Városunk kitüntetettjei

Augusztus 20án kettős ünnepe volt városunknak
Szent István királyunk,
az államalapítás, az új ke
nyér megáldásának tiszte
letére rendezett városi
ünnepség keretein belül
tartottuk meg Emőd város
napját. A Polgármesteri
Hivatal dísztermében ke
rült sor az ünnepélyes
megemlékezésre, és Emőd
város kitüntető díjainak át

adására. A város érdeké
ben kifejtett
jelentős
tevékenységek, az önzet
len, elkötelezett munka el
ismeréseként Emőd város
Önkormányzata Díszpol
gári címet adományozott
Czecze József Úrnak és
Pro Urbe díjjal tüntette ki
Kovács Géza Urat. Pocsai
Enikő
polgármester

asszony és Hajlik Tünde
jegyző asszony átadták az
Emőd díszpolgárának járó
arany pecsétgyűrűt, a Pro
Urbe díj kitüntetéssel já
ró ezüst emlékplakettet
és a címek adományozó
díszoklevelét.
Fotók: ifj. Csapkó László
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Emőd Város Díszpolgára címet kapott Czecze József

Emődön
gyerekeskedett, és itt végezte általános
iskolai tanulmányait. Képesített könyvelő, statisztikus és tervező szakmát
szerzett. Eleinte könyvelőként dolgozott, majd 1962-től a B-A-Z megyei
Rendőr főkapitányság vagyonvédelmi
területére került. Itt szerzett főiskolai
végzettséget. A rendőri munka nagyon
sok területét megismerte, majd vezetői
megbízatásokat kapott. A megyei Rendőr főkapitányság alosztályvezetője
majd osztályvezető-helyettese lett.
1990-ben rendőr alezredesi rendfokozattal nyugdíjba vonult. Nyugdíjasként
a Szerencsejáték Felügyelet Miskolci
Igazgatóságán dolgozott főtanácsosi beosztásban. Aktív nyugdíjas éveket él.
Az emődi „Tehéntánc-szőlőhegyen”
szőlészettel és borászattal foglalkozik,
Czecze Józsefet (nyugalmazott rendőr vezetőségi tagja volt az Emődi Pincealezredest) Emődön szinte mindenki is- gazdák Egyesületének. Vezeti az emődi
meri. A szerző neve egyet jelent Helytörténeti Klubot. Gyermekkora óta
Emőd múltjának kutatásával („Emőd nagy érdeklődést tanúsít őseink tevéváros története” majd a „Szőlők és pin- kenységének, szokásainak és életkörülcék „Emődön, a jó földön” ) feldolgozá- ményeinek megismerésére. Alaposabb
sával és közkinccsé tételével. Czecze kutató és irodalmi munkát, nyugdíjba
József 1939-ben született Tiszalúcon. vonulása óta végez. Hosszú évek levélKovács Géza Pro Urbe díjban részesült MűszakiEgyetemenvégezte, ahol 1977-ben okleveles gépészmérnöki diplomát kapott.
Ezután élete: munkahelye, lakóhelye
városunkhoz kötődik. 1976-ban megnősült, és családjával 1980 - ban Emődön
telepedett le. Első munkahelye az
Emőd Nagyközségi Tanács VB. Költségvetési Üzeme volt, ahol 10 éven keresztül 1987 októberéig szállítási és
gépészeti vezetőként dolgozott. Ekkor
áthelyezéssel a helyi Szabadságharcos
Mg. Tsz. alkalmazásába került, ahol öt
éven át ipari ágazatvezetőként tevékenykedett. 1993- tól a Községgondnokságnak vezetője lett, majd a városi
cím elnyerése után a Városgondnokság
vezetője maradt 2015. augusztus 03-ig,
nyugdíjazásáig.Vezetői tisztségéből
Kovács Géza 1952. október 03-án szü- adódóan folyamatosan segítette a polletett Sátoraljaújhelyen. Telkibányán gármester munkáját, működtette a vánőtt fel, ahol általános iskolai tanulmá- ros valamennyi intézményét, és
nyait is végezte. Majd felvételt nyert az szakmai tudásával hozzájárult mindakkori Zalka Máté Gépipari Techni- azon beruházások megvalósulásához,
kumba Miskolcon. 1971-ben sikeres amelyek a város infrastrukturális fejlőérettségi vizsgát tett, és gépésztechniku- dését eredményezték. Ezekben a berusi oklevelet szerzett. Felsőfokú tanul- házásokban részben közreműködő,
mányait a Miskolci Nehézipari részben szervezési feladatokat látott el
felelősségteljes vezetőként.1998 óta fo-

tári kutatómunkájának eredményét vehetik kézbe azok, akik könyveibe,
összefoglalóiba betekintenek. Művei:
Emőd város története (könyv 2003.),
Számítástechnikai
alapismeretek
(jegyzet 2004.), A kiskerti földművelők az év 12 hónapjában (kézirat
2004.), Emlékeim (kézirat 2008.) Szőlők és pincék „Emődön, a jó földön”
(könyv 2012.), A megye rendőrségének ezeréves története (3 kötetű könyv
2011.), Tüntetések és lincselések Borsodban (kézirat 2013). A régmúlttal
kapcsolatos népi hagyományok és
helytörténeti témakörökben végzett
kutatásai egy részét a helyi sajtókban:
az Emődi Krónikában, az Észak Magyarországban rendszeresen publikálja. Könyvei formálják, gazdagítják, és
legfőképpen életben tartják a közösségtudatot. A Czecze József számára
odaítélt díszpolgári cím elismeri azt a
jelentős tevékenységet, amellyel a
szerző településünk hírnevét és megismerhetőségét növelte. Emőd város
tiszteletét és háláját fejezi ki Czecze
József városunkért végzett önzetlen,
időtálló munkájáért.
lyamatosan városunk önkormányzati
képviselője, először függetlenként,
majd 2006 óta a FIDESZ-KDNP jelöltjeként nyerte el a választópolgárok
bizalmát. Ez idő alatt több bizottságnak is volt az elnöke, illetve tagja.
Egyik alapítója illetve vezetője volt az
Emődi Polgári Körnek, majd tagja lett
a FIDESZ helyi szervezetének. Közéleti tevékenysége eredményeként
újult meg és bővült új elemekkel az
Országzászló, a trianoni rendezvény,
megemlékezésének helyszíne. A helyi
civil életben is aktívan részt vesz, a
Pincegazdák Dalárda csoportjának aktív szereplője. Kitűnő, karitatív munkát végzett a helyi református egyház
gondnokaként. Áldozatkészség, hit, türelem és szeretet: ez jellemzi legjobban életfelfogását. Nem csak tett a
városért – de összefogta a városért tenni akarókat.
Emőd város köszönettel tartozik Kovács Gézának az Emődön kifejtett
szerteágazó, önzetlen, szorgalmas, elkötelezett, a város fejlődését szolgáló
munkájáért.
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Önkormányzati tájékoztató

dését a településen katolikus nevelési
oktatási intézmény. Egy kardinális kér
Hivatalosan tájékoztatjuk a Tisztelt la désben, nevezetesen a gyermekétkezte
kosságot, hogy 2015. szeptember 1. tésben nem született megállapodás a
napjától nem tudja megkezdeni műkö szükséges határidőig. Ennek következ

ményeként nevelési oktatási intézmé
nyeink változatlan formában folytatják
működésüket 2015. szeptember 1. nap
jától.
Pocsai Enikő polgármester

hetnek
iskolakezdési
támogatásban, ha ingye
nes tankönyvellátásban nem részesül
tek a 2015/2016. tanévben. A
kérelemhez iskolalátogatási igazolást
kell benyújtani, mely tartalmazza,
hogy a 2015/2016.tanévben a tanuló –
ide nem értve a főiskolai és egyetemi
tanulmányokat folytató tanulókat – in
gyenes tankönyvellátásban nem része
sült. A kérelem és az iskolalátogatási

igazolás benyújtásának határideje:
2015. szeptember 1. és október 15.
napja között. A határidő elmulasztása
jogvesztő. Az iskolakezdési támogatás
kifizetése készpénzben, pénztári kifi
zetéssel történik, a benyújtási határidő
leteltét követő hó 5. napjáig. A kérelem
formanyomtatvány beszerezhető a Pol
gármesteri Hivatalban, vagy letölthető
a www.emod.hu honlapról
Pocsai Enikő, polgármester

Megmaradt az iskolakezdési támogatás
Emőd Város Önkormányzat Képvise
lőtestülete a 2015. évi szociális juttatá
sok terhére 5000,Ft/fő iskolakezdési
támogatást nyújt az általános iskolai,
középiskolai, főiskolai és egyetemi ta
nulmányokat folytató, nappali tagoza
tos
tanulóknak,
hallgatóknak
(továbbiakban: tanulók). Az első bekez
désben felsorolt tanulók akkor részesül

Lakossági tájékoztató

fővállalkozó emberei dolgozni, amely
várhatóan október hónapban fog befeje
ződni. Az esetlegesen felmerülő kelle
1.Orvosi Rendelőintézetben garanci metlenségek miatt kérjük szíves
ális javítási munkálatairól
türelmüket, és megértésüket köszönjük
Az Orvosi Rendelőintézetünkben az el amunkálatokbefejezéséig!
múlt napok során kezdetét vette a pá
lyázati úton nyert épületenergetikai 2.Közkifolyók használatáról
fejlesztési beruházás garanciális idősza Az elmúlt hetekben megnövekedett a
kon belüli kivitelezési hibák javítása. A településen található közkifolyók rend
korábbi városvezetés elmulasztotta a ellenes használata, amelyeket jogtiszte
teljes körű problémák kezelését, a hiá lő állampolgárok jelentettek be a
nyosságok pótlását, amelyet sajnálatos hivatal számára. A közérdekű bejelenté
módon az épülethasználóik, látogatói sek illegális közkifolyóra történő rákö
érzik azok kárát, valamint az önkor tést,
gépjármű
mosások
és
mányzat költségvetése az ideiglenes nagymértékű víztartályok feltöltését tar
megoldások alkalmazása miatt. A jelen talmazta, amelyek szigorúan tilosak. A
legi városvezetés kezdeményezte, a hi víz, mint közkincs nem pazarolható, an
vatal
és
a
városgondnokság nak gazdaságos és környezetvédő hasz
közreműködésével a kivitelezés óta fel nálata mindannyiunk érdeke.
tárt hibák mihamarabbi javítására és a Az önkormányzat tulajdonában álló
hiányosságok pótlására irányuló szük közkifolyókat első sorban azok használ
séges intézkedések megtételét. Az épü hatják, akik nincsenek rákötve a telepü
letben a lehetőségek szerint a lés ivóvíz hálózatára. Kérjük,Tisztelt
legkevesebb zavaró hatással fognak a Lakosainkat, hogy mellőzzék a közkifo

Tisztelt Lakosaink!

lyók rendellenes használatát!

3. Kedvezményes vízbekötési lehe
tőség
A Borsodvíz Önkormányzati Közüze
mi Szolgáltató Zrt. felhívása szerint
2015. november 30. napjáig a lakossá
gi vízbekötések építését egységesen
átalányáron 30.000, Ft + 27% ÁFA /
bekötés összegért végzi. A vízbekötést
megrendelő lakost terheli továbbra is
az alábbi költségek:

a földmunka és az úthelyreál
lítása,

a vízóraakna,

a tervezés, szakfelügyeletek,

geodéziai bemérések,

közútkezelői hozzájárulás,

esetleges út átfúrások,

védőcsövezés.
A felajánlott kedvezmények a fenti
időszakban a szolgáltatóhoz beérkezett
lakossági víz bekötővezeték megren
delésekre érvényesek.
Pocsai Enikő, polgármester

Tájékoztatás
2015.júniusában egy méhész településünk egyik legforgalmasabb részén, a településközpontban lévő ingatlanon helyezte
el méheit, sok bosszúságot okozva ezzel az ott élőknek, az arra közlekedőknek.
A méhegészségügyi felelős és a járási főállatorvos felé megtettük a szükséges intézkedést arra vonatkozóan, hogy a mé
hész szállítsa vissza méhállományát a bejelentett állandó tartási helyére.

Kiss Lászlóné, aljegyző
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Csendháborítás……
Az utóbbi időben több panasz érkezett
arra vonatkozóan, hogy a szomszéd
hangos zenehallgatással zavarja a kör
nyék lakóinak nyugalmát. Ezek a „ze
nehallgató
emberek”
nincsenek
tisztelettel arra, hogy aki nappal dolgo
zik, az éjszaka pihenni szeretne, vagy
éppen fordítva, aki éjszakai műszakban
dolgozik, annak nappal lenne szüksége
a pihenésre.
A legtöbb panaszos elmondta, hogy
sem a szép szó, sem az erőteljesebb ké
résre sem tudnak eredményt elérni, to
vább szól a zene. A fentiekkel
kapcsolatban az alábbi tájékoztatást
nyújtom:A csendháborítás szabálysérté
se nincs időponthoz kötve, az bármikor
és bármilyen módon elkövethető. A
szabálysértésekről, a szabálysértési el

járásról és a szabálysértési nyilvántartá
si rendszerről szóló 2012. évi II.
törvény szerint, „aki lakott területen,
az ott levő épületben, vagy az ahhoz
tartozó telken, tömegközlekedési eszkö
zön, továbbá természeti és védett ter
mészeti területen indokolatlanul zajt
okoz, amely alkalmas arra, hogy má
sok nyugalmát, illetve a természeti
vagy a védett természeti értéket zavar
ja, szabálysértést követ el.„ Amennyi
ben a csendháborító a szomszéd, vagy
más kérésére sem szünteti meg ezt a
cselekményt, bejelentést tehetnek a
rendőrségre az alábbi, díjmentesen hív
ható telefonszámokon: 107 vagy 112.
A rendőrség köteles intézkedni, köteles
járőrt küldeni, és a vonatkozó eljárási
cselekményeket lefolytatni, többek kö
zött a szabálysértési feljelentést meg

tenni. Ha a panaszosok bizonyítani
akarják igazukat, és megoldást akarnak
találni a problémára, akkor érdemes
dokumentálni hang vagy videó felvé
telekkel a csendháborítást, esetleg töb
ben is összefogni,  ha másokat is
zavar a hangos zenehallgatás,  és kö
zösen feljelentést tenni. A feljelentést
közvetlenül a B.A.Z. Megyei Kor
mányhivatal Járási Hivatalához (Mis
kolc, Petőfi u. 23. sz.) lehet
megküldeni. Ebben az esetben számol
ni kell azzal, hogy a feljelentőket idé
zik, tanúvallomást kell tenniük az
ügyben.
Kérjük az érintetteket, hogy tartsák
tiszteletben az otthonukban pihenni vá
gyók jogait. Kiss Lászlóné aljegyző

Tájékoztató az új gyermekétkeztetési támogatásról
A gyermekétkeztetéssel kapcsolatos tá
jékoztatásunk a honlapokon és hirdető
táblán
határidőben
történő
kifüggesztése megtörtént, ugyanakkor
segítséget kívánunk nyújtani, akik szá
mára ez elektronikusan nem volt elérhe

tő.Az
iskolaiés
óvodai
gyermekétkeztetés normatív kedvezmé
nyének igénybevételéhez szükséges
nyilatkozat kitöltésének határideje
2015. augusztus 28. napja. Amennyi
ben nem tudták határidőre megigényel

ni, mindazoknak lehetőségük van a
pótlólagos nyilatkozat benyújtására ha
táridőn túl is a Polgármesteri Hivatal
pénzügyi osztályán, munkanapokon
ügyfélfogadási időben.

Új, megbízott vezető a Városgondnokság élén
A hosszú évtizedes munka után vo
nult nyugdíjba augusztusban Kovács
Géza a Városgondnokság vezetője.
Az intézmény zavartalan működésé
nek biztosítása céljából megbízást ka
pott
Horváth
Károly
intézményvezető helyettes a feladat
ellátására. A település üzemeltetése
és működtetése (közterületek rend

ben tartása, közvilágítás, közkifo
lyók biztosítása, közfoglalkoztatási
program koordinálása, közintézmé
nyek és a konyhák működtetése stb.)
tartozik az intézmény tevékenységi
körébe, vagyis minden olyan feladat,
amely a város élhetőbbé tételét hiva
tott biztosítani. A megbízott vezető
több éves tapasztalattal rendelkező

szakember, aki elkötelezett és elhi
vatott Emőd iránt.
A lakosság részéről érkező segítő
szándékú észrevételeket, kéréseket
továbbra is várja a Városgondnok
ság, amely építő jelleggel a város
gyarapodását szolgálja.

Meghívó
A Helytörténeti Klub következő össze
jövetele 2015. szeptember 11én, pénte
ken, 16 órakor kezdődik, a megszokott
helyen, az igazgatási épület emeleti
nagytermében. Az összejövetel terve
zett
témaköre:
Lengyelországtól
EmődIstvánmajorig.

Előadó: Dr Rémiás Tibor történész
muzeológus.
A júliusi klubtalálkozóról, melynek té
mája "Az Emődi csoda másfél évtize
de" volt, összefoglaló leírat készült,
mely korabeli jegyzetekkel és újságki
vonatokkal együtt az érdeklődők szá

mára
megtekinthető
a
Városi
könyvtárban és a rendezvényen.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Czecze József
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Augusztus 1. - a Szoptatás és az Anyatej Világnapja

Magasztalni kell az anyát,
akinek szeretete nem ismer határt,
s akinek emlőin nevelkedett az egész
v i l ág ”
/ Gorkij /

rülő kérdésekre.
mőinket, kisgyermekeinket; és külön
Ezúton köszöntöttük a szoptatós anyu- az anyatejet adó anyukáinkat.
káinkat és az anyatejjel táplált csecsevédőnők

A szoptatás a legősibb és legnagyszerűbb módja az újszülött táplálásának. A
legideálisabb a baba szervezete számára, fejlődését ez biztosítja leginkább.
Az anya-gyermeke közti kötődést erősíti, valamint az anya szervezetére is
számtalan pozitív hatással van.
1992-től ünneplik világszerte ezt a jeles napot. Idén augusztus 7-én ismét lehetőségünk volt együtt ünnepelni
szoptatós és várandós kismamáinkkal
Emődön. Kivetített képekkel kedveskedtünk a megjelent anyukáknak, akiket Pocsai Enikő Polgármester
Asszony is köszöntött, melyet alsós diákok versmondása követett. Továbbá
Simon Nóra pszichológus tartott előadást a kötődésről és válaszolt a felme-

Jubileumi köszöntő- 90 év Emődön

Emőd Város Önkormányzatának ne- tetben, gondoskodásban nevelte fel. Lászlót betegsége miatt sokáig egyevében Pocsai Enikő polgárdül ápolta. Julimester asszony és Hajlik
ka néni még ma
Tünde jegyző asszony köis aktívan tevészöntötte Jóna Lajosnét, Julikenykedik a ház
ka nénit, aki 2015. augusztus
körül. Jó volt
13-án ünnepelte 90. születésegy kicsit benapját. Julika néni szívesen meszélgetni,
sélt az életéről, a hosszú dolgos
évekről. Egész életében Emődön élt, itt nőtt fel három testvérével együtt a Dankó Pista
utcában. Alig 13 éves és már
dolgoznia kellett, később az
emődi vasútnál vállalt munkát,
majd innen ment nyugdíjba.
1973 óta egyedül él. Két gyermekét Lászlót és Istvánt szere-

Honlapunkon minden aktualitás elérhető!
www.emod.hu

visszapillantani
a múltba.
Isten éltesse Julika nénit egészségben,
boldogságban
még nagyon sokáig!
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vendégeket.
A szervezők
(Autófeszt team és polgármester
asszony) gondoskodtak az egész napot
kitöltő
színesebbnél
színesebb
programokról. A színpadon koncertek
(Rico Flash, Elkövetők, Respekt)
követték egymást, de volt bűvész show
is, Dano angyalaival a szexy
autómosás vonzotta azonban leginkább
a több száz résztvevő szemeit. Nem
feledkeztek meg a szervezők a
gyermekekről sem, hiszen részükre
rajzverseny került meghirdetésre,

Autófesztnek adott otthont Emőd
A múlt hónapban az Autófeszt
országos rendezvénynek adott helyet
Emőd, amely nemcsak az ország
különböző
pontjaiból,
hanem
külföldről is elhozta a településre az
érdeklődőket. A júliusi sziporkázó
napsütés, a hőségriadó sem riasztotta el
a versenyzőket és a tuning autók iránt
érdeklődő rajongókat. A rendezvény
Pocsai Enikő polgármester asszony
megnyitójával vette kezdetét, majd az
Emőd
Brass
szórakoztatta
a

Díjazottak:
Autó szépségverseny RAT kategória:1. Hadházi Ádám, 2.
Szabó Szabolcs
Autó szépségverseny ORIGINAL kategória:1. Puskás
Gergely, 2. Puskás István
3. Lukács Sándor
Autó szépségverseny STREET kategória:1. Kálmán Kitti,
2. Miklósi Ádám, 3. Heling Patrik
Autó szépségverseny SHOW kategória:1. Kiss Attila, 2.
Babik Beáta
Autó szépségverseny KÜLÖNDÍJ:1. Dankó Zoltán, 2.
Varga Gábor, 3. Hornyák Zsolt
VIP autó szépségverseny:1. Kovács Zoltán, 2. Albrecht
Dániel, 3. Sánta Nikolett
BASS face BAZ hangnyomás verseny UTCAI kategória:1.
Szepesi Zsolt, 2. Szabó Ádám
3. Oláh Péter
BASS face BAZ hangnyomás verseny PROFI 1
kategória:1. Lukács Sándor

valamint
interaktív
kézműves
foglalkozásokon vehettek részt, várta
őket ugráló vár és a vízi dodzsem. A
délután csúcspontja azonban a drift és
a forma autó bemutató volt, amely
nemcsak a településről, hanem a
környező falvakból is kicsábította az
érdeklődőket. A színes programok
mellett tombolán próbálhatták ki
szerencséjüket a látogatók, értékes
nyereményekkel
távozva.
Az
Autófesztre érkező versenyzők több
kategóriába benevezhettek, melyben
az alábbi eredmények születtek:

BASS face BAZ hangnyomás verseny PROFI 2
kategória:1. Ruszkai Milán, 2. Boka Gergő
BASS face BAZ hangnyomás verseny OPEN kategória:1.
Bottyán Gábor, 2. Molnár József
BASS face BAZ hangnyomás verseny CRAZY LIGHT
kategória:1. Marczis László,
2. KósaGábor, 3. Tóbiás Lóránt
BASS face BAZ hangnyomás verseny CRAZY MAX
kategória:1. Boka Gergő
BASS face BAZ hangnyomás verseny CRAZY
ULTIMATE kategória:1. Bottyán Gábor
2. Czövek László, 3. Molnár József
Kipufogó hangnyomás verseny BENZIN kategória:1.
Pucsok Gábor, 2. Molnár Zoltán
3. Revicz Márk
Kipufogó hangnyomás verseny DIESEL kategória:1.
Balogh Roland, 2. Molnár József
3. Daragó Imre
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Gratulálunk a díj azottaknak!

A rendezvény megvalósulásához több támogató is hozzájárult, akiket köszönet illet ezért. Továbbá köszönet illeti Albrecht Dánielt és csapatát, akik az óriási meleg ellenére is
remekül vették az akadályokat, hiszen minden ideérkező
vendég kellemesen szórakozott.
Támogatók: New Orleans Music Pub, Vizsi Design, Vittorio Design, Drift Factory - RC autók Treadvol-Ker Kft., Rádió M, Hajlik Tünde jegyző asszony, Kiss Lászlóné
aljegyző asszony, Pocsai Enikő polgármester asszony

Főtámogató: Emőd Város Önkormányzat

természetben-természetről-természetesen elvét követve
alakítottuk a hetet. A gyermekek részt vettek egy kerékpártúrán Istvánmajorba, ahol a
tanya élővilágával ismerkedtek meg több helyszínen.

NYÁRI ÉLMÉNYEK AZ ÓVODÁB AN

Óvodánk mindennapi életében hangsúlyosan jelenik meg a környezeti nevelés. Már harmadik alkalommal nyertük
el a Zöld Óvoda címet, s ezzel megteremtettük az elsődleges feltételt ahhoz,
hogy pályázhassunk az Örökös Zöld
Óvoda címre. Ennek elnyeréséhez
azonban további kritériumoknak kell
megfelelnünk. Elsősorban ezért is szerveztünk a tanév végén nagycsoportos
gyermekeink számára ZÖLD OVI TÁBOR-t. Első alkalommal,napközis jelleggel,a

Majd a Miskolci Állatkert és Kultúr-pa
rk nyújtott tartalmas programokat.
Megfigyelték az ott élő állatokat, végigmentek az izgalmas botanikai tanösvényen, és részt vettek egy
állatsimogatással egybekötött temati-

mit kell
Köszönöm, hogy figyelnek ránk! érdekében
tennünk, pontosan hová
Jóleső érzéssel olvastam az Emődi
Krónika utolsó számában megjelent
„Hadirokkantak figyelmébe” című
cikket. Megnyugtató érzés, hogy a
városunk vezetése odafigyel ránk, idős
emberekre, akik bár halljuk illetve
hallgatjuk a híradásokat, de nem
igazán tudjuk, hogy ügyeink intézése

kus foglalkozáson a hüllő házban. Végül a Miskolc szívében lévő Herman
Ottó Múzeum nyújtott feledhetetlen és
érdekes ismereteket a gyermekek számára. A természetközeli napjukat, tapasztalataikat minden alkalommal
kézműves alkotóműhely zárta. Így a
hét élményeit kézzel fogható emlékek
formájában haza is vihették.
Az élmények tovább fokozódtak augusztusban az óvodai
JÁTSZÓHÁZ-ban. Változatos
tevékenységek,
különböző
technikák várták az alkotni vágyó óvodásokat /zoknikukac,
széljelző, hűtőmágnes, mignon, csipkepillangó, polip stb./
Hagyományápolás céljából ellátogattunk a mezőkövesdi
MÉZESKALÁCSHÁZ-ba,
ahol a gyerekek mézeskalácsszíveket
készíthettek. Kreatív élményekkel gazdagodtak a gyerekek.
Mészárosné Virág Orsolya, Csirmaz
Csabáné óvodapedagógusok
Kirendeltség dolgozójának a szíves
ügyintézését, amivel segítettek
bennünket.
Annak
reményében,
hogy
számíthatunk továbbra is a
figyelemfelhívásra és a velünk való
törődésükre.

fordulhatunk érdemben.
Mivel érintettek vagyunk ez ügyben,
így a figyelemfelhívás megjelenését
követően rövid időn belül el tudtuk
intézni kérelmünk beadását, a
Bükkaranyoson élő öcsémmel együtt.
Köszönöm Kiss Lászlóné a Köszönetem megismételve: Dunay
Polgármesteri Hivatal aljegyzőjének és Gézáné, nyugdíj as
Galuska Béláné, a Járási Hivatal

E m ő d i Kró n i ka l a p zá rta : 2 0 1 5 . s ze p te m b e r 2 1 .
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D e re n ki b ú csú

Akik nem ijedtek meg a csepergős időtől a Derenki Búcsú napjának reggelén, július 26-án, egy nagyon szép
napnak lehettek részesei, ráadásul az
időjárás is ránk mosolygott délutánra.
Derenk a magyarországi lengyelség történelmi emlékhelye, így a Derenki Búcsú - a magyarországi lengyelség
patrónusa, Szent László tiszteletére
megrendezésre kerülő Szent László
nap mellett - a legfontosabb országos
kulturális rendezvény. Különösen nagy
ünnep ez az Istvánmajorban élő embereknek, a sajószentpéteri, ládbesenyői,
büdöskúti, andrástanyai és egyéb borsod megyei település lengyel nemzetiségű lakói számára, hiszen őseik
földjére lépnek ilyenkor, a búcsú idején, s unokáiknak, dédunokáiknak lelkesen mutatják, látod, itt nőtt fel az
édesapám, az édesanyám. A csepergő
eső ellenére is szép számban összegyűltünk ezen a lélekemelő napon. Az ünnepségsorozat nagyon megható
pillanatokkal kezdődött, mert Poros
Andrásné, Jolika emlékére márványtáblát avattunk, melyet a Dunaújvárosi
Lengyel önkormányzat állított. Jolika
Istvánmajorban nőtt föl, a Derenk Szövetség elnökeként nagyon sokat tett Derenkért, a lengyelségért, az emberekért,
így lett – méltán - lakóhelye, Tiszaújváros díszpolgára is. Halála előtti utolsó
gondolatai is a „harmadik gyermeke”,
a derenki búcsú körül forogtak. Az emléktáblánál egyik lánya, Andrea idézte
fel édesanyja gondolatait. Amegjelenteket köszöntötte Roman Kowalski, Len-

gyelország magyarországi nagykövete,
Dr. Csúcs Lászlóné, lengyel szószóló
és Dr. Rónayné Słaba Ewa,
az Országos Lengyel Önkormányzat elnöke. Valamennyien kiemelték a
rendezvény fontosságát a
magyarországilengyelekkörében, a folytonosság és a
megújulás jelentőségét. A

szentmisét Zoltán atya, Bódvaszilas plébánosa tartotta, a Budapesti Lengyel Plébánia és Bialka
Tatrzańska plébánosai miséztek
vele együtt. A szertartás közepette már az időjárás is ránk-ránk
mosolygott. Ezt követően a temető
keresztjeihez
folytattuk
utunkat, ahol mindenki elhelyezte a
megemlékezés koszorúit, virágait, szorongó szívvel olvasta ott pihenő hozzátartozói nevét. A délutáni kulturális
programot mi, emődiek, biztosítottuk.
Fellépett a Polska Drenka és az Emődi
Pincegazdák Dalárdája. A Polska Drenka együttes a műsorát Jolika emlékére
ajánlotta fel, ők így búcsúztak tőle és
tisztelegtek emléke előtt. A Pincegazdák a színvonalas műsorukat lengyel
nyelvű dal éneklésével egészítették ki,
így járultak hozzá az ünnepség fényéhez. A Tehéntánc együttes pedig gondoskodott a folyamatos jó hangulatról.
Településünk vezetője, Pocsai Enikő
polgármester asszony is ellátogatott a
Búcsúra, s büszkén hallgatta az emődiek műsorát. Akik eljöttek erre a festői
környezetben lévő emlékhelyre, nem
bánták meg, az esős idő ellenére se, a
szervezett programok mellett volt látni-

való bőven, kattogtak a fényképezőgépek. Az idősebbek itták magukba a táj
szépségét, emlékeit, a rég látott barátok, távoli rokonok szavait, a fiatalok
igyekeztek eljutni mindenhová, repkedtek a helyszínek között, legyen az
akár iskola épületében levő múzeum,
őseik lakóhelyének emléktáblái vagy
éppen Szádvár. Sok önkormányzat,
vállalkozás és magánember összefogásával sikerülhetett csak ilyen
jól ez a nap, s természetesen a
főszervező, a sajószentpéteri
Rémiás István kitartó munkájával. Köszönettel tartozunk az
Emődi Polgármesteri Hivatalnak, a város vezetésének, Ist-

vánmajor gondnokának, Rémiás
Istvánnak, a kulturális műsor szereplőinek - a Polska Drenkának, a Dalárdának - és a kulturális műsor feltételeit
biztosító Veres Attilának, nem beszélve arról a sok háttérmunkásról, akiknek a neve nincs is feljegyezve, de
dolgoztak ezért a napért, munkájukkal,
jelenlétükkel emelték a nap színvonalát. Az Emődi Lengyel Önkormányzat
több mint ötven fővel képviseltette
magát a rendezvényen. Örömmel vettünk részt a búcsú a szervezésben és a
lebonyolításban, s bízunk abban, hogy
jövőre még többet tudunk segíteni abban, hogy ez egy évről évre színvonalasabb rendezvénnyé váljon.

Emődi Lengyel Önkormányzat
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A Reményi Ede Alapfokú Zeneoktatási Intézmény új igazgatój a
Emőd a lehetőségek városa

A nyár közepén érkezett meg a hivatalos értesítés a Reményi Ede Alapfokú Zeneoktatási Intézmény
magasabb vezetői feladatainak ellátásáról szóló miniszteri döntésről,
melynek értelmében megbízást kaptam az emődi zeneiskola vezetésére.
Nagy öröm számomra, hogy annak
az intézménynek az irányítását vehetem a kezembe, ahol korábban már
több mint tíz évet tanítottam, ahol a
kollégákkal karöltve sikereket értünk el a gyerekekkel és ahová szép
emlékek fűznek.
Külön megtisztelő és jól eső érzés
számomra az a bizalom, amivel az
emődi emberek fogadtak - mind a
helyi lakosok, mind pedig a képviselőtestület. Úgy érzem, egy ilyen nyitott közösség jó alapja a további
építkezésnek aminek fontos, jövőbe
mutató része az oktatás. A többi oktatási intézmény mellett a zeneiskola egy olyan speciális feladatot lát
el, amely bár iskolai keretek között
működik, mégis túlmutat azon. Ok-

tat, nevel, szórakoztat.
Az ide járó gyerekek önként,
örömmel jönnek az órákra, gyakorolnak, készülnek a fellépésekre ahol megörvendeztetik a
rokonokat, az ismerősöket, szórakoztatják a közönséget. Ezzel
válik aktív tagjává a szűkebb és
tágabb értelemben vett közösségnek saját maga és az iskola
által.
A zeneiskolán belül különösen
is fontosnak tartom az Emőd
Brass működését, ami az egyik
emblematikus csoportja a városnak.
Gyerekkoromban számomra is
meghatározó jelentőségű volt,
hogy tagja lehettem Sátoraljaújhelyen a helyi fúvószenekarnak. Az
ott szerzett élmények végigkísértek
szakmai pályafutásomon.
A főiskola elvégzése után az Egri
Helyőrségi Fúvószenekarnál teljesítettem sorkatonai szolgálatot, majd
Kazincbarcikán és Edelényben tanítottam trombitát, miközben a Sajómenti Bányász Fúvószenekarnak
voltam a karmestere.
Miután Nyékládházán elindítottuk
az emődi zeneiskola fiókiskoláját,
zenekari pályám Miskolcon folytatódott a Perecesi Bányász Fúvószenekarnál előbb, mint másod,
később pedig mint első karmester.
Eközben a nyékládházi rézfúvós tanítványaimmal egyre szebb eredményeket értünk el különböző
találkozókon, megyei versenyeken.
Ekkor láttam elérkezettnek az időt
arra, hogy a zeneiskola tanulóiból
létrehozzak egy fúvószenekart, amivel rövid időn belül sikerült a belföldi fellépések után külföldre is

eljutnunk.
Parasznyán, ahol az elmúlt két évben tanítottam a református iskola
zenei tagozatán, két darab trombitából és pár darab fafúvós hangszerből kiindulva jutottunk el odáig a
gyerekekkel nem egészen egy év
alatt, hogy már közreműködői lehettünk más települések különböző
rendezvényein, térzenét adtunk, sőt
meghívást kaptunk budapesti fellépésre is.
Bízom benne, hogy az eddig megszerzett tudásom és tapasztalatom
megfelelő segítség lesz az Emőd
Brass munkájához és további fejlődéséhez is. Célom, hogy az együttes a térség meghatározó
fúvószenekarává nője ki magát,
amely a klasszikus feladatok mellett a mai kor elvárásainak megfelelően a közönség igényeit is képes
maximálisan kielégíteni. A tapasztalat azt mutatja, hogy egyetlen fúvószenekar sem tud megfelelően
működni, sőt hosszú távon megmaradni sem olyan környezetben, ahol
nincs megfelelő oktatás.
Sok egyéb mellett ezért is fontos
beszélnünk a zeneiskola feladatairól, amely arra hivatott, hogy mind
szélesebb körben biztosítson lehetőséget a zenét tanulni vágyóknak
arra, hogy a zenét értő és művelő
emberekké váljanak. Ebben számítok a kollégák szakmai tudására,
eredményes munkájára, a település
támogatására, és legfőképpen az ifjú muzsikus tanulók szorgalmára és
kitartására.
S zekeres Tamás, igazgató
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VIS S ZATEKINTÉS A NYÁRRA
Júniusban kirándulást szerveztünk az
ónodi vásárra,ahol ki-ki megkóstolhatta
a ízletes ,magyaros piaci portékákat és
leöblíthette tüzes italokkal. Ezután következett a vásári mustra, mindenki igyekezett elkölteni a magával hozott pénzét
,senki sem jött haza vásár fia nélkül. A
nap végén néhány gondolatot szántunk a
Trianoni eseményekre, részt vettünk a
városi megemlékezésen. Az esős idő ellenére szép délutánt töltöttünk a szomszédos településen, Harsányban. A
Sópincében nyugágyakban relaxálhattunk,a Szűz Anya szobornál gyertyát
gyújthattunk,a gyerekek pedig a játszószobában múlatták az időt. Hazafelé menet megálltunk egy fagyizónál és finom
hűsítő poharakat kóstolhattunk a kerthelységben. Júliusban Miskolc-Tapolcára kirándultunk, ahol a tópartján és
csodálatos virágokkal teli parkokban sétálhattunk,beszélgethettünk egy finom
kávé vagy üditő mellett. A lángos ínycsiklandozó illata az étteremhez csábított minket, ahol a töltött lángos
számtalan változata közül választhattunk. Itthon mi is kipróbáltuk, hogy milyen háziasszonyok vagyunk, sikerül e

Nyári diákmunka

A Miskolci Munkaügyi Központ támogatásával 10 diáknak tudtunk 3 hetes
munkát biztosítani az idei nyáron. Törekedtünk arra, hogy hasznos, kreatív
munkában vegyenek részt fiataljaink a
2X3 hetes turnusban. Dolgoztak az
Idősek Nappali Ellátó Otthonában,
ahol segítettek a programok szervezé-

EMŐDI IDŐS EK KLUB JA
szeptemberi program

könnyű, ízletes lángost sütni. Tervünk S zeptember 02. 10.00
sikeres volt,a lelki napon mindenkit Csontritkulás megelőző gyakorlatok
vendégül láttunk és külön örültünk gyógytornász vezetésével (DVD)
,hogy Plébános Úr is köztünk lehetett. A S zeptember 03 . 10.00 Lelki nap
szórakozás és kikapcsolódás mellett, S zeptember 04. 10.00
előadást is szerveztünk az elsősegély Biciklizés,fagylaltozás
nyújtási ismereteink bővítésére. Kö- S zeptember 07 . 10.00 Fitt-nap
szönjük Borsodi Károly színvonalas elő- S zeptember 09 . 10.00 Nyárzáró
adását. A nyár slágere a lecsó, az otthon kerti party,
és az idősek klubja veteményes kertjé- harmónikaszóval,disznóboka
ben termett friss alapanyagokból ,sza- bográcsban
lonnával ,kolbásszal dúsítva főztük meg S zeptember 1 0. 10.00 Lelki
a közös ebédünket. A kihagyhatatlan nap,Plébános Úr látogatása (11:00)
szalonnasütés, rablóhús,párolt zöldség S zeptember 1 5 . 10.00 Kezdő angol
készítés szintén a kedvenc nyári progra- Nagyiknak
mok közé tartozott. A jó hangulatot fo- S zeptember 1 8 . 10.00 Bogácsi
kozta Tábori István harmónika kísérete, pincelátogatás
Kovács Miklósné Ida néni magával hoz- S zeptember 22. 10.00
ta dalosfüzetét, hogy mindenki kedvenc Virágkészítés
nótáját elénekelhessük.
ber 24. 10.00 Lelki nap
Reméljünk nyári programjaink között SS zzeepptteem
mber 25 . 14.00 Önkéntések
mindenki talált kedvére való elfoglaltságot, szívesen ajánljuk őszi programjain- napja
S zeptember 29 . 10.00 Fitt-nap
kat is.
Idősek Otthona dolgozói

sében és lebonyolításában Kaptak munkát a Polgármesteri Hivatalban is.
Városunkat bemutató fotókat alakították át, és munkájuk nyomán kiváló grafikai alkotások születtek,
melyek településünk épületeit, természeti értékeit örökítik meg. Az elkészült alkotások középületeinkben
kerülnek bemutatásra. A diákok értékes segítséget nyújtottak a hivatal
iratainak archiválásában is. Könyv-
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Kiadó: Emődi Művelődési Ház és Könyvtár

Szerkeszti:Szerkesztő bizottság

E-mail: szerkeszto.emodikronika@gmail.com
Nyomdai előkészítés: Óvári Zsolt
Nyomdai kivitelezés: JUMP Nyomda

tárunkban ők szerveztek augusztus 37-ig az ide látogató gyerekeknek értékes, élménydús programot. Volt
mesedélelőtt rajzolással egybekötve,
vetélkedők, izgalmas kincskeresés, különböző társasjátékok, kártyajátékok.
Nagy sikere volt a kreatív napnak,
amikor papírsárkány, kvarcrajz, kavicsfestés, origami és karkötők készültek. . A programnak nagyon nagy
sikere volt. Minden nap szép
számmal jöttek gyerekek, sőt
voltak olyanok is, akik a hét
minden délelőttjét a könyvtárban töltötték. Reméljük, hogy a
város által biztosított munka során fiataljaink némi tapasztalatot szereztek a munka világából.
Az értékes, jellemformáló hasznos időtöltés maradandó élményt nyújtott számukra.
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Új rendőrőrsparancsnokot kapott a város

Trizner János r. százados személyében 201 5 . augusztus 1 . napj ától új
vezető irányítj a megbízással az emődi rendőrőrsöt.
Rövid bemutatkozását adjuk most
közre: Szakmai pálya: 1993-tól dolgozok a rendőrség hivatásos állományába,
közrendvédelmi
szakterületen kezdtem pályafutásomat. 2007-től a Miskolc Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályán
dolgoztam, tiszthelyettes nyomozóként. A Rendőrtiszti Főiskolát
2006-ban, a munka mellett keresztévfolyamon végeztem el. A hadnagyi kinevezésemet követően
2009-től dolgoztam a kapitányság
Közrendvédelmi osztályán osztályvezető helyettesi munkakörben. Az
Emődi rendőrőrs irányításával
2015. augusztus 1-től bíztak meg. A
rendőrőrs vezetéséhez az elmúlt

évek szakmai és vezetői
gyakorlata kellő felkészülést biztosított, az előző
beosztás komoly szakmai
kihívást jelentett, többek
között szakirányítani kellett, a kapitányság illetékességi területén található
hat osztályjogállású, és
egy alosztály jogállású őrs
működését. A feladat ellátása megmutatta az őrsök

működését, a vezetéséhez, a szakmai irányításhoz
nélkülözhetetlen
szempontokat. Megbízásom első
két hetében az őrs mindennapi működését, és az ott dolgozó kollégákat kellett megismernem, hogy az
őrs, és az ott dolgozó emberek munkájuk során ne érezzék meg a változást. Hosszú távon szeretném az
elődöm által felépített szakmai irányítást követni, jó kapcsolatot kialakítani, a területhez tartozó
önkormányzatokkal, társszervekkel.
Fontos számomra, hogy az illetékességi területen történt eseményekre
nyitottak legyünk, alakuljon ki egy
olyan jelző rendszer a lakosság és a
rendőrség között, ami kölcsönös és
hosszú távú. A lakosság által a közrend, közbiztonság szempontjából
fontosnak tartott kérdésekre, kellő

Folytatjuk a közös virágosítást

érzékenységgel, gyorsan és megnyugtató módon reagáljunk. Vezetésem alatt tovább folytatjuk az
iskola rendőr programon belül a
bűnmegelőzési felvilágosítást, az
iskolakezdést követően lehetőség
szerint bűnmegelőzési előadók bevonásával kollégáim előadásokat
tartanak, és rámutatnak a gyerekeket, és fiatalkorukat fenyegető veszélyekre.
Önmagamról
elmondhatom, hogy kiegyensúlyozott személyiségnek tartanak, kellő
szakmai rutinnal, és megfelelő tapasztalattal tudom kezelni a problémákat, családos ember, férj és
boldog apa vagyok, feleségemmel,
aki szintén a rendőrségen dolgozik,
13 éve vagyunk házasok, és van
egy csodálatos kilenc éves kisfiunk.
Családommal Miskolc egyik belvárosi lakótelepén élünk.
Elérhetőségek:Emődi Rendőrőrs
3432 Emőd, Hunyadi J. u. 27-29.
szám
fogadónap - hétfőn és csütörtökön 11.00
órától 14.00 óráig
Telefonon: 06/46-476-120
mobil:06/20-438-8305,
E-mail: triznerj@borsod.police.hu
Trizner János, mb. rendőrőrsparancsnok
letve évelős virágokat, amelyek otthon
már megunttá vagy feleslegessé váltak. Kerti szerszámokat biztosítunk,
locsoló kannát kérnénk, hozzanak magukkal!
Virágosítás időpontj a: 2015.szeptember 12. 9 óra
találkozó helye: Polgármesteri Hivatal
melletti tér

rendkívül jól sikerült és a közös virágosítást követően többen jelezték,
hogy várható-e folytatása.Ennek a hozzáállásnak köszönhetően úgy döntöttünk, hogy ősszel sor kerül a
folytatásra. A kezdeményezéssel sikerül újra közösséget formálni Emődön,
amely erősíti az együvé tartozást. A vi- Várjuk a jó szándékú, segítőkész
rágosításra várjuk azokat a hagymás lakosokat!
A tavasszal meghirdetett Virágos party (nárcisz, jácint, tulipán, liliom stb.) ilPocsai Enikő, polgármester

Házasságot kötöttek

Báder Richárd és Szabó Kinga 2015.
július 10én.

Csegöldi Imre és Horváth Zsuzsanna
2015. augusztus 08án.

Szabó Gábor Zsolt és Váradi Petra
2015. augusztus 15én.
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Megemlékezés

Oszkocsil László
halálának első évfordulój ára.
"Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet,
amit tőlünk senki soha el nem vehet.
Te a jóságodat két marokkal szórtad,
önzetlenül adtál rossznak és jónak.
Mindig egy célod volt: a családodért élni,
ezt a halál tudta csak széttépni.
Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk,
hiányzol nagyon, soha nem feledünk."

A g y ás z o l ó c s al ád
Megemlékezés

Véradás!
201 5 . szeptember 3 0-án (szerda) 1 4: 00-1 8 : 00-ig az
Általános Iskolában lesz az ez évi 4. véradásunk. A
júliusi a nyár és a nagy meleg ellenére is jól sikerült.
Öt új véradónk is volt és két fő akik ritkább
vércsoporttal rendelkeznek azonnal segítettek egy
rendszeres véradónk hozzátartozójának műtétjéhez.
Köszönet érte! Véradás szervezők

Táj ékoztató
201 5 . máj us 1 2-én a Magyar Vöröskereszt Országos
Vezetősége Fekete Gizella a helyi V. K. titkára
részére V. K tevékenységéért B RONZ fokozatú
kitüntetést adományozott!
Gratulálunk és további sikeres munkát kívánunk
neki!
Hálásan köszönj ük a lakosság aktív támogatását, ami
alátámasztj a a szervezet működését. Kérj ük továbbra is
j elentkezzenek támogató tagként a szervezetbe.

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

"Kegyetlen volt a sors elvett tőlünk.
De a szíved melege itt maradt közöttünk.
Hírtelen halálod megtörte szívünket,örökké őrizzük drága
emlékedet".

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk Drága jó
édesapánk,nagyapánk
S ilye István
hálának napjára,amikor 10 éve örökre itt hagyott
bennünket.
Emléke örökre szívünkben él!
Lánya és családj a
"A virág elhervad rövid pár nap alatt
De emléked szívünkben örökre megmarad
Számunkra Te sosem vagy halott
Örökké élni fogsz mint a csillagok".

B orsod Volán buszj árat menetrend bővítés

A lakosság részéről kérelem érkezett a városvezetéséhez, amelyben a menetrend bővítését kérték Miskolc- Mezőkövesd
délelőtti óráiban az autóbusz végállomásra történő úti céllal. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy kérésüket figyelembe véve,
egyeztető tárgyalások kezdődtek, melyek eredményesnek bizonyultak, és a Közlekedési Társaság 2015. szeptember 01-től
az alábbi forgalomszervezési intézkedést tervezi bevezetni: MIS KOLC-B ÜKKÁB RÁNY-MEZŐKÖVES D vonalon,
Miskolc autóbusz állomásról 1 0-órakor induló autóbusz Emőd autóbusz forduló megálló helyet érintve közlekedik!
Emődről 1 0. 3 7 perckor indul tovább Mezőkövesdre.
Polgármesteri hivatal, műszaki osztály

