Köszöntöttük városunk nyugdíjasait
Már hagyománnyá vált, hogy évente egy alkalommal összejövünk azért, hogy kifejezzük hálánkat, tisz
teletünket, és szeretetünket azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött évek után köztünk töltik megér
demelt nyugdíjas éveiket. A szeretet napja ez, amikor egy pillanatra megállunk és egymásra gondolunk.

Bennünk van a segíteni akarás, és az
időseink iránt érzett mély megbecsülés.
Tudjuk, hogy a rohanó idő megtöri a fi
atalság erejét, délcegségét, kikezdi az
egészséget, de az évek alatt szerzett ta
pasztalatot, tudást nincs az az idő,
amely elvehetné az idős emberektől.
Ajándékként ott a család: a gyermekek,
az unokák, a dédunokák ölelő karja, a
kérdés, amely így szól: Hogyan volt ez
régen? És erre csak az idősek tudnak
válaszolni. Kérjük, minél többször vála
szoljanak, hogy a következő nemzedék
jobban megértse a múltat és a jelent.
Október 3án közel 400 hatvanöt év fe
letti emődi lakost látott vendégül Emőd
Város Önkormányzata az általános is

kola aulájában. A szépen megterített
asztalok mellett hamar vidám beszélge
tések kezdődtek. Pocsai Enikő, polgár
mester köszöntötte városunk idős
embereit. Beszédében kiemelte a szere
tet erejét, a család fontosságát, majd fel
hívta a figyelmet a bibliai tanításra:
Pál apostol 1. levelére, amelyet a Korin
tusiaknak így fogalmazott meg: „A sze
retet türelmes, jóságos; a szeretet nem
irigykedik, a szeretet nem kérkedik,
nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik
bántóan, nem keresi a maga hasznát,
nem gerjed haragra, nem rója fel a
rosszat. Nem örül a hamisságnak, de
együtt örül az igazsággal. Mindent elfe
dez, mindent hisz, mindent remél, min

dent eltűr. A szeretet soha el nem
múlik...” Hamar felszolgálták az ünne
pi ebédet: ízletes lecsós szeletet vegyes
körettel. Eután nagyon finom házi sü
teményekkel és csokitortákkal lepték
meg a vendégeket. Igazi meglepetés
volt az emeletes csokitorta tetején
meggyújtott tűzijáték. Majd Szűcs
Ádám bűvész showja szórakoztatta a
vendégeket. A Hangszerelő zenekar
zenéjére többen táncra perdültek. A jó
hangulatú délutánt jövőre is megismé
teljük! Köszönet illeti azokat a segítő
ket, akik önzetlen munkájukkal
hozzájárultak ahhoz, hogy létrejöhes
sen ez a felejthetetlen, jó hangulatú
délután.
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Jó hangulatban telt az Idősek Napja rendezvény

A jó testvéri kapcsolat

A gyönyörű természeti környezetben a híres székely vendéglátás csúcspontjaként Parajd ad otthont
minden év szeptemberében az Európa-hírű töltöttkáposzta főző versenynek és fesztiválnak.

őrző fesztivál kiváló alkalmat biztosított a két város vezetőinek az ismerkedésre a két település közötti jó kapcsolat további mélyítésére. Sor került a települések múltjának,
jelenének, jövőjének megbeszélésére, a további együttműködés lehetőségeinek feltárására. A baráti beszélgetések során a polgármesterek megelőlegezték a jövő évi kölcsönös
meghívást. A jövő évre szóló vendégszerető meghívásnak,
amely a lakosságnak is szólt úgy tudunk eleget tenni, hogy
akik szeretnének ellátogatni Parajdra, autóbusz kirándulást
szervezünk.

Az idén szeptember 25-27-ig került sor a 20. gasztronómiai
rendezvényre, amelyre városunk vezetői kedves meghívást
kaptak Parajd Község Önkormányzatától. A meghívásnak
örömmel tettek eleget, és a látványos, tartalmas rendezvényen Pocsai Enikő polgármester, Dr. Tergalecz Ferenc és Fehérvári Tamás alpolgármesterek és Karabélyos József
képviselő vett részt.. A jó hangulatú, régi hagyományokat

www.emod.hu
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Közmunkások a városunkért
A kormányzati intézkedések
nagyban segítik az önkormányza
tokat abban, hogy minél több em
bert vonjanak be a munka
világába, azzal, hogy jól szerve
zett közmunka programmal segí
tik a munkapiacról kiszorult
embereket. Ezzel a munka nélkül
maradt emberek jövedelmi viszo
nyai javulnak és felbecsülhetet
len munkatapasztalatra tesznek
szert. Emőd Város Önkormányza
ta kiemelt feladatának tekinti,
hogy úgy szervezze meg a köz
munkát, hogy az városunk javát
szolgálja. Segítő partner ebben a
Városgondnokság, amely nem
csak a munka megszervezésében,
de a lebonyolításban is szakszerű
segítséget tud nyújtani azzal,
hogy a szakmunkát biztosítja az
adott munkaterületen. Horváth
Károly, a Városgondnokság meg
bízott vezetője rendkívül jól át
gondolja, szervezi és koordinálja
ezt a munkát. A 2015. márciusá
tól beinduló közmunka program
keretein belül átlagban 160 fő
munkanélküli emődi lakosnak
biztosítottunk munkalehetőséget.
Ez majdnem duplája az előző idő
szakban
foglalkoztatottaknak.
Az összeszokott, jól működő

munkabrigádok nagyon sok terü
leten szinte nélkülözhetetlenek.
Az intézményeink működéséhez
nagy segítséget nyújtanak, hiszen
lelkiismeretes munkával segítik a
közalkalmazottakat.
Március óta a következő munka
területeken végeztek kiemelkedő
munkálatokat a Városgondnok
ság irányítása alatt: ->

A felsorolás is mutatja, hogy
milyen értékes munkát végez
nek közmunkásaink. Kölcsö
nösen
szükségünk
van
egymásra. Reméljük, hogy a vá
rosunkban szerzett munkatapasz
talatok segítségükre lesz abban,
hogy minél hamarabb visszake
rüljenek a munka világába. A
műszaki jellegű közmunkafolya
matok irányítását Horváth Ká
roly,
az
egyéb
jellegű
közmunkafolyamatok irányítását
(zöldfelületek, patakmeder rend
betétele, virágosítás, stb) Szűcs
János végzi. Kérjük a lakosságot,
amennyiben ezzel kapcsolatos
észrevételük, javaslatuk van kér
jük, jelezzék a Polgármesteri hi
vatal műszaki osztályán a
46/476206/18 mellék. Segítő
közreműködésükre
feltétlenül
számítunk.

• Térkő gyártása, eddig legyártott: 11 000 db
• Polgármesteri hivatalnál 17 m² térkő burkolás
virággúla alatt
• Katolikus Templomnál 90 m² térkő burkolás
(rózsakert, bekötőjárdák)
• Geleji u. óvoda udvarán 15 m² térkő burkolatú járda
készítése
• 2 db virággúla kihelyezés
• 10 db szemetes kihelyezése (ebből 1 db folyamatban)
• 10 db pihenőpad kihelyezés (ebből 3 db folyamatban)
• 16 db virágláda készítése, kihelyezése a 3as főút
mentén
• Ady E. utcán 500 m járdaépítés
• Dohányboltnál 10 m járdaépítés
• Völgy u. járdaépítés 250 m
• PetőfiZrínyi u. között járda és lépcsőépítés 80 m
• Patak u. járd építés 350 m
• Általános iskola udvarán 5 db kültéri kondigép
alapjainak elkészítése
• Tájház belső felújítása, meszelése, ablakok üvegezése
• Volt postaépület felújítása: villamos hálózat teljes
felújítás, vízvezeték és csatorna hálózat teljes felújítása,
tetőszerkezet felújítása, 9 db ablak cseréje, 1 db bejárati
ajtó cseréje, 5 db belső ajtó cseréje, az épület teljes
belső festése (kb. 400 m²), csempézés a
mellékhelységekben 20 m2, padlóburkolat készítés
járólappal 135 m²
• Patakmeder takarítása: 5100 m (bozótírtás 4300 m
ebből 1200 m kétszer takarítva iszaptalanítás 800 m)
• Gyümölcsös telepítése: 1,37 ha területen 600 db
gyümölcsfa (meggy, szilva) gondozása
(terület
tisztítás, füvesítés) majd talajápolás, metszés.
• Sziklakertek építése Kodály Z.  Arany J. , "B"
iskola udvarán, folyamatban a Széchenyi u.  Rákóczi
u. deltájában, valamint az ÖNO udvarán
• Parkosítás Arany J. uton a 16 db virágládába 96 tő
egynyári virág ültetése
Hidak korlátjaira 22 db virágtartó balkonládával
kihelyezve, bele 110 tő növény
Virággúlákba (2 db) 136 tő növény ültetve
• Parlagfű mentesítés, kaszálás 65 200 m² területen (4
ütemben kaszálva)
• Bozótírtás megközelítőleg 22 000 m² területen Emőd
belterületén
• Mezőgazdasági földutak rendbetétele 110 t zúzottkő
felhasználásával
• Pincéknél 1000 m útszakasz, tehéntáncnál 800 m
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Aki segítséget kér, az számít helyben élő lakosság anyagi támoga díj hátralék, egyéb közüzemi díjhát
hat az önkormányzatra
tását. A települési támogatásra azon ralékok.
Az idei év tavaszától változtak meg
a szociális ellátásra vonatkozó sza
bályok. Ez a kormányzati intézke
dés többségében önkormányzati
hatáskörbe utalta a települési támo
gatás odaítélésének és folyósításá
nak lehetőségét. Ezzel is segítve a

személyek adhatnak be kérelmet,
akik olyan helyzetbe kerülnek,
hogy önerőből képtelenek megolda
ni élet vagy lakásfenntartásukat. A
sokféle támogatás között most a leg
aktuálisabbak, elsősorban a fűtési tá
mogatás, intézményi térítési díj
elmaradás, elmaradt talajterhelési

Pályázati fejlesztések a településen
Most veszi kezdetét 20142020as Európai Uniós támogatá
sok lehívásának előkészítése, így került sor az elmúlt idő
szakban a polgármesterek találkozójára Nyékládházán.
Ennek a találkozónak az volt a célja, hogy minden település
vezetés egyeztetett Tállai András Miniszterhelyettes Úrral a
település jövőjét meghatározó pályázatokról, ahol támogatá
sáról biztosított valamennyiünket. Az elkövetkező időszak
nagy feladatai elé nézünk, hiszen több beruházás valósul
meg néhány év alatt. Ezek a pályázatok segítik, hogy közin
tézményeink teljesen megújuljanak, a város igazi arculatot
kapjon, új szolgáltatások legyenek jelen helyben. A beruhá
zások már érintik a 2016os évet, de többségük 20172018.
évekre húzódik át. Tállai András Miniszterhelyettes Úr is
fontosnak tartja Emődön az alábbi projekteket:
 óvoda épület (Geleji út) energetikai felújítása,
 családi napközi elindítása,
 őstermelői piac nyitása
 patakmeder kiépítése, csapadékvíz elvezetése
 városközpont rekreációs központtá történő alakítása (ját
szótérbővítés, kulturális tér, sétány, pihenőpark, fiataloknak
szabadidőpark, térfigyelő kamera rendszer)
 iskola épület (új iskola) energetikai felújítása,
 polgármesteri hivatal energetikai felújítása,
 színházterem építése (a lehetőségek függvényében)
Néhány pályázathoz már elkezdődtek az előkészítő munká
latok, amelyek szükségesek a rövidesen benyújtandó Euró
pai Uniós pályázatokhoz, a többi projekt előkészítése a jövő
évben veszi kezdetét.
Hazai pályázatok esetében is történt előrelépés, hiszen a
közmunkaprogram egyben a munkahelyteremtés értékmeg

A támogatási kérelem benyújtásá
nak helye: Polgármesteri hivatal,
szociális osztály
A támogatási kérelem benyújtásá
nak ideje: Folyamatosan, legkésőbb
2015. december 4ig
Pocsai Enikő, polgármester

őrzését támogatja, melyben sikeresek voltunk. Ha csak azt
nézzük, hogy a korábbi években átlag 80 fő dolgozott, az
idei évtől ez a létszám 160 főre emelkedett. A tevékenysé
gek között a tavaly már megkezdett és továbbfolytatott al
programok az alábbiak:
 térkő gyártás (egész évben végezték azért, mert tavasszal
a teljes Kossuth út díszburkolatot kap majd, illetve újabb
parkokat építünk (díszburkolat, utcabútorok) a városköz
ponttól távolabb eső helyeken)
 a megkezdett gyümölcsös telepítésének befejezése, folya
matos gondozása
 utcabútorok készítése (padok, szeméttárolók)
 közterületek karbantartása
 csapadékvíz elvezetése
Az új tevékenységek alprogramjai a következők:
 járdaépítés 6 utcában
 katolikus és reformárus temetők rendbetétele
 patakmeder takarítás
 Szent István tér parkjának kiépítése
 postagarázsként ismert épület teljes belső felújítása, ahol
munkahelyteremtés céljából varroda nyílik közfoglalkozta
tottak számára
 postagarázs udvarán eszköztároló kialakítása
 mezőgazdasági utak folyamatos rendbetétele (zúzott kő
vel)
 a városgondnokság műhelyének „komfortosabbá” tétele
 tavasztól zöldségtermesztés (önkormányzati konyhák
alapvető zöldséggel történő ellátása)
Mindezek a pályázatok nagyon sok munkavállaló együttes
munkájának eredménye, amelyért köszönet illeti őket..
Pocsai Enikő, polgármester

M E G H ÍV Ó
Téma: A szépkorúak sérelmére elkövetett cselekmények
megelőzése.
Előadás célja: „Ne váljunk bűncselekmény áldozatává.”
Az előadást tartja: Koleszár Zoltán r. őrnagy őrsparancsnok
helyettes.

Meghívott előadó: Kovácsné Leskó Panna c.r. őrnagy.
Előadás helyszíne: Emőd, Igazgatási épületének 1. emeleti
előadóterme (Hunyadiu.2729.) Előadás időpontja: 2015.
november 10.
Emődi Rendőrőrs
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Szépítünk, szépülünk

Az Önkormányzat közel félmillió
forint értékben örökzöldeket telepített
a város hangsúlyosabb részeire,
remélve, hogy ezek az örökzöldek
télen-nyáron kellemes színfolttal
gyönyörködtetik a városlakókat. Köszönet a Város gondnokság , és a közmunkások lelkes munkájáért! Emőd
Város Önkormányzata továbbá köszönetet mond azoknak az embereknek,
akik Emőd Város virágosításában részt
vettek, növényekkel, munkájukkal hozzájárulva településünk szépítéséhez. A

városszépítők azonban már nem csak a
meghirdetett virágosításban vesznek
részt, hanem egyéni kezdeményezésre, az egyes lakóközösségek közös
összefogásával, a kihasználatlan
közterületeken is virágos részeket
alakítanak ki. A Széchenyi és a Rákóczi utca kereszteződésében álló
kihasználatlan területet egy sziklakert kialakításával tették városunk
egy kedves színfoltjává az ott élő

emberek. Az Önkormányzat ehhez földet, sziklát biztosított, és a közmunkások szépítő keze nyomán kialakuló
sziklakertet lelkes utcabeliek virágosítják be. A munkálatok még folynak, de
remélhetőleg ez a kedves kis liget
szemgyönyörködtető lesz minden arra

járónak. Reméljük, hogy ez a példamutató szépítgetés a település más területeire is kiterjed majd, hiszen
egyáltalán nem mindegy, hogy egy gazos, kihasználatlan területet, vagy egy
kellemes, a saját kezünk nyomát ma-

gánviselő, virágokkal, örökzöldekkel
tarkított terecskét láthatunk nap, mint
nap, jártunkban – keltünkbe. Az Önkormányzat természetesen ehhez az
önálló kezdeményezésekhez is minden
tőle telhető segítséget megad, és ezúton fejezi ki köszönetét a környezetüket megszépíteni akaró embereknek,
mert együtt,közös összefogással vagyunk csak képesek igazán nagy dolgokra!
Márton Zsuzsa

9 5 é ve s s züle té s nap o s unk

Emőd város Önkormányzata nevében Pocsai Enikő
Polgármesterasszony és
Hajlik Tünde Jegyzőasszony köszöntötte 95.
születésnapja alkalmából
Tergalecz Feri bácsit.
Bár a csípőműtétje után
járókerettel közlekedik, de
így sem mond le arról,
hogy kisétáljon az udvarra, a kertbe egy kis tennivaló után nézve! Feri
bácsi elmesélte, hogy
egyetlen szenvedélye a
szőlő. Nem ám a szőlő nedűje, hanem
a vele való tennivalók! Olyannyira az,
hogy az első szőlőjéhez egy teljes családi ház felépítése árán jutott! Ma már
nem tud kijárni a hegyre, de a háza körül a kertet is teleültette ezzel a nemes
növénnyel, és a mai napig gondozgatja,

művelgeti még járókerettel is! Feri bácsi elmesélte, hogy ősei a Dollártanyán
gazdálkodtak több holdon, mielőtt
Emődre kerültek. 5 testvére volt. Miután szerencsésen átvészelte a Világháborút, és az utána következő több, mint
3 éves hadifogságot, visszatért Emődre

a családjához. Egy fia született, és egy unokája. Egész életére a kemény munka volt
jellemző, hajnalban a szőlőben, utána estig a kőműveskanál
mellett.
Kisiparos
kőművesként több épület viseli
magán keze nyomát Emődön
is! Feri bácsi 6 éve egyedül
maradt. Az egészsége a csípőműtétet leszámítva, nagyszerű!
Sokszor, egy-egy álmatlan éjszaka után, ma is kinn találja a
hajnal kedves növényei között.
Szellemi frissessége irigylésre

méltó
a ma stressztől meghajszolt embere
számára. Kívánjuk Feri bácsi, hogy a
Jóisten tartsa meg jó egészségben,
hogy a szenvedélyének még sokáig
tudjon örülni!
Márton Zsuzsa
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Városok közötti íjászverseny
Téglás 2015.09.26.
Idén másodszor rendezték meg Téglá nem voltak igazlátók, nem volt aki el
son a Városok közötti íjászversenyt, mondja a feladatot, csak fél informáci
amelyen az Emődi Főnix Íjász Egyesü ók jutottak el hozzánk. Nem tudtuk,
let képviselte településünket. A verse hogy konkrétan melyik találat ér pon
nyen való indulás feltétele az volt, tot, és melyik nem. Így az elején elég
hogy Emőd város a nevezési díjat sok pontot vesztettünk. Kicsit feszültek
(20.000Ft) átutalja a verseny rendezői is voltunk, főleg mikor szóltak, hogy
nek, a versenyzők rendelkezésére bo nem is a jó célon kezdtük a versengést.
csássa városunk zászlaját, illetve mind Ezeken túllépve már oldottabb hangu
az öt nevező korhű viseletben jelenjen latban versengtünk. Érdekes és szá
meg a megmérettetésen. Az időjósok munkra szokatlan célok kerültek az
sajnos nem tévedtek. Már az oda úton íjászaink elé. Volt sok mozgó cél,
is szakadt az eső, ki is tartott a verseny olyan is amit azzal nehezítettek, hogy
végéig, kisebbnagyobb megszakítások időre kellett leadni meghatározott szá
kal. Ennek ellenére az előnevezett csa mú lövést, ami feszélyezi kissé az
patok közül senki sem maradt otthon, íjászt. Mindenkinek megvan a saját
derekasan állták az égi áldást! A terv az megszokott tempója, ráhangolódik a
volt, hogy hagyományőrző napot és célra, itt azonban ki kellett lépni a ké
kézműves vásárt szerveznek kísérő nyelmi zónánkból, le kellett győzni az
program gyanánt, ám az eső miatt csu oldás kényszert. Igaz, épp ettől volt él
pán kéthárom árus jelent meg a rendez vezetes és változatos az egész verseny.
vénynek helyt adó Téglás Városi Volt cél, ami távolodott tőlünk, voltak
Sportpályán és a Degenfeld Kastély amik különböző magasságokban, kü
kertben, az előadások zöme is elma lönböző gyorsasággal és különböző
radt.
A csapatok terv szerint irányban mozogtak. Azt gondolom,
felvonultak városuk zászlajával, a me ezek igazán próbára tették a mezőnyt.
netet szarukürtök hangja kísérte. Ez A távolságok is szokatlanok voltak, 10
után következett volna a vezér fogadá métertől 50 méterig kerültek kihelye
sa, egy kisebb ceremónia keretében, de zésre a célok. Számomra a tutaj volt a
az eső miatt ez elmaradt, így Téglás Vá rémálom”, ami valójában egy kötelek
ros Polgármestere köszöntötte az ott kel fákhoz erősített fatákolmány volt,
megjelenteket. A magyar és a székely amire rá állva megállás nélkül izgett 
himnusz elhangzása után megkezdő mozgott alattam a levegőben, a célzást
dött a verseny. Emőd Hajdúnánás íjá nagyban megnehezítve. Miután min
szaival került egy csapatba a 14 célos den célt leküzdöttünk, elfogyasztottunk
35 lövéses versenyen. Az elején saj egy tányér ízletes babgulyást, majd a
nos kicsit edzésre hajazott az egész, programok között viselet szépségver

seny következett. Nem csak a szépség
számított, feladatuk is volt a hölgyek
nek. Életlen késsel kellett felcikkezni
és meghámozni egy almát, és a zsűri
tagok elé járulni vele. Csapatunkat Lé
nárt Lászlóné képviselte, akinek a kü
löndíjat ítélte oda a hozzáértő zsűri. A
szünetben alkalmunk volt kipróbálni
egy japán aszimmetrikus íjat. Jó él
mény volt, de inkább maradunk a ma
gyar íjaknál. A nap végén következett
az eredményhirdetés. A városok közöt
ti versenyt Hajdúböszörmény csapata
nyerte meg, őket követte Nyékládháza
ill. holtversenyben Nagyhegyes és
Karcag csapata a harmadik helyen.
Emőd  Vásárosnamény holtverseny
ben 10. helyezést ért el, maga mögé
utasítva Királyhelmec, Nagykálló,
Nagykároly, Budapest, Hajdúnánás és
Debrecen csapatát is. Csapatunk tagjai
és egyéni eredményeik kategóriájuk
ban: Lénárt Lászlóné (9.), Sallay Mó
nika (8.), Marczis László(20.), Rigó
István (17.), Turi Róbert (18.) A verse
nyen 140 egyéni nevező, illetve 16 te
lepülés indult. Nagyon kellemes
élményekkel, hasznos tapasztalatokkal
tértünk haza. Biztosak vagyunk benne,
hogy jövőre előkelőbb helyezést tu
dunk majd elérni, minek után már tud
juk, mire kell készülnünk. Ez úton
szeretnénk megköszönni Emőd Város
Önkormányzata, ill. Polgármesterünk
Pocsai Enikő támogatását. Nélkülük
nem vehettünk volna részt csapatként
ezen a neves rendezvényen, ez által is
öregbítve
Emőd
hírnevét!
Túri Róbert

E m ő d i Kró n i ka n o ve m b e ri l a p zá rta : 2 0 1 5 . 1 1 . 2 0 .
Felhívjuk a Tisztelt olvasóink figyelmét, hogy lapzárta után beérkezett írásokat már csak a következő lapszámban áll módunkban közölni!
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Emődi gyerekek sikere a karate bajnokságon
Nemrégen jött létre városunkban a Nyékládházi Karate
Sport SE. szakosztályaként működő Emődi II. Rákóczi Ferenc Karate Klub. A Pusztaszabolcson, 2015. október 17-én
rendezett Iwancs Kupa elnevezésű nagyszabású országos karate versenyen szép sikereket értek el az emődi tanulók. A
140 induló között Gácsi Napsugár a 9 éves lányoknál harmadik helyezést, Garics Péter a 10 éves fiúknál 40 kg-os súlycsoportban 1. helyezést ért el. Gratulálunk a győzteseknek,
kívánjuk, hogy további szép sikerekben legyen részük!
Urbán László
Ez
„Olyan ez az óvoda, mint egy csoda-palota” együttműködve.
az időszak nagy lehetőség számunkra,
Első nap az óvodában
hogy
kiépítsük
a
bizalmas kapcsolatot
Az óvodába lépés, a beszoktatás ideje
a
gyerekekkel,
szülőkkel
egyaránt. Az
sajátos próbatétel mind a család, mind
a kisgyerek életében. A beszoktatás óvodapedagógusok végtelen türelemegy folyamat, melyet kiemelt figyelem- mel és szeretettel fordulna az újonnan
mel, türelemmel, toleránsan, fokozato- óvodába érkező gyermekekhez, melysan végzünk a szülőkkel szorosan nek eredményeként az első napok sírós

Autómentes Nap
Emőd Város Képviselő-testülete által
kiírt pályázati támogatásból Városi Autómentes délutánt szerveztünk, melynek mottója: ”Két keréken, sportosan”.
A program megvalósítása egy olyan kerékpáros sportrendezvény megszervezés volt, amely élményt, sikert és
tanulási lehetőséget nyújtott az egész-

ségfejlesztő, szabad mozgás és versengés által. A rendezvény a
környezettudatos magatartás, az egészséges életvitel érdekében az emődi lakosok (gyermek-szülők) bevonásával
valósult meg. A program megnyitóját
követően rendőri bemutatót tekinthettünk meg a biztonságos kerékpáros közlekedésről és kerékpár használatáról.
Majd kerékpáros akadálypályán versenyfeladatokat teljesítve juthattak el a

„ Mesés” napok a könyvtárban ilyen eszközzel manapság már nem
Szeptember 29-30-án könyvtárunk is
megünnepelte a nagy mesemondó Benedek Elek születésének évfordulóját. A magyar népmese napja
alkalmából diavetítésre és meseolvasásra vártuk az óvodás és kisiskolás
korú gyerekeket. Különösen a diavetítést élvezték a gyerekek, hiszen

találkoznak.. A könyvtár közel 250
db a gyerekek számára újdonságnak
számító különböző témájú diafilmmel rendelkezik. A sok mese közül a
gyerekek választhattak, melyeket az
óvónénik olvastak fel. Az alsó tagozatosok már önállóan, felváltva olvastak társaiknak.

hangulatát felváltotta a vidám gyermekzsivaj. A kis ovisok mosolygósan,
vidáman érkeznek a közösségünkbe.
Birtokba vették a csoportszobai és udvari játékokat, az új eszközöket, továbbá Pocsai Enikő polgármester asszony
jóváhagyásával a Városgondnokság által készített térkő-összekötő járdát.

résztvevők a célba, ahol egy sikeres és
tanulságos KRESZ TOTÓ kitöltését
követően „extrém bringások” bemutatójával zárult a programunk. Az Autómentes nap sikereként egyre több
gyermek érkezik kerékpárral az óvodába. „Járműveiket” az új kerékpártárolóban helyezhetik el, melyet Mester
B arnabás a Harsányi Nimród Vadásztársaság elnöke ajánlott fel.
Mészárosné Virág Orsolya
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Minap, az ablakomon kifelé bámészkodva azon tűnődtem, milyen észrevétlenül
kúszott be az ősz a kabátunk alá, pedig még elevenen él emlékeinkben a nyár, alig
vagyunk túl a meleg, napsütéses napokon.

Egyik gondolatom követte a másikat
és máris azon kaptam magam, hogy a
természet festői ajándékát, a színes levelű lombkoronákat csodálom, ami
csak ilyenkor, ősszel kápráztat el bennünket. Az ősz, amit az elmúlás jelképeként emlegetnek, megmutatja, hogy
virágok és cicomák nélkül is lehet szépet, harmóniát teremteni magunk körül. Megmutatja, hogy az elmúlás
csupán egy állapot, mely telis-tele van
szépséggel, nyugalommal, fenséges békével. Mindenszentekhez közeledve kicsit másként éljük ezt meg, de a
szeretteink emlékével töltött napokat
csakhamar felváltja majd az advent, a
várakozás, mely az újjászületés reményét hozza el nekünk. Advent időszakában sokan még dolgoznak, mások
viszont már készülnek az ünnepekre. A
várakozásnak, a „rákészülés” időszakának sokféle megközelítése van, amit
ki-ki a maga módja és képessége szerint igyekszik szavakban is megformálni. Gondolhatnánk, hogy az, aki
otthonosan mozog a zene világában, talán könnyebb dolga van másoknál, hisz
a zene elmond mindent amit szavakkal
nehéz lenne. A zene kifejező erejét is-

Ősz végen, tél küszöbén

merjük. Viszont azt már kevesebben
tudják, hogy hosszú út vezet odáig ahol
a hangszerjátékos érzései a hangok által a közönség lelkében visszatükröződnek. Ez a hosszú, munkával teli út a
muzsikus adventje, ez az ő készülődése, amit nem lehet hetekben, hónapokban, vagy akár években mérni.
November végén rendezzük meg az
emődi zeneiskolások hagyományos adventi hangversenyét. Az erre való készülődés is jóval korábban kezdődött,
mint azt sokan gondolnák. Van akinek
hónapokkal, de van akinek évekkel előtte. Van aki egyedül, van aki társaival
gyakorolt. A hangverseny előtt néhányan szólistaként próbálták ki magukat, mások társaikkal, például a
fúvószenekar tagjaiként gyakorolnak.
Jó lehetőséget adnak a felkészülésre, a
rutin megszerzésére a különböző fellépési lehetőségek. Ilyen volt például
szeptemberben az emődi vízátemelő állomás felavatása, ahol kamaracsoportokban léptek fel a zeneiskolás
gyerekek. A fúvószenekarnak az emődi, október 23-i megemlékezéssel
együtt már öt fellépési lehetősége kínálkozott csak ebben a tanévben. Bükkara-

nyoson, Mályiban és két alkalommal
Mezőkeresztesen. A sorozatos fellépések és a rendszeres gyakorlás erős
igénybevételnek teszi ki a hangszereket, amik csakhamar javításra, jelentős
felújításra szorulnak. A zeneiskola
fenntartója látva az igyekezetet és a
lelkes munkát, jelentős anyagi segítséget nyújtott a hangszerek karbantartására, a háttéreszközök javítására.
Számunkra a felkészülésnek, a gyakorláson túl ez is része. Nehéz volna hetekben, vagy órákban, esetleg más
mérőszámokban kifejezni a muzsikus
hangversenyének „adventjét”. Folyamatosan készülünk, mindig készen állunk. Segítünk kifejezni és más
nyelven elmondani azt, amire a szavak
már nem képesek. Hanggal, de betűk
nélkül beszélgetünk. Így fogunk tenni
november 29 -én 1 6 órakor a zeneiskola
tizenhatodik adventi hangversenyén is
Emődön, a Református Templomban.
Jöjjenek, „beszélgessenek” velünk,
töltsük együtt Karácsony Adventjének
első vasárnapját!
Várjuk Önöket szeretettel!
S zekeres Tamás, Intézményvezető
Reményi Ede Zenei AMI

9

A magyar Golgota: Arad, 1849. október 6.

Kossuth Lajos 1890-ben, az egyetlen fonográfon is rögzített beszédében Aradot a magyar Golgotának nevezte.

166 évvel ezelőtt esős, felhős, szomorú idő volt október 6-án Aradon. Ezen
a napon itt végezték ki az 1848/49-es
magyar szabadságharc 13 honvédtisztjét és Pesten gr. Batthyány Lajost, az
első magyar miniszterelnököt. Reggel
fél hatkor kezdődött a szörnyű vérengzés. Az ítélet szerint „kegyelemből lőpor és golyó” általi halálra ítélték és
végezték ki Lázár Vilmos, ezredest,
gróf Dessewffy Arisztid, tábornokot,
Kiss Ernő, tábornokot és Schweidel József, tábornokot. A többi tábornokot,
akiket kötél általi halálra ítéltek, reggel
6 órakor vitték ki a vesztőhelyre. Kötél
általi halált halt lovag Poeltenberg Ernő, tábornok,Török Ignác, tábornok,
Lahner György, tábornok, Knezić Károly, tábornok, Nagysándor József, tábornok, gróf Leiningen-Westerburg
Károly, tábornok, Aulich Lajos, tábor-

- őt szokás a tizenötödik aradi vértanúnak nevezni - és 1850 február 19-én
Ludwig Hauk alezredest, Bem tábornok hadsegédét. (forrás: wikipédia)
Október 6-a 2001. november 24-től
nemzeti gyásznap: ezen a napon nemcsak az elmúlásra, a kegyetlen megtorlásra emlékezünk, hiszen a
tizenhármak példája ennél sokkal
messzebbre mutat. A gyász, a halál, az
önfeláldozás mellett, a nemzet valós
hite szerint a megújulás, a feltámadás,
az élet is jelen van. A tizenhármak áldozata, önfeláldozása 1949 után jelentősen erősítette, egybetartotta a
nemzetet. Sorsuk, életútjuk ugyan
utolsó állomása az aradi kivégzőosztadászezredek parancsnokát - őt szokásaz gok előtt volt, de egy nemzet lelkében,
első aradi vértanúnak is nevezni -, emlékezetében feltámadtak, örökké él1849. október 25-én Kazinczy Lajos nek.
honvéd ezredest, Kazinczy Ferenc fiát
tartozik. Lehetőség van jó
Együttműködés a gödöllői Szent István Egyetemmel területhez
tanulmányi eredmények esetén ösztöndíjjal féléves gyakorlaton már a tanulA Szent István Egyetem felkereste abmányok során belekóstolni a
ból a célból az önkormányzatot, hogy a
jövőben lehetőséget tudna-e biztosítani Intézmény: Szent István Egyetem gyakorlati feladatokba. 201 6-tól duális
képzésben is részt vehetsz, ha ezt a
gyakorlati hellyel hallgatói számára a
szakot választod! Gyere Gödöllőre tatelepülésen. Ezzel kívánja bővíteni
Kar: Mezőgazdasági- és
n ul n i !
együttműködő partnereit az egyetem, ilKörnyezettudományi
Kar
Képzés neve: Mezőgazdasági mérletve segíteni szeretne a helyben maradK
é
p
z
é
s
n
e
v
e
:
Környezetmérnöki
nöki B S c S zeretnéd megismerni és
ni kívánó fiataloknak, akik
BSc
megtanulni a mezőgazdasági termelés
lakóhelyükön vagy annak közelségéfolyamatait? Mindent meg szeretnél isben akarnak élni és munkahelyet talál- Kar címe: 2100 Gödöllő, Páter
merni a növénytermesztés, zöldségterni, akár hosszú távon is. Az
Károly u.1.
mesztés,
állattenyésztés,
önkormányzat örömmel vette a megkel
e
g
e
l
ő
g
a
z
d
á
l
k
o
d
á
s
,
t
akarmányozás,
resést, hiszen tervei között szerepel a
L
i
n
k
(kar
vagy
a
képzés
növényvédelem és még sok részterület
növénytermesztés (zöldség, gyümölcs)
oldala):www.mkk.szie.hu
műveléséhez szükséges információk
és a lehetőségek kihasználásával a kisE-mail cím (lehet központi
közül? Érdeklődsz a mezőgazdasági
állattartás is. Ezért várj uk azoknak a fiis):tanulmanyi@mkk.szie.hu
gépek és művelőeszközök iránt? Kíataloknak a j elentkezését, akik
váncsi vagy a talaj-növény kapcsolaérdeklődést mutatnak a mezőgazdasági
tokra? Ha igen, válaszd a
kar szakj ai iránt és személyes találkozómezőgazdasági mérnöki szakot és tara, beszélgetésre várj uk a S zent István
Egyetem oktatóival 201 5 . november Tiszta, szennyezés mentes környezet- nulj Gödöllőn! Megtanulhatod a fennhónapj ában. A pontos időpont egyezte- ben szeretnél élni? S zeretnéd felismer- tartható mezőgazdaság lényegét. A
tés alatt áll, ezért a Meghívó a honla- ni a környezeti kockázatokat és végzettek külön feltételek teljesítése
pon kerül közzétételre: www. emod. hu. ismerni a védekezés, valamint az elhárí- nélkül tanulhatnak tovább az agrár
Minden fiatal érdeklődőt szeretettel tsázsakomnóvdésgzzeertetietk? aAlkalkmöarsnaykezaevtmálléarlnköo-k mesterszakokon. A 7. félévet mérnöki
várunk! Az egyetem megküldte a zói szektorban a környezetvédelmi-, a gyakorlaton mezőgazdasági üzemben
tölteni. A helyszínt közel 300 szerkét képzésre történő felhívását, me- környezetkárosító tevékenység hatásá- kell
ződött
közül választhatod
lyet ajánlunk az érdeklődők figyel- nak csökkentésére irányuló mérnöki ter- ki! 201 6partnerünk
t
ó
l
d
u
á
l
i
s
képzésben is részt
mébe.
vező és irányító tevékenység vehetsz, ha ezt a szakot választod!
folytatására. A szak a műszaki képzési
nok, Damjanich János, tábornok, gróf
Vécsey Károly, tábornok, 1849 augusztusa és 1850 februárja között Aradon
még további három honvédtisztet végeztek ki: 1849 augusztus 22-én Ormai
Norbert honvéd ezredest, a honvéd va-
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S zeptember az Idősek
Klubj ában
Szeptemberben vendégünk volt Czecze
József,aki Emőd történetével ismertette
meg a jelenlévőket .Belenézhettünk az
általa írt könyvekbe Emőd Város története és Szőlők és pincék „Emődön a jó földön” valamint a gyűjtött anyagokba,
feljegyzésekbe. Nagyon tartalmas ,érdekes előadást hallhattunk ,olyan kérdésekre is választ kaptunk ,amelyeket
szüleink ,nagyszüleink sem válaszoltak

meg. Kihasználva a szeptemberi jó időt EMŐDI IDŐS EK KLUB JA
novemberi program
egy biciklitúra alkalmával meglátogattuk Istvánmajort,ahol megtekintettük a November 2 . 10:00 Séta az
Katolikus Templomot,a gesztenye fák- emlékműhöz,gyertyagyújtás
kal teli kertet. Nyárzáróként szabadtéri November 3 . 10:00 Fitt-nap
programot szerveztünk és disznóboka November 5 . 10:00 Lelki nap
bográcsost főztünk. Az előkészület már November 9 . 10:00 Fitt-nap
reggel elkezdődött. Vendégeink megér- November 1 1 . 10:00 Angol
kezésekor már finom illatok terjengtek, nagyiknak
Nagy Bertalanné, Piroska néni házi po- November 1 2 . 10:00 Lelki nap
gácsáját kínáltuk. Kovács Miklósné Ida November 1 6. 10:00 Fitt-nap
néni és Tábori István harmónikával gon- November 1 8 . 10:00 Német
doskodott a jó hangulatról.
nagyiknak

November 1 9 . 10:00 Lelki nap
November 20. 10:00
ME GH ÍV Ó
Kopogtató,Adventi koszorú
ERZSÉBETKATALIN NAPI BÁLRA
készítése
November 23 . 10:00 Fitt-nap
Szeretettel meghívjuk mindazokat a November 26. 10:00 Lelki nap
kedves érdeklődőket akik táncolni, November 27 . 14:00 órától
mulatni vagy csak egyszerűen társaságban Erzsébet-Katalin bál (Igazgatási
szeretnének lenni. A talpalávalót a
épület)
Hangszerelők együttes húzza!
Impresszum
Időpontj a: 2015.11.27.
( péntek) délután 14 óra,
Helye: Igazgatási épület, emeleti terme
(Hunyadi u. 27-29.)

Kiadó: Emődi Művelődési Ház és Könyvtár

Szerkeszti:Szerkesztő bizottság

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

B elépő: Hölgyeknek 1 tányér sütemény
Uraknak egy üveg jó fajta ital!
Kérj ük részvételüket a 46/47 6-1 7 1 -es telefonszámon szíveskedj enek j elezni
201 5 . november 20-ig! A h elyszínen tombolavásárlására lesz lehetőség 50,Ft-os áron, ahol értékes nyereményekkel és fődíjakkal várjuk Önöket.
Az Emődi Idősek Klubj a dolgozói

Úszásoktatás

Az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Nyrt. által kiírt
és megnyert pályázati pénzből és a „Gyermekálom” az Emődi Óvodásokért Alapítvány támogatásával a tanév elején 25
fő óvodás gyermek 15 napig intenzív úszásoktatáson részesültek a Kemény Dénes Városi Sportuszodában. A gyerekek
az elsődleges szintfelmérést követően csoportbontásban vettek részt a játékos foglalkozásokon. Aktivitásukat különféle
színes és érdekes eszközök bevonásával segítették az oktatók. Elsődleges cél a víz megszerettetése, a félelmük leküzdése volt. Ezt követte az úszástudás elsajátítása a különböző
érettségi szintekhez igazodva. A gyermekek lelkesedésén

túl a szülők és óvodapedagógusok is örömmel
fogadták ez a lehetőséget, hiszen tudjuk az úszás minden izmot megmozgat. A legfontosabb tény pedig, hogy a rendszeres mozgással egészségesebb életmódhoz szoktatjuk
őket.
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Felvidéki kirándulás

Augusztus 29-én nagyon kellemes és
tartalmas autóbusz kiránduláson vehettünk részt Dél-Szlovákiában, magyarul: a Felvidéken. Utunk első célja a
Dobsinai jégbarlang volt. Az oda vezető út utolsó, kb. 500 méteres szakaszát
jól kiépített turistaúton, gyalog tettük
meg, 66 méter szintkülönbséget „hidaltunk” át. A közelben lakók hordták innen a jeget. Első írásos említése
1863-ból származik Hunfalvy Jánostól,
de a belsőbb szakaszait senki sem ismerte, mert síkos, lejtős talaján senki
sem próbált lejutni.1870. július 15-én
Ruffinyi Jenő dobsinai királyi bánya-

mérnök, Láng Gusztáv honvédhadnagy
és Méga Endre városi tisztviselő valamint még öt társuk kötelekkel, létrákkal és egyéb szükséges eszközökkel
felszerelve a Jéglyuk kikutatására indultak. Pack József bányász, Gáll János és Jakab Lipták János
brigádvezetők kiszélesítették a nyílást,
felállítottak egy csörlőt, majd leeresztették Ruffinyit. Ő egy mécses fényénél látta meg a jégképződményeket,
visszatért a felszínre, majd rövid pihenő után újra leereszkedett és elkezdte a
barlang felmérését. Megvizsgálta a Kis
és Nagy termet, valamint a „Pokol” feletti térséget A barlang hossza 1483
m, s egy 21 km
hosszú barlangrendszer részét képezi.
A Gölnic folyó földalatti vízfolyásai
alakították ki. Abarlang háromszintes,
a jég birodalma az
alsó szinten található. 5000–7500 évvel
ezelőtt
keletkezett úgy,
hogy belseje leszakadt, és a belső hi-

deg levegő az északi bejáraton nem
engedte be a külső meleg levegőt. A
barlang levegőjének hőmérséklete 0
°C, jégrétegeinek vastagsága 30–40 m,
térfogata 110 000 m3. A barlangrendszer látványa leírhatatlanul gyönyörű.
Elképesztő, hogy milyen csodálatos alkotásokra képes a Természet. Utunk
következő állomása a Betléri kastély
volt. A település neve egykori birtokosának, a német Betlérnek az emlékét
őrzi. A község északi végén áll az
Andrássyak kastélya, amely a 17. század végén várkastélynak épült, itt lakott az Andrássy család, miután
Krasznahorka várát elhagyta. A kastélyt 1880-ban korszerűsítették eklektikus stílusban, teljes régi berendezése
megmaradt. Villanyvilágítással, telefonnal és a mai kor színvonalának
megfelelő fürdőszobákkal rendelkezett. Híres vadásztrófea-gyűjteménye
és 1793-ban Andrássy Lipót által alapított barokk könyvtára van. A kastélyt
gyönyörű 57 hektáros angolpark veszi

körül tóval, vízeséssel, kúttal, az egykori könyvtár és állatkert épületeivel.
A parkot 1792-1795 között tervezték
és kezdték el kiépíteni.
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Akikre büszkék vagyunk…

Városunk Önkormányzata fontos feladatának tekinti, hogy megismerjük azokat az emődi lakosokat, akik valamilyen területen kimagaslót alkotnak, akik településünk jó hírnevét messzire viszik. Munkásságukra méltán büszkék lehetünk. Ők
azok, akik Emődön, közöttünk élnek, akik valamilyen területen kiemelkedőt alkotnak. Teljesítményük vagy alkotásaik
mellett nem megyünk el, hanem rácsodálkozunk, véleményt alkotunk. Munkásságukat, gondolataikat, sikereiket, kudarcaikat egy-egy interjú keretein belül ismerhetik meg az olvasók.
Az Emődi Krónika októberi számában S zakállas Zsolt festőművész és költővel, Petró Ferenc sokoldalú amatőr művésszel
és Csapkó László fotóművésszel készült riportot olvashatj ák.

Tündéri hátraarc

Október 7-től november 23-ig látható

a tiszaújvárosi Városi Kiállítóteremben
Szakállas Zsolt két festménye a MÁSKÉP című tárlaton. Ennek, és a
közelmúltban megrendezett Szekszárdi
Nemzetközi Elektrográfiai Triennálén
bemutatott két, a zsűri elismerését is
elnyerő műve apropóján kerestük meg
a művészt, beszélne-e egy kicsit
magáról, a művek születéséről, és
terveiről: - Tizenhat éve foglalkozom
képzőművészettel, mellette írok is. A
szabad asszociációkkal való játék
engem felüdít. Köszönhetem ezt a
szürrealista költőknek, akiknek
szabadelvű írás neme óriási hatást
gyakorolt rám. Nem vagyok bohém
alkat, de kicsapongóak a gondolataim.
Volt egy időszak, amikor önmagam
lelkében bolyongtam, mindaddig, amíg
fel nem fedeztem a végtelen
lehetőségek, kombinációk tárházát. Kiket tekint példaképének?
Példaképeim a festészet terén: Joan
Miró, Antonió Tapies, Willam de
Koonig. - A májusi kiállítása a
Tündéri hátraarc nevet viselte, amely
ez év tavaszán május 7-től június 30-ig
volt látható Miskolcon a II. Rákóczi

Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban.
Mit takar ez a cím? - A tündérekről: A
tündérek nem csak, hogy többet tudnak
nálunk, hanem többségük szépet és jót
akar. Ennek a kivitelezése sajnos
nehéz, mivel világunk lesüllyedt,
érthetőbben fogalmazva: ami eddig
lent volt, az fentre került, és ami eddig
fent volt, az lentre került. Nekem
szerencsére sikerült kivonni magam
ebből
az
„értékrendből”.
Leszögezném, hogy én nem a
közérthetőségre törekszem, amikor
festményeimet megalkotom, nem.
Nekem az is elég, ha néhány ember
belső énjét megérinti képi
összefogottságom. Azért adtam a
„Tündéri hátraarc” címet a májusi
kiállításomnak, mert hathatós változás
következett be a festői stílusomban, s
én, ráérezve erre, valami újat
szándékoztam létrehozni az absztrakt
expresszionizmus berkein belül,
mondhatni, „szűznemzéssel” - Mit
jelent az ön számára a Modern
művészet? - Akik túlléptek a
hagyományos
értelemben
vett
festészeten, azok olyan látomások
részesei lehetnek, amelyek egy vizuális
világból erednek. Ennek a világnak a
létezése, - nem csak sz ámomra -,
megkérdőjelezhetetlen.
Alkotói
stílusomról: A káoszmágia, az
összevissza ficánkoló kaotikus
részecskék rendbe tömörítésének a
képessége. Én is ezzel a módszerrel
élek, amennyiben képeket varázsolok a
kartonjaimra, vásznaimra. Nincs
semmi rendkívüli ebben, hiszen a
tudatalattink ismeri ezt a folyamatot.
Nem ajánlatos azonban mindenkinek
lemerülni ide, ez ugyanis csak azok

privilégiuma, akik „másképp” mernek
látni, észlelni, gondolkodni, mint a
nagy átlag. Ám nem jár semmi sem
ingyen; bizonyos lelki válságokat,
traumákat kell megélni és feloldani
annak, aki erre a területre
merészkedik, esetleg téved. Ahogy
József Atilla fogalmazott: „Pokolra
kell annak menni, aki dudás akar
lenni” Lendületet ugyanis a pokol
legaljáról lehet venni az abszolút hit
erejével, utána már egyfajta felhajtóerő
segíti a művészt céljai elérésében.
Látomást látomás öklel fel, mígnem
elkészül maga a mű, mely spirituálisan
mindenkoron felülírja a fizikai világ
megjelenési formáit. - Hol lehet,
lehetett találkozni az ön műveivel? - A
Miskolci Rákóczi Ferenc Megyei
Könyvtáron túl több helyen is ki lettek
állítva a műveim.
Bekerültem a Műcsarnokos
katalógusba, valamint az idén,
Szekszárdon
megrendezett
Nemzetközi Elektrográfiai Triennáléra
is
bezsűrizték két,
eredeti
festményemről számítógéppel variált
nyomatomat. - Hogyan készíti ezeket a
nyomatokat? - Saját festményeimről
különböző számítógépes technika
segítségével készítem ezeket a
nyomatokat. Ezeket elektrográfiáknak
hívják - Lehet-e tudni valamit a
terveiről? - Nagyszerű érzés lenne
már óriási vásznakra is alkotni,
felnagyítva ugyanis szembetűnőbbek a
képi jelek, látványfüzérek. Szeretném
viszontlátni
a
verseimet,
festményeimet egy albumban, ennek
megvalósításához kérném az önként
jelentkezők anyagi támogatását.
Márton Zsuzsa
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Tizenhét évesen munkáról,
sikerről, kudarcról, j övőről

Névjegy:Csapkó László
Született: 1999.01.28
Miskolci Szakképző Centrum (MSZC)
Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola 11. évfolyamos tanulója
Kedvenc időtöltése: fotózás, videózás,
grafika/designtervezés
Kedvenc tantárgyak: kémia, fizika
Sietve érkezik a 17 éves fiatalember a
megbeszélt találkozóra. Szinte árad belőle a magabiztosság, a korát meghazudtoló, céltudatosság. Könnyű vele a
beszélgetés: határozott véleménye van
munkáról, tanulásról, jövőről. ..Kik voltak a legnagyobb hatással eddigi életére? Cs. L. Sokat köszönhetek
szüleimnek, akik mindig mindenben támogatnak és segítségemre vannak.
Nagy hatással volt rám Tepliczky István tanár úr, aki az iskolai szakkör keretein belül bevezetett a fizikai és
kémiai kísérletek világába. Azóta egyre jobban érdekel a kémia és a fizika.
Nagyon sokat tanultam Mahalek János

tanár úrtól is, akinek fotószakkörében
éreztem igazán rá a fotózás ízére. Igazi
támaszom Bagány Máté régi barátom
és tanárom, ő mindenben segít és támogat. … Mikor kezdődött a fotózás iránti érdeklődés? Cs. L. 12 éves
koromban kezdtem el fotózni apukám
fényképezőgépével, aztán nagynénim
vőlegénye vezetett be a tükörreflexesek világába. Első DSLR gépemet a
ballagási pénzemből tudtam megvenni,
azóta fejlesztem fotós kiegészítőimet.
Rögtön éreztem, hogy olyat is meg tudok mutatni fotóimmal, amelyet más
nem lát meg. Igazi fotóssá a középiskolában váltam Mahalek János tanár úr fotó szakkörében. A tanár úr már
elengedte a kezem. Már képes vagyok
az önálló munkára. Készítek fotókat
rendezvényeken, pályázatokra küldöm
be munkáimat és iskolám hivatalos fotósává váltam. Szívesen fotózom a természetet, de a portréfotózásban is nagy
lehetőségeket látok … . Mi az, amely a
művészi fotókat megkülönbözteti a hétköznapiaktól? Cs. L. Nehéz megmondani. Úgy érzem, hogy talán a
legnagyobb különbség a nézőpont, az
egyedi meglátás. A művész olyat lát,
amelyet az átlagember nem, olyat akar
megmutatni, amely csak az ő számára
látható, de azt mások számára is láthatóvá akarja tenni. A világot akarom bemutatni, de saját nézőpontból. Én
minden fotóban az átlagostól eltérőt, az
egyedit keresem. Kicsi dologba egy
egész világot belelátok, de az olyan,
amelyet más nem vesz észre. … … Mit
érez eddigi legnagyobb szakmai sikerének? Cs. L. Már 100 fotót küldtem a
National Geographic Magazinnak. A
magazin címlapján jelent meg négy fo-

Emlékezés
B oros Ferenc halálának 20. évfordulój ára

Húsz éve, hogy elmentél…
Még az előbb szemembe néztél, Erőtlen kezeddel megérintettél. Arcodra mosolyt erőltettél, S halkan súgtad fülembe; Ne
félj!
Milyen gyorsan elszállt ez a pillanat! Fénytelen szemeid lehunytad. Kezed, kezemből kicsúszott, Arcod megnyugodott,
így búcsúzott; Nem félek.
Lelked, remélem, békére talált, S Te már a mennyekből vigyázol reánk. Soha nem felejtünk, mindig emlékezünk, S örökkön-örökké a szívünkben őrzünk

S zerető családod

tóm. Egy vízzel töltött fordított villanykörte, amelyben téli kertünk egyik
fája látható. A másikban kertünk virágai, a harmadikban egy karácsonyi fenyőfa jelenik meg. A negyedik fotó az
emődi pincék körül készült. A kép hangulatát meghatározza a napnyugta,
amely különös fényben mutatja meg az
egész várost és a körülötte lévő Bükk
hegységet. Szakmai sikernek könyvelem el a kiállításokat, utoljára Emődön
augusztus 20-án volt fotókiállításom.
Iskolámban pedig állandó jelleggel
megtekinthetőek fotóim. … . . Mit j elent
a kudarc az Ön számára? Cs. L. Kudarcként élem meg, ha ötleteimet nem
tudom megvalósítani. … . Mivel foglalkozik szabadidej ében? Cs. L. Nagy
örömmel veszek részt rendezvényszervezésben. Az idei év legnagyobb rendezvénye, amelynek szervezésében
tevékenyen részt veszek iskolámban
kap helyet. Közeleg a Star Wars VII
bemutatója. Felvettem a kapcsolatot az
501-es légióval, a Star Wars hivatalos,
magyar jelmezes képviseletével. Ők a
filmről fognak bemutatót tartani, és az
egyik robot szereplő R2-D2 (artu-ditu)
val érkeznek. Ebből csak néhány darab
van a világon. Az egyik az eredeti filmes, a másikat az 501-es légió itt építette hazánkban. Ezen kívül még
örömmel veszek részt az általunk és a
Herman Ottó Gimnázium fizika/kémia
laboratóriuma által rendezett kísérleti
bemutatókon, mint kísérletező diák.
Jelenleg az Autóhifi és Tuningfesztivál
ismertebb nevén AUTOFESZT egyik
szervezője és fotósa vagyok. … … Köszönöm a beszélgetést. Kívánom, hogy
minden elképzelése valóra válj on.
S zigeti Dóra

KÖS ZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága férjem

Mándoki István
Temetésén részt vettek, utolsó útjára
elkísérték, részvétükkel fájdalmunkban
osztoztak.
Gyászoló felesége, két lánya és családj a
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A fák, virágok, fények festőj e

A Parajdtól kapott, faragott székelykapu és a Polgármesteri hivatal épületéről készült festménnyel kedveskedett
településünk képviselőtestülete testvérvárosunknak a legutóbbi látogatásuk alkalmával.
A festményt az

Emődön élő amatőr festő, Petró Ferenc
készítette a Polgármesterasszony felkérésére, amelyet ajándékként ajánlott fel
Parajd számára.
- Bizonyára sokan ismerik itt, a településen, mivel emődi származású. Azok
számára, akik nem tudnak az Ön „ hobbijáról”, mesélne egy kicsit magáról? Nevem: Petró Ferenc, Miskolcon születtem, és gyermekkorom óta itt élek
Emődön. Én is, mint minden gyerek, a
festéssel és a rajzolással már nagyon
kis koromban megismerkedtem, azonban komolyabban csak felnőtt koromban kezdtem el vele foglalkozni,
persze, csak hobbi szinten. Az érdeklődésemet leginkább az olajjal való festés nyerte el, amellyel a mai napig is

szívesen készítem a képeimet, és ezt a
technikát próbálom önerőből fejleszteni. A családom, bár mindenben mellettem áll, mégis a legkeményebb
kritikusom. Kőkeményen elmondják a
véleményüket arról, ami tetszik, és arról is, ami nem. Kritikájukat, amely
néha jól esik, néha nem, természetesen, meghallgatom, és próbálok építkezni belőle. Szabadidőmet ez az
elfoglaltság tölti ki, és ez okoz számomra teljes kikapcsolódást! Természetesen az okozza számomra a
legnagyobb örömöt, ha a képeimet másoknak is meg tudom mutatni, és még
a tetszésüket is elnyerem. Festési technikámat szeretném még továbbfejleszteni, ezért szakirodalmat olvasok,
próbálom magam önerőből fejleszteni,
hiszen tanulni soha nem késő!
Márton Zsuzsa

Nálunk j árt a. .

Iskolánkban a Filharmónia-koncertsorozatot a
Miskolc Dixieland Band nyitotta fergeteges előadásával. Különös érdeklődés övezte ezt a fellépést, hisz jó ismerősünk, a zenész gyerekek volt
tanára, „Miki bácsi” jött a zenekarával, ahol ő
maga klarinétozik, énekel és egyben zenekarvezető is. A dixieland zene, a dzsessz zene egyik
stílusa, ami New Orleansban a XX. század elején
fejlődött ki és terjedt el az 1910-es években Chicagoban és New Yorkban. A zenekar élvonalát
trombita, harsona és klarinét adja, a kísérő ritmust legalább kettő biztosítja a zongora, gitár,
bendzsó, dobok és a nagybőgő közül. A miskolci
együttes 1990 szeptemberében alakult. Számos
fesztiválon, ünnepségen vesz részt, koncerteztek
Európa több országában is, valamint számos díjjal büszkélkedhetnek. Aki szeretné a zenekart
élőben hallani, megteheti a Dixie Klubban, ami
az Ifjúsági és Szabadidő Házban működik, ill. a
november 7-én tartandó 25 éves jubileumi koncerten.

