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Emodi Kronika
1956 hőseire és eseményeire emlékeztünk
Az 1956os forradalom és szabadságharc 59. valamint a Magyar Köztársaság kikiáltásá
nak 26. évfordulója alkalmából rendezett városi ünnepségre a Polgármesteri Hivatal
dísztermében került sor. Az 1956. október 23án kezdődő történelmi jelentőségű esemé
nyekre az Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 7. osztályos tanulóinak műsorával
emlékeztünk.
Köszönjük a diákoknak és a felkészítő tanároknak: Sárai Ágnesnek és
Csákiné Németh Idának a színvonalas, szép előadást.
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1956 hőseire és eseményeire emlékeztünk

Bocsánatkérés
„Vass József meghatalmazott jogi képviselőjeként eljárva hivatkozva a Miskolci Járásbíró
ság előtt 43.Bpk.1015/2015. sorszám alatt folyamatban lévő büntető ügyre kérem, hogy
ügyfelem alábbi bocsánatkérő nyilatkozatát az EMŐDI KRÓNIKA című lapban megjelen
tetni szíveskedjen!”

A Facebook profilomon 2014. október 9. napján közzétett bejegyzésemmel
megsértettem Pocsai Enikő becsületét és jóhírnevét. A bejegyzésemben közöltek
valótlanságok. A bejegyzésemben tett valótlan tényállítások közléséért jelen
közleményemben ezúton elnézést és bocsánatot kérek Pocsai Enikőtől. Ígérem,
hogy a jövőben tartózkodni fogok minden hasonló magatartástól.
Vass József

www.emod.hu
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munkakör ellátására polgármesterasszony adott tájékoztaÖnkormányzati Hírek intézményvezetői
az előterjesztésben foglaltak szerinti pá- tást, az eltelt időszakban megtett intéz-

Tisztelt Lakosaink !
2015. szeptember 23. napján az önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli
testületi ülést tartott. A meghívóban szereplő napirendi pontok előtt a Debrődi
emlékmű felállításáról szóló szóbeli
előterjesztést tárgyalta meg a testület
és úgy döntött, hogy 2016. március hónapig meghosszabbítja az emlékmű felállításának időpontját. Nem sikerült
minden kétséget kizáróan feltárni,
hogy a Losoncon élők milyen bizonyítékok alapján nyilvánították hősi halottnak az emődi kötődéssel bíró Debrődi
Jánost, így a helyzet tisztázása érdekében mindenképpen további kutatások
váltak még szükségessé. Következő napirendi pontban került megtárgyalásra
a Reményi Ede Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanulóinak 2015/2016. tanévre vonatkozó oktatási térítési díj új
típusú támogatásáról szóló előterjesztés, amelyet a Humánerőforrás Bizottság elnöke is kiemelten támogatott. Az
új típusú támogatás keretében a térítési díj támogatása a teljes tanítási évre
szól és így folyamatos segítséget biztosít a szülők részére, amelyet a testület
jó elképzelésnek tartott és egyhangúlag el is fogadott. Ezt követően a Képviselő-testület az Emődi Gyermekálom
Óvoda közalkalmazottjának végkielégítése kifizetése tárgyában hozott határozatát hatályon kívül helyezte, miután
az már nem okszerű, majd az Emődi
Gyermekálom Óvoda vezetőjének kérelme került megtárgyalásra, amelyben
a 2015/2016-os nevelési évre a maximális csoportlétszám túllépésének engedélyezését kérte, melyhez a testület,
mint az intézmény fenntartója egyhangúlag hozzájárult. Következő napi rendi pont megtárgyalásakor arról döntött
a Képviselő- testület, hogy a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz nem csatlakozik. Emőd Város Városgondnokság

lyázat kiírásáról határoztak, tekintettel
az intézményvezetői munkakör megüresedésére. Hetedik napirendi pontban
Emőd Város Városgondnokság fenntartásában működő konyha részére a működéshez
szükséges
főzőüst
beszerzését, a Képviselő-testület egyhangúlag megszavazta. A régi főzőüst
javítása már nem volt lehetséges a szakértői vélemény szerint, így a testület új
modern főzőüst megvásárlását javasolta. Következő napirendi pontban kerültek
megtárgyalásra
az
egyházközösségek részére nyújtandó támogatások iránt beérkezett kérelmek.
Az Emődi Görögkatolikus Szervezőlelkészség részére, a görögkatolikus templom épületének javításához és
karbantartásához, az Emődi Római Katolikus Egyházközség részére, az Egyházközség
tulajdonát
képező
ingatlanok felújításához és az Emődi
Református Egyházközség részére, a
megépítendő kerítéshez állapított meg
pénzügyi támogatást a Képviselő-testület. A támogatottal a költségvetési rendeletben foglaltak szerint, a támogatás
felhasználására és elszámolására vonatkozó megállapodást szükséges megkötni. E napirendi pont keretében került
megtárgyalásra az „Emődi Református
Templomért” Alapítvány részére a hatályos Közszolgáltatási Szerződés és Tartós Adományozási Szerződésből eredő
és még 2014. évre vonatkozó fizetési
kötelezettség ez évben történő megfizetéséről, melyet a testület egyhangúlag
támogatott. A Képviselő-testület a kilencedik napirendi pontban döntött arról, hogy a tulajdonosi és útkezelői
hozzájárulását megadja az Emőd, Bor
út TV VOTR állomás átépítése során
érintett Emőd belterületi ingatlanok vonatkozásában. Utolsó előtti napirendi
pontban került megtárgyalásra az Onga
és Társult Települések Szociális és
Gyermekjóléti TársulásaTársulási Megállapodásának 5. számú módosítása. Tízedik, azaz egyebek napirendi pontban

kedésekről.

2015. október 21. napjára rendkívüli
testületi ülés került összehívásra, Képviselő-testületi tagok által történt kezdeményezés alapján. A testületi ülés
megtartására nem tudott sor kerülni,
ugyanis a testületi ülés levezetésére jogosult képviselő az Önkormányzat
Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint nem volt a megjelent Képviseli - testületi tagok között.
Ezt követően a Képviselő-testületi tagok ismételt kezdeményezésére 2015.
november 10. napjára rendkívüli testületi ülés került összehívásra a hivatal
dísztermében, melyen a 9 fős Képviselő-testület tagjaiból 8 fő megjelent, 1
fő pedig igazoltan maradt távol. A kiküldött meghívóban szereplő napirendi
pontok tekintetében polgármesterasszony módosító indítványára, a
Pénzügyi Bizottság (2 megjelent taggal nem volt határozatképes) javaslata
hiányában két napirendi pont, a Humánerőforrás Bizottság módosító indítványára egy napirendi pont levétele
került elfogadásra, így összesen 8 napirendi pont megtárgyalásáról döntött
a testület.Ezt követően további képviselői módosító indítvány került beterjesztésre a napi rendi pontok
sorrendjére vonatkozóan, mely szerint
a 8. napirendi pont elsőkénti megtárgyalására tett javaslatot. A módosító
indítvány elfogadását követően, az
ülés első napi rendi pontjaként „Emőd
Város Képviselő-testülete megbízatásának lejárta előtti feloszlását” tárgyalta meg a Képviselő-testület és 5 igen
és 3 tartózkodás mellett, minősített
többségi név szerinti szavazással úgy
döntött, hogy a „Magyarország helyi
önkormányzatairól” szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. (Mötv.) 55. § (1) bekezdésben foglaltak alapján feloszlását
kimondja.
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A feloszlás kimondásának következté
ben időközi választás kerül megtartás
ra, melynek időpontját a helyi
választási bizottság tűzi ki. A választást
a feloszlás kimondásától számított 120
napon belül meg kell tartani és az új
polgármester, illetve az új képviselő
testület megválasztásáig a jelenlegi pol
gármester és képviselőtestület ellátja a
feladatát és gyakorolja a hatáskörét. A
testület a második napirendi pont kere
tében megtárgyalta és jóváhagyta a
svájci hozzájárulás keretében aláírt
Partnerségi Megállapodás módosítását.
Képviselőtestület egyhangúlag támo
gatta a 2016. évre szóló Belső Ellenőr
zési Terv elfogadását és a belső
ellenőrzési feladatok elvégzésére to
vábbra is a Gyarmattax Kft.t bízta
meg. Harmadik napirendi pontban dön
tött a Reményi Ede Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola és az Emődi II. Rákó

czi Ferenc Általános Iskola Intézményi
Tanácsába az önkormányzat részéről
történő tagok delegálásáról. A követke
ző két napi rendi pont alatt került meg
tárgyalásra
a
magánszemélyek
kommunális
adójáról
szóló
14/2012.(XI.30.) önkormányzati rende
let hatályon kívül helyezése és a tárgy
ban új rendeletet elfogadása, valamint
a
talajterhelési
díjról
szóló
7/2012.(IV.27.) önkormányzati rende
let hatályon kívül helyezése és a tárgy
ban új rendelet megalkotása, amelyek
2016. január 01. napjával lépnek hatály
ba. Mindezeket az indokolta, hogy a
BorsodAbaújZemplén Megyei Kor
mányhivatal Törvényességi Felügyeleti
Osztálya által lefolytatott célvizsgálat
megállapításai szerint a rendeletek jog
szabálysértőek és törvényességi jelzés
sel élt a már hivatkozott rendeletek
hatályon kívül helyezése és az új rende

letek megalkotása tárgyában, a jogsza
bályi rendelkezéseknek való összhang
megteremtése érdekében. Az új rende
let tervezetek elkészítése során töre
kedtünk a korábbi rendeletek logikai
szabályozásait figyelembe venni,
azonban a kommunális adó adótárgyai
kibővítésre kerültek a törvényi szabá
lyozásnak megfelelően, amelyek isme
retében fogadta el a Képviselőtestület
az új helyi rendeleteket. A következő
két napirendi pontban Társulási Meg
állapodások módosítását hagyta jóvá a
testület, melynek keretében a Miskolc
Környéki Önkormányzati Társulás, va
lamint az Onga és Társult Települések
Szociális és Gyermekjóléti Társulás
Társulási Megállapodásai kerültek ak
tualizálásra, tekintettel a jogszabályi
változásokra.
Megtisztelő figyelmüket megkö
szönve: Hajlik Tünde  jegyző

Feloszlatta magát a képviselőtestület
2015. november 10én Emőd Város
Képviselőtestülete 5 igen és 3 tartózko
dó szavazattal feloszlatta önmagát. A
képviselőtestületi ülést óriási lakossági
érdeklődés kísérte. A napirendi pontok
felsorolását követően az egyik képvise
lőúr javaslatot tett arra, hogy „Emőd
Város Képviselőtestülete megbízatásá
nak lejárta előtti feloszlására” sor kerül
jön. Indoklása az volt, hogy nem
működik jól a testület, hogy az intézmé
nyek egyházi kézbe kerülése nem tör
tént meg, és a pályázati lehetőségeket
nem használja ki a városvezetés. Fon
tos, hogy városunk lakossága tudomást
szerezzen arról, hogy új pályázatok
2015 végén és 2016ban kerülnek ki
írásra. A pályázati lehetőségek kihasz
nálását az Önkormányzat éppen az
egyik legjelentősebb feladatának tartja.
Az intézmények egyházi kézre kerülé
sének akadálya az utolsó pillanatokban
derült ki. Nem született megállapodás
az étkeztetés átadásáról, mert ez mun

kahelyek megszűnésével járt volna,ami
a város jelenlegi állapotában nem len
ne szerencsés. A megállapodást még
azok a képviselőurak sem szavazták
meg akkor, akik ma ezt a feloszlás indo
kául állítják be. Mivel ez az 5 képvise
lő többségben van a testületben,
bármikor lehetőségük lett volna véle
ményük és akaratuk kinyilvánítására,
de ez egyszer sem történt meg az ülése
ken vezetett jegyzőkönyvek szerint.
Nem a legszerencsésebb megoldás az
sem, hogy egyes emberek városunk
rossz hírnevét keltették egy megyei lap
ban, hiszen sokkal célravezetőbb lenne
a párbeszéd, és az együttgondolkodás.
Az új választás költsége kb. 2.5 millió
Ftba kerül. Ezt a feloszlást kérő kép
viselők „elenyésző” összegnek tart
ják.
Pedig
mennyi
mindenre
fordíthatnánk! Éppen ők voltak azok,
akik takarékosságra hivatkozva, amely
nek költsége ezen összeg harmada lett
volna, megakadályozták a pénzügyi

átvilágítást. A képviselőurak az önfel
oszlatás helyett akár le is mondhattak
volna mandátumukról. A feloszlatás
egyéb konkrét okainak felsorolására
egyik képviselő sem vállalkozott,
mondván, hogy erre nem kötelezi őket
a
törvény.
Fehérvári
Tamás
alpolgármester úr és Karabélyos Jó
zsef képviselő úr, a költségvetés ja
vára
lemondott
tiszteletdíjáról,
példát mutatva ezzel a többi
képviselőnek. Felkérték képviselő
társaikat, hogy ők is hasonlóan cse
lekedjenek,
hiszen
a
képviselőtestület kimondta feloszlá
sát, azonban ezen kérésük is válasz
nélkül maradt. A testületi ülésen szót
kapott a lakosság is, ahol elmondhat
ták véleményüket a kialakult helyzet
ről.
A nyílt testületi ülés megtekinthető
az interneten az emod.hu honlapon.
Márton Zsuzsa
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Az emődi demokrácia
November 10én hatalmas érdeklődés
sel vettem részt az önkormányzat testü
leti ülésén. Reméltem kiderül valami
ebből a káoszból, ami a településen
uralkodik. Harminc éve élek itt tudtam,
hogy Emődön valami nem kerek, de
hogy ennyire, azt nem gondoltam vol
na. Amennyiben az Emődi Krónika ha
sábjain teret adnak véleményemnek,
szívesen kifejtem azt.
Természetesen, a legnagyobb érdeklő
désre számot tartó kérdésről van szó. A
testület feloszlatta önmagát. És az is ki
derült,hogy miért. Szűcs László képvi
selő Úr kimerítő magyarázatot adott
indoklásképpen a többiek nevében is.
Nem az a baj,hogy a Polgármester
Asszony rosszul végzi a munkáját,
vagy nem lehet vele dolgozni. Sőt az
együttműködés példaértékű. Az a baj
hogy veszélyben a demokrácia. Egyes
csoportok kb. 400 aláírást gyűjtöttek a
feloszlatás érdekében, és mivel az öt
képviselő (tudjuk kikről van szó)
messzemenő elhívatottságot érez a de
mokrácia iránt,így kötelességüknek
érezték a téma felkarolását. Nemes cél,
csak kicsit sántít. Vagy nem is kicsit?
Felmerült bennem,hogy az öt képviselő
milyen elvek szerint értelmezi a demok
ráciát. Nagyon úgy néz ki a rendszer
váltás előtti verziót preferálják

miszerint „ a demokrácia a legáltaláno
sabb értelemben olyan politikai rend
szer,amelyben a hatalom, forma szerint
az egész nép kezében van,ténylegesen
azonban valamely osztály diktatúrája
érvényesül.”(Idézet: Politikai Kisszó
tár. 1980.kiadás.78.oldal.) Hát rossz hí
rem van. A demokrácia fogalma is,
tartalma is kicsit megváltozott. Idézek
az Internetről:„Olyan politikai rend
szer, melyben a szuverén „nép”, tehát a
társadalom összes teljes jogú tagja –
nem egyén, kis csoport vagy a hatalom
bizonyos csoportja  igazgatja a köz
ügyeket, beleértve a kormányzást
is.[4][5]
A demokrácia olyan politikai rendszer,
amely a népnek a közügyekben való
részvételére épül.[6]
Népszerű meghatározása a demokráciá
nak a népuralom, egyenjogúság; az a
politikai rendszer, melyben a népé a ha
talom.[7]”
Sőt van még más is. Jelen demokrácia
fogalom is lehet diktatórikus jellegű:
szintén idézet az Internetről. „A többsé
gi demokrácia választási rendszere a
győztesnek vagy a többséggel rendelke
ző szövetséges csoportoknak biztosítja
egy határozott időre a „népuralmat”.
Lényege, hogy döntéshozatalkor min
dig az – egyszerű vagy a minősített –

többség akarata érvényesül, vagyis ez a
„többség diktatúrája”. Az öt képviselő
többségben volt a testületben. Szerin
tem, nem éltek a demokrácia által biz
tosított lehetőséggel, hanem vastagon
visszaéltek vele. Miért? Mert deklarál
tan egy igen szűk kisebbség akaratát
kényszerítették rá a jelentős többségre.
Ezen kívül olyan látszatot keltettek,
hogy a többség véleménye nem is szá
mít, mert a 400 aláírást értelmiségiek
től kapták, akik diplomások,ezért
véleményük többet ér. Legalábbis én
így értelmeztem. Hát minden esetre, a
nyilvános kérdésre válaszolni kellett,
de a válasz kapufára sikerült. Jó lenne
tudni az igazi okot is. Három évig ta
nultam a Debreceni Egyetem Állam és
Jogtudományi Karán ,jogász szakon.
Sajnos bizonyos okok miatt nem fejez
tem be,így az emődi érettségizettek tá
borát erősítem. Remélem internetes
rajongóimnak is feltűnik, hogy bugris
létemre milyen szakszerűen használom
az idegen szavakat. Mivel a józan pa
raszti ész birtokosának vallom magam,
többékevésbé eligazodom a világ dol
gaiban. De elismerem, hogy ami ezen a
településen megy,annak átlátásához
legalább négy diploma kell. Ismerek is
egy olyan személyt, akinek van. Ide
már Ő kell.
Kriston László

FELHÍVÁS
Városunk Önkormányzatának célja, hogy a lakosság minél szélesebb körben ismerje meg azokat a pályázati lehetőségeket
is, amelyek a továbbtanulást, a fiatalok munkába állását segítik. Ezenkívül a gödöllői Szent István Egyetemmel szoros
együttműködés kialakítására törekszünk. Reményeink szerint ez is fiataljaink továbbtanulási lehetőségeit szélesíti. Hogy
minél több információt tudjunk az érintettekhez eljuttatni, ezért kérjük a helyben lakó középiskolásokat, illetve
egyetemen vagy főiskolákon továbbtanuló diákokat, hogy továbbtanulási szándékaikat, irányultságaikat,
érdeklődésüket jelezzék az Emődi Polgármesteri Hivatalban vagy a 476206os telefonon.

FELHÍVÁS
Városunkban másodszor hirdet meg Pocsai Enikő polgármester SZERETET KARÁCSONYA címen adománygyűjtést.
Várjuk azokat az adományokat, amellyel segíteni tudunk a rászoruló családnak, személyeknek.
Különösen nagy segítség a tartós élelmiszer, édesség, szaloncukor, játékok de minden felajánlást örömmel fogadunk,
hogy könnyebbé és szebbé varázsoljuk a rászorulók ünnepét. Adományaikat a Polgármesteri Hivatalban
Karabélyos József képviselő úr gyűjti össze december 711ig munkaidőben.
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Civilek a pályán
Városunk életében fontos szerepet játszanak a civil szervezetek. Nem is gondolnánk, hogy közel 20 civil
szervezet működik Emődön. Tevékenységük rendkívül szerteágazó. Nagyon sok érdeklődőt vonzzanak sokoldalú
és színes programjaikkal.
Szeretnénk, ha olvasóink közelebbről megismerhetnék munkásságukat.
Az Emődi Krónika novemberi számában a Bükkaljai Alkotók Közhasznú Egyesülete és az Emődi Főnix Íjász
Egyesület mutatkozik be.

Bükkaljai Alkotók Közhasznú Egyesülete tatkoztunk be terméke ságát, Emődön a régi könyvtár épüle
Hodosiné Fülöp Máriát, az egyesület
elnökét faggatom az egyesület életé
ről, az ez évi programjaikról, és a jö
vőbeli
terveikről.
Sikeres
és
élményekkel teli évet tudhat maga mö
gött az idén ötödik születésnapját ün
neplő egyesület. Az ország több
pontján is lehetőséget kaptunk a bemu
tatkozásra. Májusban immáron máso
dik
alkalommal
kirándulást
szerveztünk a Rátkai Töltött Káposzta
Fesztiválra, ahol kézműves termékein
ket bemutattuk és árusítottuk. Július
ban az Emődi Autófeszten tartott
foglalkozásunkhoz nem csak a gyere
kek, hanem a felnőttek is szívesen csat
lakoztak. A harsányi Szürkemarha
Fesztiválon harmadik alkalommal mu

inkkel és vontuk be a
kézműveskedésbe
az
oda látogatókat. A nyári szünidőben
egy hetes Kézműves Tábort szervez
tünk a gyermekeknek és különböző kre
atív
technikák
elsajátításával
ismertettük meg őket, valamint egy eg
ri faégető személyében még vendég ok
tató is érkezett hozzánk. A negyedik
éve megrendezésre kerülő táborban ér
dekes programokkal színesítettük a kis
kézművesek mindennapjait, íjász – és
huszár bemutatót is láthattak. Szívből
reméljük, hogy jövőre is hasonlóan
szép élményekkel gazdagíthatjuk a ki
csiket és a nagyokat egyaránt. Melyek
az Egyesület jövőbeli tervei? Az egye
sület fontos küldetésének érzi, hogy mi
nél több gyermek és felnőtt
megismerje a hagyományőrzés fontos

tében
hétvégenként
kézműves
foglalkozásokat szerveznek, ahová
minden alkotó szellemű érdeklődőt
szeretettel várnak. Munkájukat az ön
zetlen segítségnyújtás is övezi, rend
szeres kapcsolatot ápolnak a miskolci
autista iskolával, ahol tanárok, diákok
és szülők együttesen készíthetnek el
szebbnél szebb alkotásokat az egyesü
let tagjainak közreműködésével. Jövő
beli terveik között szerepel egy
Régiség Kiállítás megszervezése,
amelyhez a kiállítandó tárgyak már
szép számmal összegyűltek, folynak a
megnyitóhoz szükséges előkészületek
a régi könyvtár nagytermében. A kö
zeljövőben egy rajzpályázat meghirde
tését is tervezik, ennek részleteiről
természetesen a későbbiekben beszá
molunk! Karabélyos Renáta

újra felépült. Ezért vá
lasztottuk a Főnix ne
vet! Célunk az íjászat
megismertetése és meg
szerettetése első sorban
Emőd, illetve, a környe
ző települések lakossá
gával! Alakulásunk óta
heti rendszerességgel
edzünk közösen anno a
gátszögben, azonban
egy éve már Emőd vá
ros határában. A határban lehetőségünk
van gyakorolni a terepíjászatot. Ez
azért fontos, mert ha elmegyünk egy
3d vadászíjász kupára, ott ritkán látunk
vízszintes területet, inkább hegyről le
illetve felfelé kell lőni. Egy íjász egye
sületnek milyen lehetőségei vannak a
megmérettetésre és a bemutatkozás
ra? Különböző típusú íjász versenyek
re járunk, leginkább a tradicionális
versenyeket részesítjük előnyben, illet
ve a 3d vadászíjászatot. Télen nem vet

jük meg a terem versenyeket sem. A
3d versenyeken gumiszerű anyagból
kiöntött élethű nagyságú és formájú ál
latokra kell lőni, itt a célok 550m tá
volságban kerülnek kihelyezésre. Mára
szinte minden tagunk bevásárolt korhű
ruhákat, ami az egyesületünk által ren
dezett íjász bemutatókon nagyon látvá
nyos tud lenni. Ezen kívül versenyek
alkalmával is csodálatos érzés, mikor
kb. 300 harcos korhű viseletben meg
jelenik. Bár semmi szükség rá, mégis
sokan felkötik oldalukra a szablyát,
szarukürtök szólnak, táltosok dobol
nak! Kicsit megidézzük a múltat.
Hogy eddig hol versenyeztünk, szinte
már fel sem tudom sorolni, a teljesség
igénye nélkül: A Balatonnál Litéren
voltunk talán a legmesszebb, de jár
tunk Debrecenben, Tiszalúcon, Eger
ben,
Tégláson,
Mályiban,
Bükkaranyoson, Harsányban, az Ónodi
várban, Nyékládházán, Muhiban, Kis
tokajban, Miskolcon, Sárrétudvaron,

Emődi Főnix Íjász Egyesület

A civil szervezet elnöke, Turi Róbert
méltán büszke az általa vezetett egyesü
letre. Beszélgetésünk során betekintést
nyerhettem a lelkes csapat kezdeti és
közelmúltbeli munkásságába és ered
ményeibe, valamint megosztotta velem
jövőbeli terveiket is. Mikor alakult az
egyesület és milyen céllal jött létre?
Az Emődi Főnix Íjász Egyesületünk
2009.06.07 én alakult 23 alapító tag
gal. Honnan a névválasztás? Emőd vá
ros már a honfoglaláskor létezett,
1882ben egy tűzvész elpusztította, de
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Hajdúböszörményben, Tiszafüreden Ezeken a versenyeken az évek során
és még sorolhatnám. Idén milyen ver minden tagunk ért már el többször is
senyeken, helyszíneken, eseménye dobogós helyezést. Bárhová megyünk,
ken sikerült bemutatkozniuk és ismerik az Emődi Főnix íjászokat, jó hírét visszük Emőd városának! Íjász benépszerűsíteniük az egyesületet?
tartottunk
már:
2015-ben Ónodon, Hajdúböszörmény- mutatót
ben, Tiszafürede jártunk több alkalom- Bükkaranyoson, Vattán, Emődön, Mámal, illetve legutóbb a Tégláson lyiban, Miskolcon több szervezet felkémegrendezésre kerülő Városok közötti résére is, mint pl. a büntetés
megmérettetésen képviseltük Emődöt. végrehajtás ( itt úgy mehettem be a börErről megjelent egy cikk a helyi új tönbe, hogy nem akartak ott marasztalságban és az Észak Mo. Sport rovatá ni…!) a Megyei Kórház, az Országos
ban is, illetve a BOON oldalán is. mentőszolgálat. 2015 évben a Harsányi
Kirándulás Cserépfalura

Szürkemarha fesztiválon tartottunk bemutatót, illetve Mezőcsáton a Kuli
Sándor kettesfogathajtó emlékversenyén. Bemutatkoztunk Emődön is a
Református Egyház felkérésére, a
Bükkalja Alkotók Közhasznú Egyesület rendezvényén. Legutóbb 2015. november 14-én találkozhattunk az
Egészség Nap alkalmával az emődi általános iskola udvarán.
Karabélyos Renáta

csipkebogyót. Nekem az előbbi ízlett
nagyon. Barangolásunk során vadászlest is láttunk, amelyre páran fel is
másztunk. Az egyik fiú gyíkot, a barátnőm pedig imádkozósáskát fogott. Az
Ördögtorony kaptárköveihez meredek
földút vezetett. Fönt egy olyan pókot
láttunk, amely a hátán hordozta kicsinyeit. Tovább haladva jött egy barátságos helyi motoros férfi, aki
megmutatta nekünk a Mész-patak
szurdokvölgyét. Először tájékoztatást
tartott a kórokozó kullancsokról. A
völgyben csodálatos volt az elénk táruló mélység látványa. Visszaindultunk a
buszhoz. Ott megünnepeltük az osztálytársam születésnapját. Finom muffint kaptunk tőle. A pihenés után az
Ősember barlangját néztük meg. Keskeny, meredek lépcső vezetett fölfelé,
amelyből néhol már csak kövek és
sziklák maradtak. Miután megnéztük a
látnivalókat, fölszálltunk a buszra. Nagyon jól sikerült a kirándulás. Mindenki kellemesen elfáradt. Az idő szép
volt, sok érdekes élményben volt részünk.

volt. Később a
Egy szép, napfényes, őszi szombat
pincesorhoz érreggel kirándulni indult az iskola mindtünk, ahol riolittukettő 5. évfolyamos osztálya. Az úti cél
fába vájt üreget
Cserépfalu volt, busszal mentünk.
néztünk meg,
A jármű a község központi részén tett
amelybenkoncerle minket, ami szép, virágos volt. Onteket is szoktak
nan felgyalogoltunk a barlanglakásoktartani. Követkehoz, ahol több lakást is meg lehetett
ző célpontunk a
nézni. Az egyikbe be is másztunk.
kaptárkövek volMajd elsétáltunk egy pici várhoz tak. Nagyon soMilleneumi emlékhely – aminél fotózkat
kellett
kodtunk is. Tovább sétálva találtunk
gyalogolni,
de
egy óriási falmaradványt, aminek a legközben voltunk
tetejéről lehajlott egy fa, amelynek a erdőben, mezőn, ettünk
vadszedret és Gömöri Gréta, 5.b osztályos tanuló
gyökereit is látni lehetett. Félelmetes
gén az idősek is szót kaphattak, és elmondhatták észrevéteAz idősek védelmében
leiket, véleményüket a témával kapcsolatban.
Vascsák Ágnes
Az Igazgatási Épület adott otthont az Emődi Rendőrőrs által
szervezett előadásnak, melyet 2015. november 10-én tartottak "A szépkorúak sérelmére elkövetett cselekmények megelőzése" témában. A szép számban megjelent idősek
tartalmas és színvonalas előadást hallhattak az erre az alkalomra meghívott előadó Kovácsné Leskó Panna c. r. őrnagy,
valamint Koleszár Zoltán r. őrnagy őrsparancsnok-helyettes
és Dr. StumpfGábor r. őrnagy jóvoltából. A résztvevők hasznos, biztonsági tanácsokat kaptak a trükkös lopások és csalások, illetve betöréses lopások megelőzése érdekében,
melyet szóróanyag formájában át is vehettek. Az előadás vé-
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Egészséghét és családi egészségnap az iskolában

"Az egészség olyasmi, mint a gondo
san égetett gyertya. Ha körültekintő
figyelmet szentelünk gyertyánknak,
sokáig fog égni” – írta Manfred Kets
De Vries.

Ezt a gondolatot tartottuk szem előtt,
mikor a tavalyi tanévben megszerveztünk egy témahetet, és elneveztük
egészséghétnek. Célunk az volt, hogy
megismertessük a gyerekeket az egészséges életmód legfontosabb összetevőivel,
a
betegségmegelőzés
jelentőségével, és sok-sok mozgást
csempésszünk az iskolában töltött óráikba játékos és szórakoztató feladatok
és tevékenységek formájában. Idén is
szerettük volna folytatni a hagyományt, és gondoltunk egy nagyot: nyissuk ki az iskola kapuit, és hívjuk el a

felnőtteket is, hogy bárkihez eljuthasson az üzenetünk, mennyire fontos odafigyelni az egészségünkre a
mindennapjainkban. Így a gyerekek
számára rendezett egészséghét befejezéseként november 14-én, szombaton családi egészségnap kereteiben változatos
programokkal és lehetőségekkel vártuk
vendégeinket, mely a „Rákóczi” az
Emődi Iskolásokért Alapítvány és az
önkormányzattámogatásávalvalósulhatott meg. A Védőnői Szolgálat és a
KH-MEDworks Egészségügyi Oktató,
Szolgáltató Kft. segítségével szűrővizsgálatokon vehettek részt az érdeklődők, ahol vércukorszint-, vérnyomás-,
és véroxigénszint-méréseket végeztek
rajtuk, sőt az újraélesztés módszereivel
is megismerkedhettek. Masszőrök és
csontkovács fogadta a jelentkezőket,
az ízületi és gerincproblémákkal küzdők is kipróbálhattak egy-két új gyógymódot. A hölgyek arckezelést,
sminktippeket kaptak az Oriflame jóvoltából. Az alternatív gyógymódok bemutatása keretében természetgyógyász
tartott előadást, majd egyéni kezeléseket. A lelki egészség jegyében jóga
órát, vezetett meditációt, reiki foglalkozást ajánlottunk vendégeinknek, valamint kipróbálhatták az AVS
készülékeket is. Sportolásra is volt lehetőség bőven: aerobik, íjászat, játékos
sportfoglalkozás várta a mozogni vágyókat, illetve karate-bemutatót tekinthettek meg iskolásaink szereplésével.
A gyerekekre is gondoltunk, így játékos és kreatív feladatokat szerveztünk
számukra a délelőtt folyamán. Az
egészséges ételek receptverseny mellett finomságokat kóstolhatott bárki, hiszen Lovász Bertalan sokféle
egészséges, zöldségekből készített ételeit örömmel fogyasztották a vendégek.
Termelői méz, kecskecsajt, gyógyteák
és gyógynövényes szépségápolási termékek is bemutatkoztak az egészségnapon.
A
szerencsések

ajándékcsomagokat is vihettek haza a
tombolasorsolás után. Nagy örömmel
vettük, hogy a résztvevő érdeklődők
jól érezték magukat, és talán mindannyian úgy érezhették, hogy érdemes
volt ellátogatniuk szombaton az iskolába, és megismerhettek egy-két új
módszert, mozgásformát, terápiát, terméket, vagy akár egy jó receptet,
amellyel sokat tehetnek saját és családjuk egészségének megőrzése érdekében. Hiszen az egészség a legnagyobb
kincs.
Támogatóink voltak, felajánlásaikat
ezúton is köszönjük:
Emőd Város Önkormányzata; Pa
pírbolt, Emőd; Petruska Ágnes,
Emőd; Vitaminforrás ZöldségGyü
mölcsbolt, Emőd Kossuth u.; Vita
minsarok Zöldségbolt, Emőd Arany
J. u.; Csodálatos Lavylites Termék
család; Oriflame; Emődi Főnix Ijász
Egyesület; Emődi Védőnők; Nyír
zem Coop  Delta ABC; Unio Coop
Zrt.; Papp Pékség – Petruska Jó
zsef; Fantázia Kereskedés, Emőd
Kossuth u.; Cibula Team Kft  Lő
rincz És Fia Autószervíz, Emőd;
Goods Market, Emőd Kossuth u.;
Háztartási Bolt, Emőd Kossuth u.;
Szent Teréz Gyógyszertár, Emőd;
„Lilla” Szalon, Emőd; Flamingó Vi
rágbolt, Emőd; Géniusz Könyváru
ház, Miskolc; Kovács Réka –
aerobic; Poráczki András; Kovács
Géza; Fazekas Lászlóné; Nagy Szi
lárd; Lovász Bertalan; Faragó Béla;

Sárai Ágnes
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CSALÁDI NAP AZ ISKOLÁBAN

feladatokon keresztül szerezhetett
pontokat. Míg ők kellemesen
elfáradtak a versengés közben, a 3-4.
osztályosok szüleikkel, kísérőikkel
lámpást készíthettek két teremben
tanítók segítségével. A rendezvény
félidejében a két csoport helyet cserélt.
Immár hatodik alkalommal került Az eredményhirdetésre nem kellett
megrendezésre az alsó tagozat sokat várni, a zsűri hamar meghozta
A
helyezések
a
szervezésében a hagyományos őszi döntését.
Családi nap azzal a nem titkolt következőképpen alakultak:
szándékkal, hogy az iskola és a 12. osztályosok:
családok kapcsolatát erősítsük. Az idei 1.helyezett: Rublinszki Botond 2.b
évben az Önkormányzat pályázatán 2.helyezett: Ludman Tamás 1.a
keresztül 55 000 Ft támogatást nyert az 3.helyezett: Bartha Bálint 2.b, és
Szabó Zétény Attila 2.b
iskola Diáksport Egyesülete a
34. osztályosok:
rendezvény megvalósításához.
Minden évben egy bizonyos téma köré 1.helyezett: Kerékgyártó Damján 4.b
csoportosulnak a Családi nap feladatai. 2.helyezett: Ludman Lili 3.a
Idén ez Márton naphoz és a libához 3.helyezett: Papp Dániel 4
kötődött. Már az előzetes feladat is egy A győztes gyerekek és versenytársaik
liba elkészítése volt, és mint minden oklevelet, ajándékcsomagot kaptak. Miévben, most is rácsodálkoztunk a vel azonban úgy gondoltuk minden
rengeteg kreatív ötletre. 51 gyermek gyermek a lehető legjobban tejesített,
adott be a nevezéshez munkát, amit jutalom nélkül senkit nem engedtünk
ezúton is szeretnénk megköszönni a haza. Jelvényt és kis emléktárgyat kaptak, hogy majd emlésegítő szülőknek. A játékos
keztesse őket erre a
vetélkedésre november 7-én 14 órától
napra. Az idén az
került sor. Bemelegítésként Vass
előzetes feladatként
Krisztina tanító néni vezetésével
elkészített alkotásozenére tornagyakorlatokat végeztek a
kat emléklappal és
jelenlévők. A versengést az 1-2.
egy-egy plüss libajáosztályosok kezdték, gyermek és
tékkal díjaztuk. Akösegítője
különböző
ügyességi

zönség szavazatai alapján a következő
családokat díjaztuk:
Gávai család (Gávai Dávid 2.b)
Komlósi család (Komlósi Ákos 2.b)
KisTóth család (KisTóth Léda 1.a)
Ludman család (Ludman Lili 3.a)
Tóth család (Tóth Lilla 4.a)

A napot egy kis vendéglátás zárta, ahol
a résztvevők libazsíros kenyeret fogyaszthattak lilahagymával és almával,
valamint meleg teával. A hangulatot
fokozta a szürkületben meggyújtott, elkészült lámpások pislákoló fénye.
Összességében egy nagyon jól sikerült,
részvevők és szervezők által egyaránt
élményt nyújtó rendezvény részesei lehettünk. Köszönet illeti a lelkes szülőket, gyerekeket és kísérőket, a pályázó
Diáksport Egyesületet, a zsűriző SZM
vezetőségét, a szervezésben és lebonyolításban részt vevő pedagógusokat.
Reméljük mindenki jól érezte magát és
sokan fognak jövőre is eljönni meghívásunkra.
alsó tagozatos munkaközösség

MEGHÍVÓ
Ha SZILVESZTER, akkor VITYUKA. Újra hívunk, várunk minden táncolni s mulatni vágyó fiatalt és időset szil
veszter éjszakáján az általános iskolában. A zenét a szokásos módon a " Sanya és fia " zenekar szolgáltatja, ezért a
fergeteges hangulat garantált.A táncoslábúak csak a szilveszteri totó kitöltése, a tombolahúzás és a tűzijáték ideje
alatt pihenhetnek. A dalolni vágyók nótáját a " Harmónikás Gergő " ismételten elhúzza.
Találkozzunk este 7 kor! Belépők, az egyesületi tagoknál és a helyszínen kaphatók

Közlemény
A Helytörténeti Klub legutóbbi összejövetelét 2015. október 9én tartotta.
A témakör: Zöldhalompusztai (Kubiktanya( szkíta aranyleletek feltárása.
Előadó dr.Szabó Gyula volt. A résztvevők aktív közreműködéssel és nagy érdeklődéssel vettek részt.
Tájékoztatásul közöljük, hogy a Klub 2016 tavaszáig téli szünetet tart.
A korábbi találkozók anyagait az érdeklődők a Városi könyvtárban tekinthetik meg. Czecze József
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Me g h í v ó

Emőd Város Önkormányzata szeretettel meghívja Önt és kedves családját 2015.
november 29én 14 órakor
tartandó adventi ünnepségünkre.
Helyszín: Polgármesteri Hivatal díszterme és a Kossuth tér
Programok:
Ünnepi köszöntőt mond: Pocsai Enikő polgármester asszony
Zenei meglepetés
Kazai Gyöngyvér szavalata
A Kossuth téren felállított Betlehem megszentelése
Kiállítás megnyitó: „Elhozzuk az otthon melegét” címmel kiállítás nyílik a Karácsony
legszebb díszeiből az Igazgatási Épület emeletén (Emőd, Hunyadi u. 2729.)
A kiállítást megnyitja: Pocsai Enikő polgármester asszony
Sok szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! Ünnepeljük együtt Advent első
vasárnapját és hangolódjunk közösen a közelgő Karácsonyra!
Szervező: Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
A műsorváltozás jogát fenntartjuk

K ARÁCSO NYI VÁSÁR
Kedves emődi,és környékbeli lakosok!
Várjuk azoknak a kreatív kézműveseknek és őstermelőknek a jelentkezését, akik saját
készítésű karácsonyi alkotásaikkal, illetve termékeikkel részt vennének a
december 19én és 20án megrendezésre kerülő karácsonyi vásáron
Várunk a vásárba:
kézműves termékeket
házi készítésű szappanokat
mézet
lekvárokat
sajtokat
olajos magvakat (dió, mák, mandula)
gyümölcsöket, aszalt gyümölcsöket
Jelentkezés: Az Emődi Önkormányzat Igazgatási Épületének 1.emeletén
december 15ig
EszláriMárton Zsuzsánál
Telefon: 06 20/ 4871119
Helyszín: Az Emődi Polgármesteri Hivatal parkolója
Szervező: Az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
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Keressük a város legszebb karácsonyi díszbe öltöztetett házát és udvarát!
Emőd Város Önkormányzata pályázatot hirdet a
„Legszebb karácsonyi díszbe öltöztetett ház és udvar”
témában!
Karácsonyhoz közeledve sokan öltöztetik ünnepi díszbe lakóházukat, ablakaikat, udvarukat, kertjüket.
Várjuk azok jelentkezését, akik büszkén megmutatnák otthonuk kültéri kivilágítását és dekorációját és
szívesen részt vennének ezen a rendhagyó otthonszépítő versenyen.
Jelentkezés módja: személyesen az Igazgatási Épület emeleti irodájában
EszláriMárton Zsuzsánál vagy Karabélyos Renátánál
(Emőd, Hunyadi u. 2729.) vagy telefonon a 06 20 487 1119es vagy a
06 30 779 8260as telefonszámon
Jelentkezési határidő: December 16ig várjuk jelentkezésüket
név, utca, házszám megjelölésével
A versenyre jelentkezők által megadott lakcímeket az
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár zsűriző bizottsága
december 17én este
felkeresi, megörökíti, és a legszebbnek ítélt házat, illetve udvarát díjazásban részesíti!
Eredményhirdetés: December 20án 14 órakor
a városi karácsonyi ünnepség keretein belül
A nyertes nevét, és lakóházának fényképét az Emődi Krónikában is közzétesszük!
Szervező: Emődi Művelődési Ház és Könyvtár

RAJZVERSENY
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ME GH ÍV Ó
ERZSÉBETKATALIN NAPI BÁLRA

EMŐDI IDŐS EK KLUB JA
decemberi program

Szeretettel meghívjuk mindazokat a kedves érdeklődőket akik táncolni, December 1. 10:00 Kopogtató
mulatni vagy csak egyszerűen társaságban szeretnének lenni. A talpalávalót készítés fatörzsből, fenyőtoboz
díszítéssel
a Hangszerelők együttes húzza!
Időpontja: 2015.11.27.

December 3. 10:00 Közös ima,

megemlékezés a Télapóról
December 7. 10:00 Fitt-nap
( péntek) délután 14 óra,
Helye: Igazgatási épület, emeleti terme December 10. 10:00 Lelki nap
December 11. 12:00 Mézeskalács
(Hunyadi u. 27-29.)
ház készítés
Belépő: Hölgyeknek 1 tányér sütemény December 14. 10:00 Fitt-nap
Uraknak egy üveg jó fajta ital! December 17. 10:00 Lelki nap
Kérjük részvételüket a 46/476171es December 18. 10:00 Karácsonyi
telefonszámon szíveskedjenek jelezni! ünnepség
A helyszínen tombolavásárlására lesz December 31. 10:00 Óév
lehetőség 50,- Ft-os áron, ahol értékes búcsúztatás

nyereményekkel és fődíjakkal várjuk Önöket.
Az Emődi Idősek Klubja dolgozói

Mikulás bál
Szeretettel meghívunk minden kedves
szórakozni vágyót az óvodai jótékonysági
Mikulás bálra,
amely
2015. november 28án

19 órai kezdettel kerül megrendezésre

az emődi általános iskola aulájában.
Amivel a kedves vendégeket várjuk:
óvodások műsora, ízletes vacsora,
friss pogácsa az asztalon, tombolasorsolás,
illetve, a legfontosabb, zene, tánc hajnalig.
Jegyek 2500 Ft-os áron kaphatók a
Szülői Szervezet tagjainál, a bál bevételét
fejlesztő játékok vásárlására fordítjuk.

Mindenkit szeretettel várnak a
szervezők.

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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Mikulás váró óvodásoknak,
helyszín: Gyermekkönyvtár
NOVEMBER 27. „Elhozzuk az otthon melegét”
elnevezésű kiállításra szánt alkotások (különböző
technikákkal készült egyedi karácsonyfadíszek,
különleges díszítésű mézeskalácsok, ajtókopogtatók,
ablakdíszek) leadásának határideje. A pályamunkákat
az Igazgatási Épület emeletére várjuk (Emőd, Hunyadi
u. 27-29.)
NOVEMBER 29. 14 óra – Adventi műsor a
Polgármesteri Hivatal dísztermében és a
felállított Bethlehem megszentelése a Kossuth téren
NOVEMBER 29. Az Adventi műsort követően „Elhozzuk az otthon melegét” címmel kiállítás nyílik
az Igazgatási Épület emeletén (Emőd, Hunyadi u. 2729.)
A közönségszavazással egybekötött kiállítás
NOVEMBER 2324.

megtekinthető minden hétköznap 8 és 16 óra között
december 17-ig
NOVEMBER 30. „A város karácsonya” címmel
meghirdetett rajzpályázatok beérkezésének határideje.
Leadás: Az Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskolában, Garanczné Nagy Ildikó Tanárnőnél
DECEMBER 4. Városi mikulás nap
DECEMBER 15.
A karácsonyi vásáron való
részvételi és árusító szándék jelzésének határideje:
kézművesek és őstermelők jelentkezését várjuk az
Igazgatási Épület emeletén (Emőd, Hunyadi u. 27-29.)
DECEMBER 16. „ A legszebb karácsonyi díszbe
öltöztetett ház és udvar” címmel meghirdetett
otthonszépítő verseny jelentkezési határideje
DECEMBER 1920. Kézművesek és őstermelők
karácsonyi vására a Polgármesteri Hivatal
parkolójában. A vásár ideje alatt a gyermekeket
meglepetés játék- labirintus várja.
DECEMBER 20. 14.30 óra - Városi karácsonyi
műsor a Polgármesteri Hivatal dísztermében, a
meghirdetett
pályázatok,
versenyek
eredményhirdetése, díjak átadása
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Köszönetnyílvánítás

Megemlékezés

„ Istenem súgd meg neki halkan,
Lágyan szólj hozzá, hogy ne
zavarjam!
Álmomban keressen meg engem,
még egyszer hadd lássam, hadd
öleljem!
Nem szólnék róla, hogy mélyen
gyötör a bánat,
Csak hadd lássam még egyszer
drága orcádat.
Hadd legyen nekem ez a
legszebb álmom, súgd meg neki halkan, én mindennap
várom.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak akik
özv. Tóth Bertalanné
szül. Kerékgyártó Ilona

Temetésén megjelentek, sírjára a kegyelet virágjait
elhelyezték és fájdalmunkban osztoztak.
a Gyászoló család

Fájó szívvel emlékezünk
Bűdi Ferenc
halálának 40. évfordulójára

„Múlnak az évek egymás után sorban,
Szívünkben a szeretet nem múlik el soha.
Érezzük, hogy itt vagy velünk, ha felnézünk az égre,
Egy csillag mindig fényesebben ragyog nekünk a földre.
Hiányod fájdalom, elismerni nehéz,
Örökké tart szívünkben a Rád emlékezés.”
Szerető feleséged, 3 gyermeked és családjuk

Véradás!
2015. december 9én (szerda) az Emődi II.Rákóczi
Ferenc Általános Iskola du.1418ig.
Az év utolsó véradására várunk mindenkit, aki
embertársain segíteni szeretne. Finom étellel,
itallal,ajándékkal kedveskedünk véradóinknak.
Kérjük mindenki hozzon 1 főt magával!

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk
életünk legszomorúbb napjára, amikor szeretett
gyermekünk
IVÁNKAI ANDREA
20 éve örökre itt hagyott bennünket.

„Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen.
Rég nem dobban szerető szív, messze vitted Istenem.
Lehajtjuk bús fejünket a hideg fejfára,
Visszagondolunk a régi elmúlt boldogságra.
De, sajnos, ami elmúlt, nem jön vissza soha,
Ma már csak virágot vihetünk sírodra.
Hiába jön fel a nap, hiába jön tél vagy tavasz,
A mi szívünk örökös gyászban marad.”

Megemlékezés

"Kevésből lesz sok, sokból pedig tenger,
S tengernyi vérrel már segíthet az ember."

Véradásszervezők 

FENYŐFAVÁSÁR!
LUC,ÉS EZÜSTFENYŐ VÁSÁR!
A FÁK KIVÁLASZTHATÓAK MÉG AZ
ÜNNEPEK ELŐTT!
ÉRDEKLŐDNI: ESZLÁRI, 06 20 487 1119
Emődi Krónika lapzárta 2015.december 13.

„Virágerdő sűrűjében pihen egy szív
csendesen,
Rég nem dobbant szerető szív, messze vitted
Istenem.
Lehajtjuk bús fejünket a hideg fejfára,
Visszagondolunk a régi, elmúlt boldogságra,
De sajnos, ami elmúlt, nem jön vissza soha,
Ma már csak virágot vihetünk sírodra.
Hiába jön fel a nap, hiába jön tél, vagy tavasz,
A mi szívünk örökkön gyászban marad”
Fájdalmas szívvel emlékezünk leányom
Hlad Lászlóné
Sz. Deák Ilona
Halála 9 éves évfordulójára
Szerető édesanyja, lánya, 3 testvére és 3
keresztgyereke

