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Emodi Kronika
ADVENT EMŐDÖN

A közelgő Karácsonyra való hangoló
dás jegyében telt a november 29én
megrendezett adventi ünnepség,
amelynek a Polgármesteri Hivatal
díszterme adott otthont.
Pocsai Enikő, polgármester ünnepi kö
szöntőjében az adventi időszak szépsé
géről, a várakozás, a hit, a remény és a
szeretet fontosságáról beszélt. Ezt köve
tően az ANIMUS Csengettyű Együttes
különleges és szívmelengető koncertje
varázsolta el a jelenlévőket, majd Ka
zai Gyöngyvér szavalatával megidézte
a Betlehem üzenetét.
Az ünnepség a Kossuth téren zárult,
ahol Pocsai Enikő, polgármester meg
gyújtotta a város adventi koszorújának

első gyertyáját, majd Kalóczkai Gábor
plébános Úr és Kocsis István esperes
Úr megszentelték Emőd Város Betlehe
mét.
Az ünnepségen résztvevők az Igazgatá
si épületbe mentek, ahol Pocsai Enikő,
polgármester megnyitotta az „Elhoz
zuk az otthon melegét” című kiállítást.
Az Emődi Művelődési Ház és Könyv
tár előzetes felhívására városunk krea
tív „kézművesei”hozták el és mutatták
be azokat az alkotásaikat, amelyek a ka
rácsonyi készülődés, az ünnepre hango
lódás és a meghittség jegyében
készültek. A szebbnél szebb techniká
kat felvonultató kiállítást nagyon so
kan nézték meg, és szavazatukkal
véleményüket is kifejezhették a gyö

nyörű alkotásokkal kapcsolatban.
A legszebbnek ítélt három alkotás dí
jazásban részesül, az eredményhirde
tésre december 20án a városi
karácsonyi ünnepségen kerül sor.
Megköszönjük Barna Attila, Borbély
László, Budai János, Császár Valé
ria, Dányi Péter,.Eszlári Boglárka,
Eszlári Márton Zsuzsa, Garancz Ju
dit, Heiszmann László, Kállai Tiva
dar, Kun János, Madarász Zoltán,
Poráczki András, Spillinger Péter,
Vályi Róbert, Varga András Veres
Mihályné önzetlen segítségét, ame
lyet a városi Betlehem felállításánál
nyújtottak.
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Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen

Régen mindig imádtam a karácsonyokat. Amikor kisgyerek voltam.
Nemcsak az ajándékok miatt – bár
gyermekfejjel főként ez volt, amit
felfogtam az egészből –, hanem a
várakozással teli izgalomért, ami
körüllengte az ünnepet.
December beköszöntével minden
megváltozott. Lehullott a fehér hó, rövidültek a nappalok. Mindenki boldogan kezdte a visszaszámlálást, mely
minden múló nappal egyre közelebbinek mutatta a karácsonyt.
Mi, gyerekek, csapatokba verődve
csatangoltunk az utcán, és találgattuk, vajon mi vár ránk a fa alatt.
Szenteste összegyűlt a család. Gyertya égett, csillagszóró szikrázott,
szólt a Csendes Éj, és formás, színes
dobozok vártak a kicsomagolásra.
Mi, gyerekek, csak az ajándékokat
bontogattuk, örültünk a játékoknak, a
sok édességnek, de visszagondolva
már akkor is sejtettük valahol legbelül: ez az ünnep a Szeretetről szól.

Aztán…valami lassan megváltozott. Akárhogy gondolkozom, nem tudok rájönni, mikor jött el a pillanat,
amikor az ünnepből szokás, a szokásból megszokás, az ajándékozás öröméből
az
ajándékvásárlás
kötelessége lett. Arra gyanakodtam,
talán csak felnőttünk…de régen is
voltak boldog felnőttek, és látom a
mai gyerekeken: már ők sem a régiek.
Mindennapjainkban elég nagy a
zűrzavar: év végi zárás, karácsonyi
nagybevásárlás, takarítás, ajándékkészítés, családi programok torlódnak
egymásra. Mégis, a hozzánk közelítő
ünnep, a karácsony csodája egyre nagyobb fényességgel világít ebben a
sötétségben. Várjuk a megérkezését,
csendességét, még talán akkor is, ha
nincs kivel megosztanunk ezt a napot. Mi tehát a karácsony titka?
Megmutassa a szeretet útját, hogy
megváltsa életünket. A szeretet nem
forradalmakkal és rendeletekkel,
nem többségi szavazatokkal jön lét-

re, hanem úgy, hogy rájövünk, szükségünk van egymásra. Ne
gondoljunk rózsaszínű álomra, hiszen az élet gondjait, úgy tűnik, nem
spórolhatjuk meg! Gondoljunk gyermekeink örömére a karácsonyfa
alatt, gondoljunk azokra az idős emberekre, akiknek elintéztük bajos
ügyeit, gondoljunk önmagunkra,
amikor sikerült elrendezni egy- egy
nézeteltérést! Ha egymást tápláljuk,
kiegészítjük a másik hiányosságait,
értelmet és örömet adunk egymás
életének. Kívánom mindenkinek,
hogy a szeretetés a vele járó békesség tegye széppé az ünnepeket! Kívánom, hogy a karácsonyi ünnepek
–akár egyedül, akár szeretteik körében töltik – segítsék Önöket igazi kikapcsolódáshoz, testi, szellemi és
lelki megújuláshoz, feltöltődéshez,
felgyógyuláshoz, hogy az új esztendőt új szívvel,és újult erővel kezdhessük! Csak azok látják meg a
világot a maga valóságában, akinek a
szemét tisztára mosták a könnyek.
Úgy érzem, csak így tudjuk az otthon
melegét valósággá, megélhetővé tenni, ami végigkíséri egész életünket és
mindig megadja számunkra a megújulás lehetőségét.
Engedjék meg, hogy ezen gondolatokkal kívánjak minden emődi lakosnak Szeretetteljes, Áldott, Békés
Karácsonyt, és Eredményekben Gazdag, Boldog Új Esztendőt!

Tállai András
államtitkár, országgyűlési képviselő
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KEDVES EMŐDI LAKOSOK!
Melegség tölti el szívünket, ahogy az év legboldogabb napja, a születés
ünnepe felé közeledünk.
Karácsony előtt állunk. A keresztény világ legnagyobb
ünnepe előtt. A csend, a nyugalom, a meghittség érzése
árad szét bennünk, hiszen Jézus Krisztus születésének az
ünnepe ez, Isten egyszülött fiáé, a Megváltóé, mert ez az
a születés, amelyből 2015 év óta milliárdnyi ember erőt
és hitet merít. A karácsony éj varázslatát valószínűleg
mindnyájan ismerjük. A csodák éjszakája volt ez, de a
legnagyobb csoda a jászolban megszülető kisded, az új
élet csodája. A rohanó világ, amely napjainkban körülvesz minket, most lelassul. Az imbolygó gyertyafény, a
megszólaló csengő szépséget, jóságot közvetít felénk.

Szeretteinkre gondolunk, ajándékkal készülünk és tele
van a lelkünk jósággal, segíteni akarással. A szeretet ünnepe a Karácsony, amikor nem magunkra, hanem családunkra, szűkebb és tágabb környezetünkben élőkre
gondolunk. Ezen az ünnepen erősebben érezzük az otthon biztonságot nyújtó melegét, a családtagok egymást
védő szeretetét.
Kívánom, hogy ezen az ünnepen mindenki élje át a
csodát, ünnepelje boldogan Jézus születésének napját! Városunk minden lakójának szeretetteljes, boldog karácsonyt és sikeres újesztendőt kívánok!
Pocsai Enikő, polgármester

SAJTÓKÖZLEMÉNY
EMŐD VÁROS EGYES KÖZINTÉZMÉNYEIN
NAPELEMES RENDSZER KIÉPÍTÉSE
KEOP-4.10.0/N/14-2014-0409
Emőd Város Önkormányzata 49,80 millió forintos Támogatást nyert
Napelemes rendszerek kialakítására a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága által meghirdetett „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázaton. A 49 804 664 Ft
összegű vissza nem térítendő támogatásból megvalósult beruházás során 4 db napelemes rendszer telepítése történt
meg, melyet a napokban adtak át. A pályázat az önkormányzati épületek energiatakarékosságának, megújuló energiafelhasználásának fokozására irányul. A projekt megvalósításával az önkormányzati középületek villamosenergiaigényének egy részét kiváltja a kiépített megújuló energiaforrás hasznosító berendezés. Az épületek tetőszerkezetére
az összesen 65 kW teljesítményű hálózatra köthető háztartási méretű kiserőmű kiépítése megtörtént, jelentősen
csökkentve a fenntartási költségeket. A kivitelezési munkálatokat a Marlok és Társa Kft. végezte el. A projekt fő célkitűzése a környezetbarát, megújuló energiaforrást hasznosító rendszerek elterjesztése és a megújuló energia mértékének növelése, kiemelt hangsúlyt fektetve az energiahatékonyságra, energiatakarékosságra, valamint az
üzemeltetési költség és a széndioxid-kibocsátás csökkentésére
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Karácsonyi fények

Ünnepi fénybe borult városunk főutcája, karácsonyi díszkivilágítás került a település frekventált helyeire. A korábbi díszkivilágítás felújítása és átalakítása révén a
Polgármesteri Hivatal előtti tér is ünnepi díszben pompázhat. 25 lámpaoszlopra kerültek karácsonyi világító
testek, melyek egyenként 6 Watt fogyasztásúak. Mivel a
költséghatékonyság fő szerepet játszott, így energiatakarékosság céljából kivétel nélkül LED-es fényforrásokat
alkalmaztunk! A teljes munkát az Emődön dolgozó Városgondnoksági szerelők és közfoglalkoztatottak végezték el a fémmunkától kezdve, a festésen át, a készre
szerelésig.

A karácsonyi díszek elkészítéséért köszönetet mondunk Kun Jánosnak, Kopcsó Sándornak, Demjén
Andrásnak, Poráczki Andrásnak, Barna Attilának és
Madarász Zoltánnak.
Köszönet illeti Fehérvári Tamás alpolgármester urat,
Karabélyos József képviselő urat, és Kaposvári Péter
bizottsági tagot, hogy tiszteletdíjuk felajánlásával
hozzájárultak a díszkivilágítás megvalósulásához.
Szívből reméljük, hogy valamennyi lakos örömét leli
majd az ünnepi harangokkal teli városképben.
Márton Zsuzsa

Értékes épülettel gazdagodott városunk

háztartási varrógéppel, két
interlockkal, egy elektromos vasalógéppel
felszerelve kezdte. Az épület jellegéből adódóan
8 évvel ezelőtt egy értékes, szép épület, a több funkció ellátására is alkalmas lesz, lehetőséget
Postagarázs épülete került Emőd város biztosít egyéb tevékenységek megvalósítására.
tulajdonába, amely az elmúlt évek alatt teljesen
lerobbant, romos épületté vált. A belső felújítás
nagyon jól sikerült, és ebben az évben befejeződött.
A közalkalmazottak és közfoglalkoztatottak közös
munkájának eredménye magáért beszél! A
rendkívül szépen, igényesen felújított épületet
nemcsak stílusával harmonizáló nyílászárókkal és
burkolatokkal látták el, de a hozzá illő bútorok és
berendezési tárgyak beszerzése is megkezdődött. Itt
kapott helyet az Emődön idén létrehozott varroda,
amely működését három ipari varrógéppel, egy
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Milyen öröksége van Emődnek?

9,5 milliárdot kapnak az adós- toknak a számára, amelyek főleg tar- (Emődi Krónika 2014. márciusi
ságkonszolidációból kima- tozás híján nem részesültek szám) Azt is tudják bizonyára töbadósságkonszolidációban. Az össze- ben, hogy a környező kisvárosok és
radt önkormányzatok
A 2015. évben újabb 9,5 milliárd forintot használhatnak fel fejlesztésekre azok a települések, amelyek
nemrészesültekadósságkonszolidációban – jelentette be a Belügyminisztérium
önkormányzati
államtitkára október 14-én, Budapesten. Pogácsás Tibor a sajtótájékoztatón közölte: a települések egyebek
mellettbelterületi utak, önkormányzati intézmények, temetők, ravatalozók
felújítására, építésére, településrendezési terv készítésére, vízrendészeti
feladatok elvégzésére és munkahelyteremtésre fordíthatják a forrást. Hozzátette, hogy a pénz kiutalása a
pályázó önkormányzatoknak már a
jövő héten elkezdődik. A politikus
emlékeztetett arra: a kormány az elmúlt évben döntött arról, hogy 50
milliárd forintos fejlesztési keretet
hoz létre azoknak az önkormányza-

get négy év alatt részletekben használhatják fel az érintett települések fűzte hozzá. Mindennek nyomán az
elmúlt évben 12 milliárd forinthoz jutottak hozzá elsősorban a kétezer lakosnál alacsonyabb lélekszámú
települések. Az idei 9,5 milliárd forintot pedig elsősorban a kétezer lakosnál népesebb önkormányzatok
vehetik igénybe – mondta Pogácsás
Tibor. Az államtitkár felidézte, hogy
a kormány 2011-ben döntött az önkormányzatok adósságkonszolidációjáról, és 2014-ig több mint kétezer
önkormányzat 1369 milliárd forintnyi adósságát vállalta át az állam.
Forrás: www.kormany.hu/hu

Emőd ebből a fejlesztési forrásból is
kimarad, hiszen mindenki emlékszik,
hogy 2014. márciusában a Kormány adósságkonszolidáció keretében 342 millió forintot vállalt át
Emőd Város Önkormányzatától.

Emődi sikerek a megyei versenyen

Kis növendékeink hatalmas sikereket
értek el a hétvégén megrendezett
Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei
Fuvolaversenyen.
Fellépéseikkel
egytől egyig emelték a rendezvény
színvonalát és megmutatták, hogy
egy viszonylag kis zeneiskola
növendéke is versenybe szállhat az
elsőségért.

A zsűri kiemelte növendékeink
teljesítményét, akik közül négy
diákunk muzikalitását és tehetségét
külön is jutalmazta. Felkészítő
tanáruk Zsalakovics Éva, a zsűri
különdíját kapta.

települések az elmúlt évtizedek takarékos, átgondolt gazdálkodásának
köszönhetően nem vettek fel hitelt,
így első körben 2014. szeptemberében a települések túlnyomó többsége
közel 180 millió forint fejlesztési támogatásban részesült, amelyet a
2015. évben használtak fel. Így szépült meg Mezőcsáton több közintézmény is. Nemrég Nyékládházán is
átadások voltak, ahol szintén ennek a
Kormányzati támogatásnak köszönhetően valósult meg a felújításokból
kimaradt közintézmények korszerűsítése. A takarékos gazdálkodást
folytató önkormányzatok támogatására még további pénzforrást nyújtanak majd a településeknek, amelyből
már sajnos Emőd egyetlen forintot
sem kaphat, hiszen az elmúlt évtizedek öröksége: a hitel kiváltása
volt.
A versenyen részt vett emődi
növendékek, tanárok és díjak:
1.korcsoport:
•
Ragályi Jázmin
(1. helyezés)
•
Rubos Leona (3. helyezés)
•
Nagy Eliza Eszter
2. korcsoport:
•
Bukta Bernadett
(3. helyezés),
•
Veres Pálma (3. helyezés)
4. korcsoport:
•
Ragályi Tamara
Zongorán kísért:
Székelyné Ágoston Ildikó
Felkészítőtanár:
Zsalakovics Éva
(Tanári különdíj)
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Zenei nevelés, mint központi kérdés
Nagy port kavart a közelmúltban az a
hír, miszerint az iskolákban a mindennapos testnevelés mintájára, mindennapos
éneklés
bevezetésén
gondolkodnak az illetékesek.
A sport, a mozgás egészségmegőrző
szerepéről mindig is sokat lehetett
hallani, de a zene jótékony hatásai
csak mostanában kerülnek előtérbe.
Pedig ebben sincs új a Nap alatt, hisz
az ókori görögöknél például a Kithara (pengetős hangszer, a Líra egyik
fajtája) tanulása minden férfi számára kötelező volt, az alapműveltséghez tartozott. Ennek oka abban
keresendő, hogy bár nem álltak még
rendelkezésre abban a korban olyan
technikai eszközök amivel az agyi
idegpályákat vizsgálhatták, a zene jótékony hatásaival tisztában voltak.
Felismerték, hogy a zene természetes
módon fejleszti a logikus gondolkodást, a koncentrációt, a szellemi állóképességet
és
kihat
személyiségünkre is.
Aki tanult már valamilyen hangszeren, az tudja, hogy ez egy meglehetősen bonyolult folyamat, aminek első
állomása a kottaolvasás. A kotta, a zenészek számára kifejlesztett kódrendszer, aminek megfejtése, olvasása
már önmagában is egy komoly feladat. A hangszerjátékos ránéz a kottára, kiolvassa a kódból, hogy éppen

milyen hangnemben, azon belül is milyen hangot kell megszólaltatnia.
Majd ennek megfelelően a hangszerhez alkalmazkodva felvesz egy testtartást, beállítja ujjait, ajkait, levegőt
vesz és megszólaltatja a hangszert.
Ekkor a játékos, hallásával azonnal
leellenőrzi, hogy a kívánt hang szólalt-e meg. Amennyiben igen, akkor
léphet a következő hangra, kezdve
elölről a kódfejtést, mozdulatsort, ellenőrzést és így tovább. Ezt a folyamatsort például a „Boci, boci tarka”
című közismert énekünkben 24 alkalommal kell megismételnie a gyermeknek villámgyors egymásutánban
ahhoz, hogy a dallam felismerhető legyen a hallgató számára is. A kedves
olvasó bizonyára átérzi milyen bonyolult folyamat és milyen fantasztikus gyors gondolkodás kell ahhoz,
hogy például egy zenész gyermek a
hangok sorából dallamot tudjon játszani. Mindezt kiegészíti a ritmus, a
hangerő váltakozása és még sok-sok
egyéb dolog, ami a hangok sorát dallammá, majd igazi zenévé formálja.
Úgy gondolom, az előző példa alapján senkinek sincs szüksége műszerekre ahhoz, hogy bizonyítsuk és
megértsük a zene jótékony hatását az
idegpályák fejlődésére, a szellemi képességek növelésére. A zene természetes módon hat más területekre is.

A muzsika személyiségünk fejlődését, kibontakozását is segíti. A kitartáson, a szép hangszerjátékra való
törekvésen, a kemény munkán keresztül magunk megismeréséhez vezet. A társas zenélés folyamán
fejleszti szociális érzékenységünket.
Jobban figyelünk egymásra. Közösen, közös eredményekért dolgozunk, aminek aztán együtt örülünk.
Örülnek azok is, akik együtt nótáznak egy mulatságban, akik együtt
énekelnek egy kórusban, vagy énekes könyvvel a kezükben a templomban. Azok is örülnek, akik a
zenét hallgatják, vagy éppen a zene
ritmusára táncolnak. Visszatérve eredeti témához, a mindennapos énekléshez, nem kívánok vitába szállni
egyik oldal mellett sem, hiszen számomra egyértelmű, hogy a zene bármilyen formában való megjelenése
jó hatással van azokra, akik részesülnek belőle. Emődön sok lehetőség
van arra, hogy ezeket a képességeket
kiaknázzuk magunkba, és hogy ennek lehetőségét gyermekeinknek is
megadhassuk. Arra buzdítom Önöket, hogy éljenek ezekkel a lehetőségekkel, kívánva mindannyiuknak
sok örömöt a zenében!
Szekeres Tamás, intézményvezető

Felhívás
A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
alkalmából
Az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
KIÁLLÍTÁST
rendez elsősorban emődi alkotók műveiből.
A kiállítás anyagának összeállításához várunk
képzőművészeti, irodalmi vagy egyéb a magyar kultúrához köthető alkotásokat: pl.hímzés, csipke,
faművesség, faragás, bőrművesség stb
A kiállítás helye: Igazgatási épület
Emőd, Hunyadi u. 27-29.
A kiállítás ideje: 2016. január 22-február 22-ig
Jelentkezni: 06/20487-1119 –es telefonon vagy személyesen az Igazgatási épületben Eszlári Márton
Zsuzsánál.
Jelentkezési határidő: 2016. január 18.
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Néhány gondolat a gyermekek védelméről és a családsegítésről
Kezdem azzal hogy nem jogszabályok mögé bújva, hanem – mint minden egyes munkahelyen – előírt
szabályokhoz kötve működhet ez a
szolgáltatás is. (Akinek volt már munkahelye az tudhatja, hogyan is van
ez.) Másrészt adakozni és tanácsokat
adni, minden jó szándékú ember tud,
aki erre érzékeny és megteheti. A családsegítés lényege, hogy nem helyettük tesszük meg, amit egyébként ők
maguk is képesek lennének megtenni, hanem abban segítünk, hogy a saját problémáik megoldásához vezető
utat megtalálják. A gyermekjóléti
szolgáltatás pedig nem „gyámhatóság” aki rögtön fenyegetőzik, hogy elviteti a gyermekeket.
A gyermekjóléti szolgálat feladata,
abban segíteni, hogy a saját családjában maradhasson a gyermek és a szülei legyenek képesek megadni azt,
amire szüksége van. A nevelés is elsősorban a szülő feladata. Mindehhez
komoly és felelősségteljes viszonyulás kell, mert gyermeket VÁLLALNI
és felnevelni a legnagyobb felelősség. Nem lehet sem a védőnőkre,
sem óvodára sem az iskolára hárítani
azt ami a szülő KÖTELESSÉGE. Érdemesebb időben segítségért jönni,
mint megvárni, hogy a helyzet visszafordíthatatlan legyen.
A családok helyzete, sokszor nem
olyan egyszerű, mint amilyennek látszik. Minden ember, ha bajban van
azonnali segítséget szeretne érthető
módon. Ilyen átmeneti állapot min-

den családban előfordulhat. (Munkahely elvesztése, egészségi állapot
romlása, családi konfliktus vagy a
lakhatásuk kerül veszélybe, és még
sorolhatnám.) Sajnos vannak olyan
családok, akik nem tudnak vagy nem
akarnak kilépni ebből a rossz helyzetből.
Nem akarnak?!! Na olyan ember
vagy család nincs! - állíthatná ezt az
olvasó. Sajnos a valóság azt bizonyítja, hogy van ilyen, nem is kevés. Egyszerűen azért mert természetes
félelem van benne. Fél a változtatás
következményeitől. Felborul egy
megszokott egyensúly. Nem bízik
kellőképpen a saját tudásában. Az önbizalma nem attól fog helyre állni
amit másoktól kap, hanem attól amit
önmaga képes lesz megteremteni.
Családja válságos helyzetéből csak
így tud tovább lépni. Azt hogy miért
esik valaki újra és újra ugyanabba a
helyzetbe azt gyakran mások hibáztatásával magyarázza. Mivel benne
van egy rossz állapotban nem képes
külső szemlélőként látni a saját rossz
helyzetét. Ahhoz, hogy képes legyen
tovább lépni és ne legyen szüksége
külső segítségre meg kell ismernie a
saját képességeit és annak akadályait. Ami még ettől is nehezebb, hogy
találjon elegendő ösztönzőt arra,
hogy akarja megváltoztatni. Például
nem biztos, hogy egy erősen dohányzó kismamának elegendő a lelkére
hatni azzal, hogy a saját gyermekét
bántja azzal, hogy dohányzik. Mivel

nincs meg az a képessége, amivel le
tudna szokni ezért inkább magyarázatokat keres és becsapja önmagát,
hogy a lelkét megnyugtassa. Nem
minden esetben tud segíteni a családsegítő és ezt a legrosszabb közölni.
Vannak olyan anyagi jellegű hiányosságok (élelmiszer, tűzifa, pénz)
melyek nem állnak rendelkezésére a
családsegítő szolgálatnak. Nem fog a
családsegítő albérletet keresni, álláslehetőséget keresni, tűzifa kivágási
lehetőséget és sorolhatnám hányféle
dolgot, amely nem a szakmai munkánk része. Természetes, hogy
könnyebb a külső segítséget elfogadni. Ha pedig nem kap, akkor az államot, önkormányzatot, családsegítőt
okolni. A családsegítő pedig, aki látszólag mindig az íróasztal mögött ül
és tankönyvekből osztja az észt az
valójában sokszor látogatja meg a
családokat. Azokat a családokat, akiről jelzés érkezik. Megkérdezi, hogy
miben segíthetne és elmondja, hogy
megtudja-e adni a kért segítséget,
mivel az ő lehetőségei is korlátozottak. Általában azok az emberek köszönik meg a segítségünket, akik
saját maguk is tesznek erőfeszítéseket helyzetük megváltoztatására.
A családsegítő és gyermekjóléti
szolgálat családgondozói

Tájékoztatás

2015. évi CXXXIII. törvény. egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló
törvény értelmében 2016. január 1-től a családsegítő és gyermekjóléti szolgáltatást egy alkalommal
igénybe vevők esetében is rögzíteni kell a természetes személyazonosító adatokat és a TAJ-t.
Ennek értelmében kérünk minden lakost aki hozzánk fordul segítségért, hogy személyi igazolványát,
lakcím kártyáját és TAJ kártyáját (beteg kártyáját) hozza magával
Figyelem!
Kereskedelmi végzettséggel rendelkező eladót keresünk emődi zöldség-gyümölcs üzletükbe!
Fényképes önéletrajzokat a claudia.remias@gmail.com email címre várjuk
!

Emődi Krónika lapzárta: 2016. január 18.
Felhívjuk a Tisztelt olvasóink figyelmét, hogy lapzárta után érkezett írásokat nem közöljük.
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90. évüket ünneplő születésnaposaink

asszony őt is személyesen
köszöntötte néhány kedves
szó, és a Miniszterelnök úr
által aláírt Díszoklevél kíséretében. Terike nénit minden arra járó óvodás, és a
gyermekek szülei nagy
–nagy szeretettel köszöntenek nap mint nap, hiszen ő
is szeretettel köszönt minden arra járót! A gesztenyefái alól szedett termés
nagyon sok óvodás zsebeit
tömte már meg! Terike néni
a mai napig jó egészségnek
Billik Jánosné köszöntése örvend, szívesen mutatta
Szabó Lászlóné köszöntése
meg a családi fotóalbumát
elta
mély
vallásossága,
a
vallás
iránti
totta
meg velünk a család
Emőd Város Önkormányzata nevé- kötelezettsége. Tagja a Rózsafüzér és osztörténetét.
Három
gyermeke közül
ben Pocsai Enikő Polgármester Társulatnak és a Domonkos Rend
asszony és Hajlik Tünde Jegyző nek. Gyermekkorától a föld megmű- sajnos már csak egy köszönthette őt
asszony köszöntötte a 90. életévét ün- velésével foglalkozott, amelynek sze- ezen a jeles napon, hét unokája és 11
neplő Szabó Lászlóné Annuska né- retete megmaradt a mai napig is, dédunokája kíséretében.
nit,és Billik Jánosné Terike nénit. szívesen kertészkedik, tevékenyke- Kívánunk a születésnaposoknak
Szabó Lászlóné november 24-én ün- dik a konyhakertben! Születésnapját nagyon sok egészséget, és még
nepelhette a születésnapját szerető lánya, két unokája, és hat dédunokája sok, a szerető családjuk körében
családja körében. Annuska néni körében ünnepelhette! Emőd Város eltöltött kellemes ünnepet!
Krasznokvajdáról származik, onnan másik ünnepeltje, Billik Jánosné dekerült a lányához Emődre, szeretett cember 1-én töltötte be 90. életévét.
férje halála után. Egész életét áthatot- A Polgármesterasszony, és a Jegyző- Márton Zsuzsa

Városi Mikulás

Emőd Város Mikulása december
4- én pénteken látogatott el az óvodákba, iskolákba, nagy meglepetést szerezve ezzel a gyerekeknek.

Az óvodások megilletődve, csillogó
szemekkel fogadták a „nagyszakállút”, aki egyenként, kedvesen elbeszélgetett velük, és az óvónénik

segítségével egy-egy apró ajándékot
nyújtott át nekik. A kicsik, az
ajándékot, kedves dalocskákkal köszönték meg, és biztosították arról a Télapót, hogy
jövőre is ugyanilyen szeretettel fogják várni! Az iskolások
meglepődve, és kissé megtorpanva özönlöttek ki az órákról, ahol a folyosón, a
Mikulással találták szembe
magukat! Az első meghökkenés után azonban,- nagy gyerekekről lévén szó,- elkezdődött a
fényképezgetés, szelfizés a Mikulással! Itt a nagy létszám miatt az osztálytitkárokra bízta a Mikulás az
ajándékokat,és hipp-hopp, már indult
is tovább, hogy minden gyermekhez
eljuttassa ajándékát! Az Önkormányzat Igazgatási épületében már nagy
volt a nyüzsgés, amikor a Télapó be-

toppant. A nyugtalan picik megnyugodtak, a síró gyerekek elhallgattak,
a mozgolódók leültek, és még az
anyukák is egy kicsit megilletődtek,
amikor hangos Ho-Ho-Ho-Hó-val
érkezett meg . A picurkák közül sokan még csak most találkoztak először a Mikulással, ezért egy kicsit
megszeppentek,de a piros csomag
látványa, és a „nagyszakállú bácsi”
kedves szavai megnyugtatták őket.
Márton Zsuzsa
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Mikulásváró a városi könyvtárban

gazdagodtak: egy műanyag pohaIzgatott gyermekzsivaj verte fel a Várakból készült dekor hóember várrosi Könyvtár csendes termeit nota őket, amelyet legnagyobb
vember utolsó napjaiban. Nem is
örömükre magukkal is vihettek az
csodálkozhatunk az izgatottságon, hióvodába. Az iskolások részére
szen az óvodáskorúak kaptak meghíszervezett mikulásváró december
vást egy közös Mikulásvárásra.
3-án került megrendezésre.
Diafilmvetítés kötötte le a kicsik fiMikuláskvíz és karácsonyi keresztgyelmét, akiknek nagyon tetszett A
rejtvény megfejtésével, fiúk és láTélapó és az ezüstmackó valamint a
nyok közötti verseny folyt, mely
Télapó szánkója című mesefilm. A
lelkes kis érdeklődők a Mikulásnak het el egyetlen kisgyermek sem. " A döntetlenül záródott. A gyermeszánt rajzokkal érkeztek és közös kicsik nem csak mesés élményekkel, keknek édességgel kedveskedtek a
énekléssel színesítették a délelőtti ma- hanem egy kedves meglepetéssel is rendezvény szervezői. Márton Zsuzsa
tinét. Persze ajándék nélkül nem meKarácsony ünnepén az a kívánságom.
ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
Legyen boldog mindenki ezen a világon.
ÉS
Itt is, ott is mindenütt legyen olyan béke,
BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT
mint amilyen bent lakik az emberek szívébe.
KÍVÁNOK!
/Pálfalvi Nándor: Karácsony/

Matiz Csilla intézményvezető

Folytatjuk az Emődön működő civil szervezetek bemutatását. Az Emődi Krónika decemberi
számában a „Gyermekálom” az Emődi Óvodásokért Alapítvány és az Emődi Helytörténeti Klub
hasznos és érdekes tevékenységét mutatjuk be. Továbbá ismertetjük a Főnix Íjász Egyesület 2016-os
célkitűzéseit

A „Gyermekálom” az Emődi Óvodásokért Alapítvány alapítójával
Matiz Csillával, és az alapítvány jelenlegi elnökével Galuska Évával beszélgettem a szervezet küldetéséről,
a megvalósult programokról és azokról a jövőbeli tervekről, amelyek
szebbé varázsolhatják az emődi óvodások mindennapjait. Melyek voltak a legfontosabb célkitűzések az
Alapítvány megalapításakor? A
„Gyermekálom” az Emődi ÓvodásokértAlapítványt 1999-ben azzal a céllal alapítottam, hogy az óvodás
gyermekek olyan intézményi környezetben fejlődjenek, amely esélyt biztosít számukra az egészséges felnőtté
váláshoz. Alapítványunk célja az óvodás gyermekek egészséges testi és
szellemi fejlődésének előmozdítása,
sporttevékenységek és természetjárás támogatása, udvari játékeszkö-

zök, felszerelések bővítése. Céljaink
megvalósításával segítjük az óvodás
gyermekek egészséges életmódra nevelését, a környezettudatos magatartás megalapozását és a biztonságos
környezet kialakítását. Alapítványunk bevételi forrása az adó 1%ának felajánlásából és a nyertes pályázatokból adódik. 16 éves
működésünk óta több pályázaton
nyertünk, mellyel az óvodás gyermekek mindennapjait tettük szebbé.
Milyen programokat sikerült megvalósítani az alapítványon keresztül az elmúlt évben? Az ÉMÁSZ
Nyrt. által kiírt és megnyert pályázati pénzből lehetőség nyílt arra, hogy
25 óvodás gyermek 15 napos úszásoktatáson vegyen részt a miskolci Kemény Dénes Városi Sportuszodában.
Az úszás az egyik legkedveltebb
sport a gyermekek körében, így lelke-

sen vettek részt az edzéseken, amelyek segítettek tudatosítani bennük a
rendszeres testmozgás fontosságát.
Emőd Város Képviselő testülete által kiírt pályázati támogatásból szeptember 22-én Városi Autómentes
Napot szerveztünk, ahol a szülőket
is bevonva játékos formában igyekeztünk a gyermekek egészséges
életvitelre és környezettudatosságra
nevelését elősegíteni. Jövőre is szívesen élnénk a fent említett pályázati lehetőséggel: Emőd város egész
lakosságát bevonva, valamint a környező települések óvodásait is megmozgató rendezvényt kívánunk
szervezni a Föld Napja alkalmából.
Melyek azok a célkitűzések,
amelyek megvalósításra várnak a
következő évben?
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Büszkén mondhatjuk, hogy óvodánk
több éve birtokosa a Zöld Óvoda
címnek, amely a környezettudatos
magatartásra
nevelés
megvalósításának eredménye. Ennek
szellemében
igyekszünk
a
gyermekeket a természet szeretetére
és annak megóvására nevelni,
mottónk:
„
Természetben,
természetről, természetesen”.
Célunk, hogy óvodásaink minél több

természetközeli élményhez jussanak,
ezért negyedévente szeretnénk
kirándulást szervezni nekik, melyek
során testközelből csodálkozhatnak
rá az őket körülvevő környezet
szépségeivel.
Évszakonkénti
természetjárást
tervezünk
a
nagycsoportosoknak
barlangok,
múzeumok, kiállítások látogatásával
egybekötve. Az útiköltség és a
különböző
részvételi
jegyek

finanszírozását is az alapítványon
keresztül kívánjuk megoldani.
Szívből reméljük, hogy kitűzött
céljainkat és terveinket sikerül
megvalósítanunk, hiszen sok
gyermeknek csak így az óvodán
keresztül nyílik lehetősége eljutni
ezekre a különleges helyekre.
Karabélyos Renáta

Az EMŐDI HELYTÖRTÉNETI KLUB
2015 évi tevékenységének ismertetése
Klubunk a Városi Művelődési Ház
és Könyvtár keretén belül működik.
2015. március 6.-án alakultunk.
Összejöveteleinket az Igazgatási
épület emeleti nagytermében tartjuk,
minden hónap első péntekén 16 órai
kezdéssel. Az eddigi összejöveteleink témakörei nagyon szerteágazóak
voltak, de mindegyik kötődött Emődhöz és környékéhez.
A témakörök részletesebb ismertetésére az Emődi Krónika következő
számaiban kerül sor. A témakörök

részletes leiratai megtekinthetők a
könyvtárban, és az összejöveteleinken. A tagjaink közreműködtek Czecze József új könyve anyagának az
összegyűjtésében, melynek munkacíme „ a II. Világháború eseményei
Emőd vonatkozásában”. A Helytörténeti klub vezetőjének, Czecze Józsefnek ismételten gratulálunk a
Díszpolgári címéhez! A klub tagjai
közreműködtek a II. Világháborús német katonasírok feltárásában is. Intenzíven dolgoztunk továbbá az

1848-49-es szabadságharcban hősi
halált halt emődi születésű Debrődi
János huszár-őrmester életének kutatásában. További tervünk hogy minél több érdeklődőt bevonjunk a
Klub munkájába, akár egy előadás
megtartásával is!
Kiemelten várjuk a fiatalok jelentkezését!
Dr. Szabó Gyula
Dr. Rémiás Tibor

Betekintést nyerhettek egy ilyen rangos esemény kulisszatitkaiba is. Eddigi terveik közül megvalósításra vár,
hogy télen fedett helyen tudjanak
edzeni (pl. tornaterem)
Jövő évi terveik: edzeni, versenyezni, bemutatózni annyit, amennyit
csak lehetséges, továbbra is ápolják
a kapcsolatot a helyi és a környező te-

lepülések civil szervezeteivel. Már
meghívást kaptak a jövő évi Harsányi Szürkemarha fesztiválra, tárgyalások folynak Hejőpapi, Tiszakeszi
és Tiszadorogmai rendezvényeken
való fellépésükről is. Ehhez minden
eszközük adott, de folyamatosan
próbálnak újítani, változatossá tenni
az edzéseket, bemutatóikat.

muzeológus-történész

Főnix Íjász Egyesület 2016-os célkitűzései

Sikeres és eredményekben gazdag
évet tudhat maga mögött az egyesület. Nagyon jó kis csapat kovácsolódott össze, mindenben számíthatnak
egymásra. Jó érzés tartozni valahová. Külön büszkeségre adhat okot,
hogy a 2015 évi 3d íjász világbajnokság rendezésében részt vehettek úgy,
hogy 2 pályát az egyesület épített fel.

Békés, áldott karácsonyt
és boldog új évet kívánunk
minden kedves
olvasónknak!
az Emődi Krónika
szerkesztősége

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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Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos tájékoztatás

Tájékoztatom a tisztelt szülőket,
hogy ha a gyermekük részese a közétkeztetésnek, hiányzásukat úgy az
iskola, mint az óvoda felé aznap 9
óráig jelenteni kell.
A gyermek aznap még nem, csak
másnap kerül kivételre az étkezők közül. Az étkeztetéssel kapcsolatos
problémáikkal,észrevételeikkel kérjük, forduljanak az élelmezésvezetőhöz,hiszen érdemi felvilágosítást
elsősorban ő tud adni, nem pedig az
intézményvezetők! Nyitottak vagyunk minden téren a szülőkkel való
együttműködésre, természetesen a
jogszabályok figyelembevételével! A
szülőknek jogában áll megnézni az étlapot, és arról is tájékozódhatnak,
hogy miből, mennyit kapnak a gyerekek, hogyan fogyasztják el, vagy hogyan nem fogyasztják el a különböző
élelmiszereket. Nem mindig szerencsés, ha a szülő csak a gyermekétől

kapott információk alapján mond véleményt az étkeztetés mennyiségi,
vagy minőségi mutatóiról! A közétkeztetés előírásainak betartását az
ÁNTSZ hivatott ellenőrizni ( pl.,
hogy kap-e a gyermek heti két alkalommal főzeléket, kéthetente halat,
vagy májat, megfelelő mennyiségű
húst, gyümölcsöt, tejterméket, stb.)
Az, hogy akadnak válogatós gyermekek, naponta tapasztaljuk, de ez természetes. Tudjuk, hogy néha az étel
lehetne sósabb, vagy édesebb, de a
jogszabályban rögzített, a gyermekek
egészségét szem előtt tartó, előírt
mennyiségeket mindenképpen be
kell tartanunk, ezt semmiképpen nem
léphetjük túl! Ha a szülő étkezést szeretne kérni a gyermeke részére, vagy
változtatni kíván az étkezésével kapcsolatban, igényét a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályán teheti meg
Sebőné Tőzsér Katalinnál. Kérelme a

Advent az idősek klubjában

re készül a
keresztény ember.
A családokban ,intézményekben
advent négy vasárnapján meggyújtjuk a gyertyákat. Saját kezűleg fatörzsből ,tobozból,más
természetes anyagból ,a klubtagokkal közösen készítettük el az
adventi koszorúnkat,kopogtatókat. Pályamunkákat készítettünk
„Elhozzuk az otthon melegét”című kiállításra.

Már hagyomány az intézményben,hogy a nagy ünnepek előtt alkalmi
díszbe
öltöztetjük
ablakainkat,nem volt ez másképpen
az idén sem. Fehér csillagok ,hópihék,rénszarvasok jelzik az ünnep közeledtét. Kalóczkai Gábor Plébános
Úr gondolataival kezdődött az Adventi időszak,amikor Jézus születésé-

bejelentést követő harmadik napon
válik aktuálissá.
A fenti változtatás 2016. január 1től lép életbe.
Köszönjük eddigi megtisztelő bizalmukat, amit ezután is várunk észrevételeikkel együtt.
Elérhetőségeink:
Általános Iskola : 46/ 476-234
Óvoda

: 46/ 576-289

Napközi konyha : 46/ 576-228
Óvoda konyha : 46/ 476-289
Polgármesteri Hivatal:
46/ 476-206 /27-es mellék
Szűcsné Varga Tünde
élelmezésvezető
A decemberi programjainkban is a
karácsonyra készülünk például, télapó várás ,mézeskalács sütés,karácsonyi ünnepség ,óév búcsúztatás.
Textilből,csipkéből szaloncukrot készítünk,ezzel díszítjük majd a fenyőfánkat,de ajándékozunk is belőlük
A foltvarrók vezetőjével , Márton
Zsuzsával szintén textilből angyalkákat varrtunk,melyek szintén az ünnepi foglalkoztatóban kapnak helyet.
A fiatal kollegák is lelkesen vettek
részt a munkában és tanulták az új
technikákat.
Minden kedves emődi lakosnak áldott békés karácsonyt kívánunk !

Idősek Klubja dolgozói
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Idősek bálja 2015. november 27.
Erzsébet –Katalin bál a Klub- héber eredetű szó ,jelentése: Isten az getés és a tánc. Sajnos az idő vetett
ban
én esküvésem. A klubtagokon kívül a véget a jókedvünknek,bár még szíAz ellátottak összetételét friss nyugdíjasok alkotják,akik szívesen idézik
fel fiatalkoruk báljait. A Szent Márton napjával kezdődő téli ünnepkört
színesítettük a vidám összejövetelünkkel. A tánctermet alkalomhoz illően feldíszítettük,már napokkal
előtte készültünk a rendezvényre. Az
ünnepelteket Tábori István köszöntötte és átadta az ajándékokat. Az emléklapon a Katalin és Erzsébet nevek
jelentése és jókívánságok szerepeltek. A Katalin görög eredetű szó,jelentése:korona
,mindig
tiszta,érintetlen ,ártatlan. Az Erzsébet

Részt vettem a bálon

Csodálatosan feldíszített terem, szeretettől sugárzó vendégfogadók – az
Idősek Klubja dolgozói -, élő zene fogadta a rendezvényre érkező nagymamákat, nagypapákat, szépkorú
embereket. A báli belépő egy tányér
sütemény volt, melyektől csak úgy
roskadozott a külön teremben megterített asztal. A bál nyitányaként Tábori István úr köszöntötte a
névnapjukat ünneplő Erzsébeteket és
Katalinokat, majd átadta a szót az
Idősek Klubja vezetőjének, Pipolyné, Heiszmann Ilonának, aki megnyitotta a bált. A rendezvényt
megtisztelte jelenlétével Pocsai Enikő polgármesterasszony, Fehérvári
Tamás alpolgármester, Karabélyos

Barátság Nyugdíjas Klubot ,nyugdíjasokat és az érdeklődőket is szívesen
vártuk .Népes kis csapat gyűlt
össze,mindenki jól érezte magát. A
süteményekről és az italokról maguk
a bálozók gondoskodtak,az ünnepi
asztalra sok fajta finom házi sütemény és ital került. Különleges és új
tombolatárgyakkal vártuk a nyerni
vágyókat. Örömteli ajándék volt a robotgép,a pataki tál és természetesen
a fődíj,amely vacsora a Polgármester
Asszonnyal. Köszönjük Emőd Város
Önkormányzat támogatását. Nagy élmény volt a közös együtt lét,beszélJózsef önkormányzati képviselő és
Sánta István esperes úr, településünk
korábbi lelkipásztora. Beszélgetés,
tánc, egymás süteményeinek megkóstolása mellett az éneklést kedvelők is
megcsillogtatták népdal-tudásukat.
Szebbnél szebb népdalokkal örvendeztették meg a jelenlévőket, akik közül sokan bekapcsolódtak az
éneklésbe. A kéttagú zenekar, mindenki örömére kiválóan húzta a talpalávalót. A szépkorú jelenlévők
fiatalosan, önfeledten, csillogó szemekkel, jó hangulatban ropták a csárdástól a rockin keresztül a twistig a
táncot. Erre az időre biztosan elfelejtették minden bajukat, bánatukat. Az
„ együtt lenni jó” megélése elfeledtette a problémáikat. A szervezők bearanyozták ezt a délutánt, az itteni
élményekből sokáig tudnak majd töltekezni a jelenlevők. Erre az eseményre biztosan jó szívvel
emlékeznek a résztvevők, és örömmel osztják meg élményeiket családtagjaikkal, barátaikkal. A szervezők
kiváló vendéglátók voltak. Megtáncoltatták a jelenlevőket, amiben jelentős
szerepet
vállalt
az

vesen maradtunk volna. Köszönjük a
zenészeknek Papp-Somos Zoltánnak
és Fekete Attilának,a ropogós talpalávalót. A jelenlévők rebesgették,hogy igényt tartanának újabb
ilyen alkalomra. Lehetőség kínálkozik a közös Óévbúcsúztatóra és az
Újév várásra. Január 29-re tervezzük
a Pótszilvesztert,melyre szeretettel
várjuk a nyugdíjasokat ,az érdeklődőket.
Az Emődi Idősek Klubja dolgozói

Alpolgármester úr és az Önkormányzati képviselő úr is. Az Idősek
Klubja dolgozói folyamatosan süteménnyel és ásványvízzel kínálták a
vendégeket. Egy igazi bál „tartozéka” a tombola, és mivel ez egy igazi
bál volt, sok-sok szép tombola-ajándékot sorsoltak ki. Szinte senki sem
ment haza üres kézzel. A szerencse
mindenki mellé odaállt.

Napsütésben érkeztünk a bálra, és
szinte öreg este volt, amikor távoztunk a helyszínről! Az Idősek Klubja
vezetője és dolgozói nemcsak lehetőségnek, hanem kötelességüknek
érzik az ilyen rendezvények megszervezését, amelyet ezúton is köszönünk nekik,és várjuk a következő
rendezvényt! Gáll Barnabásné
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AKÁR 9,83%*
AKCIÓS
INDULÓ KAMAT
THM: 11,0711,98%.
Reprezentatív példa: 1 millió forint kölcsönösszeg és 36 havi futamidő esetén az éves változó kamat
9,83%. THM: 11,67%. A havi törlesztőrészlet 32 297 forint. A teljes fizetendő összeg 1 162 707
forint. A hitel díja 179 907 forint.

*A tájékoztatás nem teljeskörű és nem minősül ajánlattételnek. A Takarékszövetkezet a hitelbírálat jogát fenntartja. Keresse telefonon vagy
személyesen a Takarékszövetkezet fiókjait.

Bogács 49/534-421 3412 Bogács, Táncsics út 2.
Mezőkövesd: 49/500-213 3400 Mezőkövesd, Szegfű út 1.
Tiszakeszi: 49/552-105 3458 Tiszakeszi, Községháza út 38. Szomolya 49/526-002 3411 Szomolya, Mária tér 8.
Cserépváralja: 49/523-023 3417 Cserépváralja, Alkotmány út 52/b. Nyékládháza: 46/591-247
3433 Nyékládháza, Kossuth út 59.
Tard: 49/432-902 3416 Tard, Béke út 42. Emőd: 46/576-259
3432 Emőd, Kossuth út 5. Tiszapalkonya: 49/540-410
3587 Tiszapalkonya, Dobó út 3. Cserépfalu: 49/423-181
3413 Cserépfalu, Kossuth út 147. Hejőpapi: 49/458-820
3594 Hejőpapi, Kossuth út 93. Mezőcsát: 49/552-102
3450 Mezőcsát, Kossuth út 7. Bükkzsérc: 49/523-021 3414 Bükkzsérc, Rákóczi út 120. Sajószöged: 49/540-145
3599 Sajószöged, Ady E. u. 57/a.
Tiszaújváros 49/540-104 3580 Tiszaújváros, Szent István út 29/B.

a szív
ágbogai közt fészkelődnek,
Menj, ne várj, gondolataim sűrűjében vesződöm,
malacperselybe öld bánatod, hosszú buzogányok
ne gyere utánam, a ködös táj lenge táncosnőnek öltözött, nőjenek ki belőle,
vigyázz a kanálissal, mártírok testét öblögeti szárazon, ne befolyásold a csoszogó-léptű kefe dőlésszögét,
nem sejtvén, hogy a konklúzió kicserepesedett,
gajdolásod érezhetően csalódott, ha faragni próbálsz a
úgy őrizz meg emlékeidben, mint egy fenegyereket, aki borzongástúrán,
elbírt a tömegvonzással,
legyártod a dorombolást, mint mikor az észveszejtőn
nyaktilókból készült összeesküvés-elméleteknek
gyönyörű klárisokból mez lesz,
szállítva a súlyos hírt, hogy
ne őrlődj azon, a bezzeg-hercegek korát éljük,
a hörpölés
te is megérkeztél valahonnan,
kiegyenesedett,
én is megérkeztem valahonnan, génkapacitásunk kiforrt,
alig hiszed el, az agóniából visszatérhetsz,
s most kart karba öltve szemléljük, amint a kihűlt
alig hiszem el, az agóniából visszatérhetek,
kémény-lugasok térdre ereszkednek
a torlaszokat a tömlöcből ki kéne már rekesztened,
a megkövült múltú slágerek felvigyázói előtt.
távolabb tőled egy hamutartó kivirágzik és falforgató
tűsarkok lepik el
a termeszvárból való kijelentkezéseket,
Szakállas Zsolt verse feleségéhez, Júliához
ne lepődj meg azon, hogy az éhenkórász sáskák végül is

TÖRŐDJ BELE
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Megemlékezés
„ Szomorú mindig egyedül lenni,
Valakit mindenütt hiába keresni.
Valakit várni, ki nem jön többé,
Valakit szeretni örökkön örökké.”

Soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk életünk
legszomorúbb napjára, szeretett
férjemre és fiamra, id. Dudás József 15. éve,
2000. május 15.
Ifj. Dudás József 12. éve, 2003.
december 10. örökre itt hagytak
bennünket.

„ Sokszor még nappal is ébren
álmodunk,
Nevetve jössz felénk és újra
találkozunk.
Az álom elszáll, hamar felébredünk,
De áldott emléked itt marad velünk! ”

Bánatos édesanyád, feleséged,
Csaba és családja

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
ÓVÁRI PÁLNÉ
temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérve
sírjára virágot helyeztek, levélben vagy személyesen
bánatunkban osztoztak.
A gyászoló család

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Varga Pál

temetésén megjelentek, sírjára virágot hoztak,
és fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Megemlékezés
Lelked mint fehér galamb
Csendesen messzire szállt
Hiába keresünk,
Könnyes szemünk már többé nem talál.
De tudjuk, hogy a csillagok között
A legfényesebb Te vagy,
Utat mutatsz,
Mert szívünkben örökre itt maradsz.

Mély fájdalommal emlékezünk a
legszomorúbb napra, amikor
Princz Jánosné
( Sz. Benedek Judit )
3 éve örökre itt hagyott bennünket.
Örökké bánatos szüleid, testvéred, és
családja

Megemlékezés
„Addig vagy boldog, amíg van
aki szeret,
Aki a bajban megfogja a kezed
S hogy milyen fontos is volt ő
neked,
Csak akkor érzed igazán, ha nincs többé
veled!”
Szomorúan emlékezünk arra a napra, amikor
Nagy Gábor
2009-ben örökre itt hagyott bennünket
Szerető családja

