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A MAGYAR KULTURA NAPJA

A magyar Himnusz születésének évfordulóján, január 22én városunkban második alkalonmal iinnepelflil( együtt a
Magyar Kultura Napját, A lendezvénynek az Emődi Il,
Rákóczi Ferenc ÁItalános Iskola adott otthont. Pocsai
Enikő, polgármester iinnepi megemlékezésétkóvetően
városunk egyesületei adtak színvonalas műsort, Á
VITYUKA. Emődi Hagyományórző Nóptánc
Egyesület, az Emődi Pincegazdák Dalárdája és a
Barátság Nyugdíjas Klub előadását nagy szeretette1
logadták a jelenlévők, A

jó

hangulattl kőzös tánchoz a

kózönség soíaiból többen is csatlakoztak. A Magyar
Kultúra Napja alkalmából helyi művészek képzőművészeli, irodalmi ós egyéb magyar kulturához kölhető
al(otá.aiból kiállitás n)lll d/ lgalga|ási lpülelben,
Kitűnő alkalom ez arra, hogy nagyobb figyelmet
szenteljünk magyar ha8yonányainknak, ápoljuk és
továbbadjuk kulturális é ékeinket.
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Pénzügyi helyzet 0z elíelt egy év lúvloiúbon
201,{. oklóber

l2-ei ónkormán}Zali

Bankszámla{énáár egyénleg

\álaszt/tsokat kijletően első fcLadaLom

\olt. hogy lnegtekintctlcln I]lnőd
pénziigyi he]y7etót A tábláZelban az

2014.10.,lo.

választá§
utolsó

i]nkormán],7ai, intóZlllónyci ós aLi(]bevéte]i banks7ámlák cg]cnlcge kerül

bemutatásía, alnclyck tükrijzik

adott idős7akok

a7

pónzkész]etének

a]tlkulását.

A táblá7at is mutalia azl a nijvekvő

tendenciát. óS poZití\, javu]/rst a7
ijnkormányZat valan1ii1 intéZményei
tekintetében, ami aZ eltelt eg}, é\,
:llatt kö\,§tkczctl be, Az intézrnó
n],ek ]ejárt tarlozásai aZ e]míllt cgy
év alatt 90 napon túli ]ejárt tarlo
7ásIól 30 nap a]tltti tartozásra
válto2o11,

A

€lőtti

munkanap

nlézmények (önkornrár,

Polg

hiVatal.

Városgondnokság

2014,12.31. -

2o15.12.31.

éwégiállapot

éWégiáIlapot

z.:

Óloc.

ldősek k ub]a, MúV. ház
pá yázatok nélküi

3 260 419,-

6 824 991,-

17 004131,

2 125 64a,

1 679 983

14116 34a,

5 386 059._

8 504 974,-

Adószám ák (kommUná s
ta]ajtellre

és környv.

a ap

palúzés,késede m

p,

_

birság gépjármú adó 40 !._,

\,áros gazdá]kodásában

egy óv cllclte után po7itiv irányú

összesen:

tcndcncja ]álható,

A 20l4 cs önkormány7lti

válasz
táson programunkban s7erepelt a
magas kőltsógVctósi hiány csökkcn
té§e. A Yálasztói akalatot is 1'ig}rc
lembe véve, a költségveté§ kiadá
sr]nak csőkkcntósc elkeIiilhet"-t]en

,743

adásokrrak kószónhetően sikcíült
rci1l]Zálij, AZ önkolmány7at jelenlc8
slabi] pónZügyi he]y7eite] rendcl
kczik, igy biztonságosan képcs a
\ áros núködtetni valamennyi intóZ
mónyó1. ami a további szigorú
ki_ k]adási konlrol]l feltétele7i.

61
342,- I,t több éven át fe]hat_
mozott száliitói állomáúnya1 rendel,
kezett a város, melynek kiegyen,
Iítésétazonnal meg kellett kezdeni,
Ezt ajelentős összegű lNtozást 2014_
novembeftől több hónapon át tartó

volt, His7en 2014, é\,\égélea szigorú intézményiellenőzött

Tanozások
2015. 12.31,-ie

Tartozá50k 2014. 12.31-i8
lntézmények
Polg. Hivatal,Műv.
Ház, óvoda,ldősek

Önkolmányzat

szállítói számIatartozás

0Ft

Egyéb do]ogi

0Ft

jog§zerűtlenségek jutottak a tudoúá-

ft

8 308 479,_

(90 népon túii)

ft

(30 napon be ül

0ft

710 000,

)

ft

Közúzemldí]ak (gáz,
V liany, Víz fénymásolás

stb,, élelmiszer, €gyéb
beszá liiók

3 326 310,_ Ft

24 685

951,

Ft

0Ft

0Ft

0Ft

0ft

E8yéb doIo8i(2013,,
2014, éVi)

13 895 580,_ Ft

kapc5o ódó k]fizetések

17 199 760,- Ft

0Ft

összesen:

34

42165q_ Fr

33 321692._ Ft

MlNDosszEsENt

67 743 342,"

tt

é,J alattpénz,

ügyi és má§ e§/éb §zabát}talanságolr,

otthonal
8 635 741,-

Környezetvédelmi olop
iogszerútlen íelhosznólóso
Az eltelt több mint €§/

(Váro§gondnok§ág,

Tartozásnemek/kiadások

31 72o 479,,

9 018 479,- Ft

somra, amelyek miatt polgármesterként - hivatalból - m€gt€ttem
az
illeték€§ §zervek íeléa szükség€s
jelzéseket és bizonyos esetekben képviselói jaYa§latra - a feljelenté§eket is. A legutóbbi testiileti ülésen a
Képviselő-testiilet€t felé beszlámoltam
a kömyezetvédelíni alap (talajterhelési
díj) jogszefiitlen f§lhasználásfuól,
amelyet a belsó pénzügyi ellenőrzés
táfi fel. A vizsgáatok írlla folyamatban
vannak, arról a későbbiekben tudok
megfelelő ájékoztatást adni.

Pocsai Enikő, polgárm€st€r

(
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gyors és szakszeni

Tisztelt Lakosaink!

megoldására
töIekedjenek, A szakmai munka
A Polgámesteri Hivatal 2015. évben magas szinvonalon tólténő elvégzéséhez, a szükséges.jogszabályi háttér
végzett munkájáról szeletném Ónöket
és annak változásainak naprakész
táj ékoáatni, e rövid összefoglalóval,
legnehezebb időszaka ismelete szintén elengedhetetlen,
2015,
február és március hónap volt, amikor hiszen ezek ismeletében tudnak
a műszaki, adó és pénzügyi osztály m.3gfclelő tájékoáatást, adott ügybcn
távozó kóztisziviselőit pótolnunk felvilágositást nyúitani a váIos
kellett. A foiyamatos pályáZati fe]hiv- lakosainak. A munkavégzésükkel
ásokat követően sikedlt megtalálni a szemben támasztott e]vfuások tclje
jogszabályi feltétcleknek megfelelő és Sítéséhez,a hivatalban a munka
az adott tel-ületen szakmai gyakorlattal leltételek szinvonala. továbbképzési
rendelkező köztisztviselőket. Feladal lehetőségek fblyamatosan adottak,
köíük, nunkájuk eilátása során aZ melyekhez elengedhetetlen a pozitív,
egyik legfontosabb elvarásként keriilt szinte már családias munkahelyi
megjelölésre aZ, hogy nyilott és légkör biztositása is, Negy örömíiítre
pozitív hozzáállásukkal, segítőkósz- szolgált az Emődi KJónika lapjában

év

3

livalal szóleskörű

tájékoztatás adását
emeite ki, amelyek során törekedtiink
a lakosokat kózvetlenül érintő akfuális

kérdóseklől miné] tóbb infomációi
megadni és nem utolsó solban a
lakosok, ügyfelek részéről kapott
folyamatos visszajelzésck azt bizonyítják, hogy a hivatal a munkáját
Emőd lakosainak me8elégedettségére
végzi, Az eltelt közcl egy év után
összegzésképpen elmondható, hogy a
hivatal csapattá lont öSsze, egymás
munkakórét segítve, lcladatukat elkötelezetlen végzik El11őd lakosságáéú,
akik remé]em ajóvőben szintén elégedettségükrő] fudnak lovábbra is meg-

eIősíteni, Megtisztelő flgyelmüket

megköSzönve:

ségükkel az iigyl'elek problémáinak kapott dicséret, amel). a polgármesteri

Hajlik Tünde

- jegyzó

|:

Kö7nevelósi iiló?món}ek eg},há7i
l(iegészilésoz udórendelelek vúltozúsúhoz átYét{lóríi|
mcglaIlolt zárt Kép-

Tájékoztatom a Tisáelt Lakosainkat, személyek kommunális adójfuól szóló
hogy az Emódi Krónika 2016, januári l4l2012.(XL30,) ónlormányzati íenszámában megjelent,,Tájékoztatás a deletilnket, amelyben az adó tárgyak
helyi adórendeltek változásáIól" és az adó mértékénekszabályozása
cikkem§t azzal szeretnóm kiegészí- eltért a helyi adókról szóló 1990, óvi
t€ni, hogy az új adórendeltek meg- C, törvényben foglaltaktól ós emiatt
alkotására a Bo$od-Abaúj-Zemplén jogszabá]ysá,tó volt, A megállapítások
Megyei Kományhivatal Törvényes- a]apján, a Képviselő-testületnek 2015.
§égi I'elügyeleti osztálya által megtett november 30. napjáig a hivatkozott
tórvényességi kilogások miatt vo]t tö.vény előírásai szerint újra kellett
szűkség, amelyben kezdeményezte a szabályoznia az adó tárgyait és az adó
testűlet törvónysértő rende]eteinek méíékeil,amely kó\ etkeztében a belhatályon kívül helyezésétés új rende- területi egyéb építményekután (galetek megalkotását.
kifogások úzs, melléképület, pince, tároló stb.)
a
legfőbb oka az volt, hogy rendeletek 2016. január 0l, napjától aZ építmény
1,000.- Ft,
már nem leleltek meg a hatályos lulajdonosainak
jogszabályoknak, kiemeive a magán- adófizetési kötelezettsé8e keletkezett.

A

évi

,vtEGr{Íl/Ó
Áz Emődi Települési ÉrtéktárBizottság

tisztelette1 meghíVja Önt

az emődi nemzeti étékeket bemüiató

Ertékes Délutánok programsorozatra.
2016. márciüs 22-én 16 órától

Dí. Rémiá§ Tibol törtónész

aZ Emődi pincesort és a csillagpincét,
sebő Géza törtónelem szakos tanár a Tehéntánc dűlőt,
és az Emődi t€héntánc ételt mutatja be,

Helyszín: Tóbbfunkciós Epület ,Emőd, Hunyadi u, 27,29,/ emeleti lerem,
A részvétel ingyenes. Mindcn érdeklődőt szeret€ttel várunk|

\i§el(í-testülcti ülósck n_}-ílt te§túleii ii|é§ekkó töílónő módosítá§a

Flíc\ítem 1 Tisr.1cl1 Lxkosrinkat.
hogY a Borsoc-Abrtilj-Zclnplé|
\,'Ícg!,c] K,)lnliljl},hi\alal'1'örvó
rrycsségi Feliig}eleti ()slLi]l}a

ességl 1elzósscl ólt a
l5, augüSztüS
]5 nap]in lnegl!I101l lcSli]lct]
iilésélrekz.ilt testii]eli iilóssó
nyi]vitllírásatla r onttkcru órrn. Á
1öryén!

Kóp\'isclij tesliilel ]0

Képrl\c]o 1c\li]lcl ]iLó kczdetné-

l kiizn"r clósi illlóZtllón,vek
cginá7i al(,"ólclc 1áIq!ilr.| n ]0l5,
augui7nLs ]], nlpján ós .t 20l5,
augu\7tll\ ]5, napiirn nrc.llartott
7árt relldki\iili lcslii]cti i]]ósck n}jll
ü]óicjiké tijltén{; nvilraniláSál,
l ne!\Iól a Kép\ isclir-lcSliilcl .l
-l ]016, (1,2i], ) hl(atrOZalá!rl
n_vezten

diinliill ós.t lár1 iilósclct

n_\,i]t

ieslii]cli iil.sckt; l]],]l!á]lítoita A7
iilesckr ól kóS/iilt icsr,7ijki'n}rvek
[nri
\áros h onllpján
v u,s,,elrlód,hu ..Jegr 7ijkiln_!\.k"
m.nü aiatt clér|etók és mcg
tekinlhclőli,

Iigycl|liikct meglajsZijDvc:
Hajlik Tűnde jegyzó
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llelyi Vólorzlóri Irodo VezetOlOnek lqOko/olqo
Emőd Helyi VálasááSi Bizottság a 2016, február 28. napjáIa kitíizött időközi helyi önkormányzati képviselők és
polgámesterek válasáásán (továbbiakban: választás) bejelentett. illetve nyilvántaltásba veit polgárme§terjelöltek
szavazólapon töíénő feltiintetósének soíendjétsolsolással az alábbiek szerint állapította meg:
A jelölt hivatalos neve

sorszám
1,

Havas István

2.

pocsai Enikő
Fekete Tibor

Jelölő szervezet/független ielölt
fuggetlen.jelölt

figgetlenjolö]t
figgetlenjelölt

A Helyi választási

Bizottság a választáson bejelentett, il]etve n!,il\,ántarLisba vett egyéni iistás képüs€lőjelöltek
szavazólapon töíténő feltüntetésének sonendjét sorsolással az alábbiak sze.int állapította II1cgi

Sorszám

A jelölt hivatalos nev€

l0 \lcí\ ezetjíiiggetlcn jc|ö|t

Karabélyos József

1

2.

Kaposváíi Póter Géza

3,

Takács Anita

1.

Eszlári-Márlon 7srlzsa

).

Bania Zsolt

ó.

Dudásné Papp Judit

,7.

Bukszár szilvia

8,

Kiss Géza

9-

Barne ZoL!?in l'l1rol

l0,

Kriston Lász]ó

|2.

].

fuggetlen

JOBBlK
fliggetlen
fliggetlen
fuggetlen
fiiggetlen

l1

]

I.1ö

Dr, Eszláriné Szúts Gabriella Mária

szíics László

figgetlen
liiggct]crl

Magyarországér1 Mozgalom

ONKORMANYZATI HIREK
sorszám

Jclölő szcrvczcí/tüggctlcn jclölt

A.ielölt hivatab§ nevc

FIDESZ

I4.

Kovács GéZa

15.

Fejes Gábor

l6,

Farkas Géza

1,7.

K3Zámé Kllber \ikoletl

18,

S7ckcrcs Tarnás Andlás

19,

Porác7ki András

20.

Lapostyálné DáD,vi

2I

Iehérvári Tamás

22.

Kósa Lajos

23.

kovács Nándor

24.

Bubenkó csaba

25.

LLrrlnrlrn Csaba

26.

Kor,ács Sánclor

2,7.

Kósa Enikő

A Válasáási elj árásúl s zóIő 2013 . évi
XxXvI. tőrvény (továbbiakban:Ve.)
143/A. § (2) bekezdésében foglalt
rendelkezés szerinti,,(2) Mozgóuma
i8ényléséreés a szavazóhelyiséghez
töíénő szállításra nyilváno§ feihívás
nem tehető kózzé, szavazóhelyiséghez
történő szállitá§ra autóbuszos sze,
mélyszállitás nem végezhető,"
A Nemzeti Válsztási Bizottság
3/2014. iránymutatása alapJál\ ez a
tilalom vonatkozik a választási szelvekle, így a helyi válasaási irodára is.
A lentieken tul a ve. mind a választisi
bizott§ágok, mind a választási irod.ik
feladal- és hatáskórére vonatkozóan
részletes rendelkezéseket tartalmaz,
összetételüket, valamint jogállásukat

5

-

Magyar Polgári szövetség

figgetlen
Roma PolgáIjogi Mozgalom B.-A.-Z,
Megyei Szervezete

FIDESZ- Magyar Polgári Szövetség
figgetlen
liiggotlon

K

lalirl

fiiggellen
t'űggct]cn

fliggetlen

figgetlen
fliggetlen

figgetlen
fiiggct]cn
fijggetlen

teljes körúen szabályozza. A, válasz- A szabad döntésen alapuló joggyaiási irodak leladataít a VE. 75. § (1) korlás elósegitése érdekében azon
bekezdésónek rendelkezései, valamint választópol8árok részére, akik a
egyéb, váIasztásra irányadó jog- szavazás napján élni kivánnak az
szabályok határozzák meg, A válasz- Alaptöwényben biztositott alkotmátási irodák illetékesSégi tedletűkón nyos jogukka1, és mozgásukban
csak a.jo8szabályokban me8határozott egészségiállapofuk, fogyatékosságuk
feladatok ellátására jo8osultak.
miatt gátolva vairnak, a mozgóumával
A fenti lendelkezéSek alapján a helyi történő szavazás lehetőségét bizlosítja
választá§i iroda nem jogo§ult a a j ogszabály,
szávazóhelyiségbez törtéIrő szállí- Akik egyéb oknál íogva akadályoztásra nyilváno§ felhívást közzéterrni. tatottak (pl. kiiltedleten él, nem áll
Ennek értelmébenEmőd,Istvánmajor rcndelkezésre személyszáll1tási Szolés Emőd-Adorján tanya vonatkozá gáltatás) más személy segítségénekaz
sában nincs jogszabályi lehetőség a igénybevételéIevan Iehetőségük.

szavazás nápján tanyagondnoki
autóvel a szavaz óhelyiséghez történő
szál]itásra,

Hajlik Tünd€
helyi választási iroda vezetője

E
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o uíz ellen

TÁJÉKozTATÁs

dctcl1 lttlgYsZabáSú

tí
t

+.1

lm.l} nck keletcin lr!liil két
(;uinne§s_IckoId 1i. Li]iitislr.r is

E§n
v

\,)

'+.

l k.liilltclc1l \(ll]li, clí]!rId.

:lrl ó oS ki;l1ség
ciés claizclcs .9\.lLcle§ének
tilg},:Llísátt ncnl ke]rr,li Lt Iende7
\en} kcllij száInú kep]i\.loi lilll1o
g|lt:]\t.,\ nóltitn hilcs.]llt)dj Tellón
1inc. mjil1 cgye(li. hclri lalzno
n(imia] spccia]ilás a hci\i Éüailál
Bilothá8 ]01,.tslala a]apiln t]ek.liii
hct Ellliid \ áros Éíéktárábe,Ki]7iis
a ékiink nópsZcIiisitése órdckében
a cuinness rckorclok télál]ilásáIó]
Enllek oka, hog}

rF
.:.::

.1

l

Az uóbbi napok

rerrdkívül esős időjánása miatt városunkon átfolyó, Bütk
hegysé8ben eredő patakok vize j€Ientősen megemelkedett, A Béla es a Fíizfa

a helyzet. Az összefogás példaértékűvolt: a
polgiirme§tensszony, az alpolgármester ur, közfoglalkoáatottak es nagyszímú
önkéntes reszvételével,közös erővel töItöttek a homokzsikokat, es helyezék
helyiikíe azokat, A hatékony védekezéstelősegítette, hogJ az €Iözetesen
megtisáított patakíne&ek nagy tömegű viz elfolyását tetíéklebetővé. A
meteorológia helyzet nem kedvező, hiszen az előrejelzések szerint esős idő
várható a következő időszakban. A patakok vizszintjét állandóan figyeljük,
veszély esetén mindenki segítségér§ számífirnt!
utcánál vált kritikussá

Márton 7,§|lr-.í

ncm tes7iink lc. eg,l

kósőbbi
időponiban nlcgrcndezéslc kcnilI

Klt

Impre§Müm
ló: Enődi Művelődési Ház és Kónyvtír
§zerke§zlt. szcrk.gó bizottlíg

E_mdl srerk€§zto€modikrenik,apm,

Nyohdai kivirekés. JUMP Nyomdt

HUNGARIKUMMÁ lS VÁLHATNAK
Egyre bővülnek a helyi értékekretett javaslatok az Emődi Telepü|ési Értéktárban
Az a8rár_ és él€lmi§zer gazdaság
(ETEB) 2015, augusztus 13-án alakült szaktelületéhez a bizott§ág a kóvetmeg íe]nöke: Dr, Rémiá: Tibor kelóket iávásolia:
töíénész, ta&jai: Czecze József hely- Emódr tehéntánc szőtöhegy
'töfténész és sebő Géza töfténelem Magtáí (Ráköczi u.)
szakos tanafl a hel)i énékek .zámbavételércés gondozására. ldővel az ! egész§ég és éIetmódhoz e8yelóre
elték|árba kerülő helyi, nenrz€ti értékek nincs javaslat.
AZ Emődi Települési ErtéktáI Bizottság

Lóré ki§vasút
tndóház (Égi,,vasúállomás'' v. rakfu)

Akulturális ÖrÖkség:
Emód- Istvánmajorban élő derenki
leng}elek nyelve es k-ulnüaja
Szed|erinda népzenei együttes

Polska Drenka

hagyományőrző

olyan adathlizissá válhatnak, amely Az épitett
kőrnyez€thez a bizottsáe egyittes
mindenki szám,ára nlfua ál, folyama
aIrtivett<ezotetjavasotiu,'-"--'Emódipincegazdákdalárd.ája
locan bőviIheló. naprakesz adatol,al
Emódi lörlénel;i pince;or
Sporl:
Ia_:,rarna/ A'..emödiség"-el rePre7enUradalmi c.i|la8pinc"
;ili'runoo, .. Ambíu,,s Slabolcs
ú]ó 8yijlemén) e$es énékei bekerülcr, lrdódv ka§fél\

u",l':o]ibiuJ-le,lIlen ii.o".,.,'-in'o"l*,,nu.,.u,o"l
l|iillli"; '4]1, u -:91' Hizsnyik_fele palasz6orta (<ossuÁ u,)

::l::1 .1.

i,lili]

.:ff:r"?:,::'#3"1T.|iT:-o_Y':
vaLnamax, Az Ell]lj ketszel üesezett a

nomai tatotiús teóto,o

otti*ep"'

2015-ös év második felében, és hét Az ipari é§ műszaki m€golalásokhoz
nemzeti érték,kategóriában 18 helyi a bizottságjavaslBta á következői
futél<re tettjavaslatot fo8adott

el:

olajűtő

spon§ikerel

Természeti körny€zet:

EMőDI vÉDETiTöLGvFA
Turizmu§:

BAGoLYVÁR csÁRDA

EMÓDI TEHÉNTÁNC (étel)

EMóDr nnrÉxrÁn

7

Az em(idi órtéktlir c]cnreit cikksorozatban nlutatjuk bc.

IraI

ffi

EIV|ODI TORTENEL|I/|I
Az emődi pitrcék építésemár a

14,

században €lkezdódhetett, ugyanis
egy 1385. évi dokumenfum szerint
,,..,Emód ,,. községben lévő szőlők
után fizetendő bor kilenced"-del
tartoáak a h€lyi és a üdéki (extraneus) jobbágyok, A város kónikása,
Czecze lózsef a ,,szőlők és pincék
Emődön, a jó íöldön" (2014) c.
kötet€ben aá taglalj4 hogy már ekkor
is, vagyis ó30 éve ,,... az emődi hegy
zamatos bora vetekedett a miskolci
szent György hegyen (az Avason)

qk-.

PlNcEsOR

termett bol minőségével-"

l

Az

1576-os bordézsma összeirás
szerint 48 borosgazda pincéjéből
szolgáltattak be bordézsmr{t (87 köböl

A pincék i , részétazon m
ban 1755 és 1759 kőz
épjteték,Ezr m
jó
köv€tóen
ideig csak a járatokat
bővítették és egészitettek ki új ágakka.l,
őseink által hossá évszázadokon át
Az €módi pincék kózül 76_ot nrrir a epített és bővített emődi pincesor
közepkoíban kiástaL (A mostani felső egyedi.ilálló epített kömyeze! üicumsoíon 50-e| aZ al§ó soron pedig 26-ot), nak szimit n€mcsak a megyében, de
Csak ez után, a I7. szilzad yégén kis olsá8unk haLárain belül is,
kezdtek hozá a fe|ső €s az alsó sorok Ezek a pincék a boriároláson tul, a
közötti pincék epiteséhez. Az 1859-ben vérzivataros időkben évsáz^dok óta a
késziilt térkep szerint már összesen 108 települé§ mktáraiként és rejtekpincét tartottak nyilván az emődi helyeiként is szolgáltak, Termelői
pincesorokon. A jelenlegi hátózahrk borkiméréscsak napjainkba! kezdő_
tijbb mint 240 pinét szárnlál, amely- dött meg. Nemes, több célúössze_
nek egyhamada középkori eredetii. fogás eredményekéni2008-ban
Fellelhetők a Tehéntáncon, a Matcz megalakult az Emődi Pinc€gazdák
paíton, a Szemszióbatr, a Kisgyepen, Egye§ület€ (EPE) közhasznú szeIsőt Emőd belteriiletén is, Tehát az vezet. Az egyesület céljai között
és 50 pino,

I

szerepel: Emőd város történelmi

pincesorainak megóvása, természetes
kömyezctijk megőIzése, az emődi borku]tura népszerűsítése,bowersenyek,

pincelátogatások szeNezése, vagyis
Emőd idegenforgalmának elősegítése.
AZ emődi pincéket korábban a
hagyományokrrak megfelelően - csak
felső,kózépső és alsó pincesorokra
osztották. A telekkönyvben pedig,
csak helyrajzi szálnmal jelö]tek meg.
A jelenleg meglévő pincék közötli
sorokat mifua az Emődön kózismertebb borszőlő fajtákra ker€sztelték,
úgymint: Rizling sor, Ezerjó so.,
Hárslevelú sor, Leányka sor, Szürkebarát sol, Kadarka sor, otelló sor.
A helyi városi önkormányzgt aktív
szervező munkája is aá eledményezi,
hogy a pincesoron az év minden
szakában tartalmas és változatos programok vonzzák a borkulfuru érdeklődőit: borver§enyek, majálisok, dalos
találkozók, vidám szűreti forgatagok,
szabadtéd zenés rendezvények, pincesori kocsonyabálok és így tovább,
Rémiás Tibor, az ETÉBehóke

r8

ENIóDI

I

-

ÉnrÉxrÁn

-:ll

,\z emődi értóktár clcmeit cikksorozirtban mutarjuk be.

URADALMl cslLLAGPlNcE
Az emődi történelmi pince§or
közepén, a csillagpince téren,
annak

is a

nyugati oldalán áll,

íeltételezhetően több mint 250 éve,
eredetileg, a 18. század kózepén

déz§mapincének épűlt uradalmi
pince. A pince sorok legüagyobb

?#,§

;§t

)

re
i-

\--.-.i-r-.i-'

_

kiteíjedésű pincéjét,fötd alatti több

ágra §zakadása miatt a helyi

lakos§ág csak c§illagpincének
D€vezte el. A Csillagpince be]ső datált

aíról áruikodik, hogy a
többágú, nagy befogadó képesSégű
pincelyukakra a présháZat1817 ben
emellék,
A város krónikása, Czecze József a
gerendázata

,,Szőlők és pincék Emődön, a jó
(2014) c. kötetében azt milyen népi ragadv|ány

földön"

fejtegeti, hogy aZ Emődön elóállitott
és érlelt borokat úgy a középkorban,
mint az újkolban a mjskolci Avasról
származ ó borokioz hasonlóan a görö8

és zsidó borkereskedők elsősorban
lengyel íiildre Szállították,

Az uradalmi

csillagpincében

az

allodiális, a dézsma és aZ eladásra,

kimérésreszánt borckat egéSzen a 20,

-__-=*

ff

(Darvas Iván tulajdonosról),

oe\.

az
államosítás után Tsz pince (az emődi
szabadságharcos MG Tsz tulajdonosról), a rendszerváltás eIőtti éVekben
Gombatermesáő pince (Tóü Béla Tsz
iókön},velő íia belelte csipe*e gomba
t€rmesztésre), a rend§zerváltás után

egyszerűség kedvéérta l
fulajdonosra vagy bérlóre
lett az uradalmi piDcél
században Bertalan pi
Bertalan tulaidonosról). l
években Erdődy pince G
Rudolf tulajdonosról), a
évekb€n stein_Vadnay-f
(stein János gazdálkodó
jószágigazgató berlőklől).
éVek első felében Klein pi
József tulajdonosIól), az 19

Öítormányzati pince (Emőd Nagyközség, majd 2001-tijl város Ökormányzat fulajdonoslől), 2002-től

század közepéig vincelléIekre és
magáIa a pincemestelre bizíák az
ureságok. A Csillagpincének az
évszázadok alatt nindig volt va]a, második felében Drn

Palackozó pince (egy ausztrál állampolgár vásárolta meg szőlőfeldolgozó
és palackozó üzem telepítésére,de az
engedélyek beszerzése nehézségekbe
ütközött).

Az emődiek és a kömyékbeliek

\

§

I

,"#

a
csillagpince mögötti tércn és szabadtéíiszínpadon rendszeresen szórakoznak, majálisoznalq iirrneplik az új
kenyél az új bor napjait, vagy
borversenyeket szerveznek, kórusok,
nepi Lincosok, népzeíleiva$/ köínyű
zenei együttesek lepnek fel.
Az uradalmi Csillagpince a mögötte
lévő térel és építményeivelegyütt
éPítészetiértékeés kulturtörténeti
múltja miatt éIdemes arra, hogy
bekerüljön az Emődi Települési
Értéktárba.

Rémiá§ fibor, az

ETÉB €|nöke
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Farsa,^g

A fanangi bálok

az ískolában

éS rendezvények a Krisztina tanánő felkészítő munkáját

ha8yomány szerint mindig a tél
búcsúáatásának és a tavas7 kös7öniésénekvidám únnepélyci. Idén a
húsvét közelsége mjatt elóg korán
került sor a fársangi mulalságra

dicséri, Mindezt a modemtáncosok
bemutatója kóvette. Es ha már a

táncoknál tarfunk, á 2016 os évben is

fo]}tattü

a

hagyomání

a

taniri tánc-

cal, most egy vidám polkát járhrnk el

egy bajol sörfesztivál hangulalát
jól
sincs vége, mégis na8yon
|déz:,te.
szómkoztunk most is a hárcm napos Az alsós farsangot az eddigi hagyo- ize]itőt, mint pl,: n}rrszi-bugi, krrbai
larsangi kameválon,
mányokhoz híven. a rendezvényt a sa]sa, orosz tánc, A később a ,,]egjobb
iskolánkban, s bár még a télnck közel

hercegi pár tánca nyitotta meg. Aztán je]mez" katególiát elnyert negycdi-

az egyéni jelmezesek adtak e8y kis kesek Egyiptom világát hozták e1
farsangi izelítőt, Szusszanásnyi szilnet nekünk, fálaóklal, istenekkel, koraután a modemtáncos ]ányok szóla- be]i női alakoklcl, múmiákkal. Vógü1,
koztatták tovább a közönséget. A de nem utolsó sorban sakkjátszmál
dalokka], mozgásuklal, ruháikkal 1áthattunk élő sakkbáhukk,l
igazi XXI. századi hangulatot valá- A lombolahúzást idén is feszúlten

zsoltak, Utolsó felvonásként a csopol vririák a gyerekck ós a nézők, hisze
AZ első napon most
lelső tos produkciók sorát az elsós cseme- most is számos nycrenrénnyel gazda
tagozatosok, pénteken pedig a kicsik ték kezdték meg félelínetesdenevére_ gabban térhettek haza a szerencsések.

is a

mulathatták be szines, őtlete§ je],
mezeiket és látványos műsoraikat.
mel}.re lelkesen készültek máI hetek
óta. Aíiikai szafarin, brazil forgatagban vchettünk résá, IablópandúIokat
fogfunk, de a Minyonok is ellátogattak hozzánk. Egy jelerlet erejéig
visszaidéZtijk ovis napjainkat, tánco1tunk egy jót a retro stilusjegyében,
majd mulattunk egy igazi lagziban is.
Most is lenyűgöző láfuáryt n}ujtott a
7-8. osztályosok nyitótánca, hiszen
gyönyörű ruhakőltemény€kben táncolták el a keringőt, mely Vass

AZ

eredménylriIdeléskor kiderüli,
hogy meiyik csoport miben vo]t a
1e&jobb, minden osztá]y tortát ós
oklevelet kapott, A 1egsikerescbb
produk§iók ismót lehetőséget kaptak,
hogy szerepel]rcssenek a Szombali
bálon, és felvonulhassanak a nagy-

ket, illetve aranyos krskac§ákat életrc
keltvc, mig a máSodikosok §inegék
ként íepűltek a s7ínpadla, A rninyonok
fantáziav]lágába is bccsöppenhettiínk
a 2,a oszlály jóvoltából, A harmadik

évíolyamtól a páratlan jelmezek

meltett kj.ilönbóző

iáncokból kaptunk

órdemű e]őtt újra

Kószönet Fazekas Lászlóné kolleganőnek a csodás dckorációéÉ, Petruska
Józselnek és a Papp Pékségnek az
izlclcs larsangj fánkokérll

sámi Ágnes, Dobai Melitta,
o§ztályfőnökök

DéIszláv zenére tapsoltunk
A Filhaímónia_ konceltsolozat
következó

szerekkel, például a tamburáva], A
zenészek érdekes fe]adatokka1 vonták
be a gyerekeket a zenéléSbe, a dészláv

soron

előad]ása 2016. jan;.fu 22.-

én keriilt megendezésre iskolánkban.

A pécsi \izin

egyúttes látogatott el
hozzár*, akik harmincöt éve zenétnek

együtt, A zenekfi íagiai már a harmadik generáción kercsztúl népszelűsítik
a horvát, azon belül is a Dnáva menti
és bácskai horvát§ág üépzenei hagyornínyait, Jelentős hazai és nemzetközi
fesáiválokon és verselryekeD is részt
vettek, A Fölszállott a páya népzenei

népzene kűlönleges ritmikája pedig
tapsra késztette őket. A zenekal előadásában hallhattunk lassú és gyols
dallamokat iS.
Nagy érdeklődéssel v;ifuk a koncertdélszláv sorozat következő előadását,

verseny döntős zenekara a
népzene világába kalauzolta el tanDlóilrl<at és látogatóinkat. A gyerckek
megismerkedhettek különleges ha[g-

Krákov§zkyné Vachter Erika.
szaktanár

10
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%*"r-r7 lá/, /,rr* ai,"."o/ a lrr<r"rá"r"/
Zsúfolásig megtelt ezúltal i5 a II.
Rákóczi Fereüc Általános iskola a
farsangi bálozókkal. A minden évben
megrendezett télbúcsúztatótáncos
mulatságra érkezők ezúttal sem

nall.. ::: ],-l \0l1
abbln. hog1. hajrrlr1 ]]. ]. ]:] :: ,.,] nli_1l
is rcrpja a vendégscrl: . :,] : llLllic
soltlsem volt iij,cs ,, :.,_::-:..l, \
kililt'l

elrj zenc

_ - .:
::":iia
]]: ]: :..r.i
nrcslcl "betvil bal\ ,
. . :l ls
utolsó sorban a Tendkívül éíékes c]llrcrtc l gasztrolla,., ,._ : -;L
tombola nyeremények is hozzájáll!- clistncrasét, .lkálc!.-.
]:: _.! [:
tak ahhoz, hogy valóban kameváli Jó7sc]- jó\oltilból,]
mindetld nyertes volt, hiszen fáradohangulat lcgyen.
íinonl. IalsnDgi i'árl]i __:
],. zásáért mindenki ajándékot kapott,
Már a tercm díszitése.fuelyéft illeli a SZii]ókcl. tanál ,,., . :,:_:.: Sokan várták a tombolát is, mely
Fazekas Lászlóné tanárnéninek jár giai aSSZisltcnsekel, l:,. :: ,]: .,:: számtalan éfiékesnyeremén},t rcjtett a
elsósorban a köszőnet, - nem elfelejt- és tcnnósztlcsen k:r,- ,
l. :, :, sz€reícse kegyeltj einek: Három na8ykezve pemze a számtalan segítő ]€Ikes g],crckckel a \:i ::,: ..:_
értékűnyeremény egyike a Fekete

csalódhattak. Nem csak a színes pIogramok, de a finom vacsoIa, és nem

lacscrra

hag1,onlárl.

Sikclcdclt. Lolás7

]

kézrő] sem- is mutatta, hogy a bál A bllt cnillal a ]_8
szervezői komolyan veszik a felada- lliije rr!,ilo!l. lncg. |lk i ,::: _.,: j,
tukat, Ahogy mindenki máS is, A pl*etten. dc kósijlrb ii :: _: ..
lin},,éüoltláSá ál is .:
, . .:ségról tarlúskodlak 'L ,]:. : .
Sem csak aZ eszl.Ilnil .:: : _,
nem §7ei].nlcS. Vidál], ]], :
_ ..:
klt] llleluk iS hozzáte:.:, :, , .
hangLll.lthoz 2] óLlrlor , :=, .]::]: ,
1clnle; r e|scrrr lÉszi:, : ::
_.:
ttlcgfuttják a pulrllkun:
ncn\iik ajcllnclükrol : : _, .: :.::

Tibor által felajánlott Hajdúszoboszlói

Hungest Hotel Bék€ 7o0o0 Ft-os 2
személyes Wellness hétvégéje.Bubenkó Csaba 5 db, egyenként 10000 Ft-os
Tesco_s utalványa és a Hava§ és Komlósi család fela.jánlásában eg/ 100000
Ft értékiilakás riasztó rendsze1 besze,
reléssel. Elmondhatjuk hát, ismét jól
érezhette magát mindenki, és a bál
vé8énelmondhatta, ha fiiradtan is, de
jó kedwel búcsúztattaa telet.
Nagyné Rákai Emília, szK elnöke

kitüntetés az tmődi ll, Rákóczi ferenc Általános lskolának
Miskolcon háIom, a megyében összesen 11 intéZnény
kapoí abbol a láfiogalásbol. melyer a/ 1,1Mr FMASZ

--

ajánlott fe1 de§emberben olyan oklatási intézményeknek,
melyek kiemelk€dő szakmai munkát végeznek.
Friedrich Wilhelm Kílebel, a társaságcsoport igazgatósági

tagja órömól fejezte ki, hogy mint fogalmazott ,,a
jövőbe fekteihetjük a pé.zünket", Ő személyesen adta át

A

Alapítvány" kiegészíti,valamint a Szülői szervezet
támogatását is felhasználva egy olyan tantermet
szeletnénk kialakítani, ahol csopoltmunkában, minden
tanuló számítógéppel, intenktív táb]ával tudna do]gozni
egy nyeM labor keleiei kőZött,

§a

- ÉuÁsz r,lyrt.

az összegTől szóló jelképes bantrrkfutyát Demeter EnJin
kormánymegbízottnak, aki pedig az intézmények
nevében vette át, s utaltaita is a 250,000 Ft-ot az
alapítványok számlájára, A mi iskol]ánk is réSzt vett az
iimepségen, hiszen nem mindennapi esemény aZ, hogy a
megye 11 kieme]kedő intóZménye között lehetiink.
A felajánlott őssz§get a ,,Rákóczi az Emődi Iskolásokért

fu uod,Abaú|bhpléí m4yéhgi.

3 millió íoíintot
adományoz.

Köszönjiik

aZ eddig íelaján]ott személyi iövedelemadó

1%-

ot, továbbra is számítunk a támogatásra. ,,Rákóczi aZ
Emődi Iskolasokért Alapítqánl' adószáma: 19334213-1-05
Köszönjiik az eddigi és ajövőbeni felajánlásokat,
I§kolavezc1(1§

-:-],!
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ok

ke rad m ó

n

yek

|;;.1xi;;:Ili";Jri;;:";,

;;

ldén h slülönobo lúlognús

pcltiinl( t]Z7el ke|.iolalban s7crc!
tlóttr 1i]hilni a iig\.,nlcl n lclkészí|ő
1cllegű r,crsenyckrc, .rlllcl,,-ck a Diálr

,- t.&

olimpiárl \aI(] Jó SZctr]]]éS1 Szo]llallták
lzckre a lllegmércii.t:jekrc hét\.égó
Lcn kelii]l Sor a nlllle városaiban,
czór1 a sziilóket iS c]j\]l]elóS il]cli,

iqn§",É

}_

a lenévberr j\ lb],vía|a)doit
]sLoIt]nkbin a \akkol1lt.]§ tdén a
6 ]0 é!€§ 1.oroszl:]hrlá] lrerj ] órában
a7 l1]Opo|xt próbálrrrk megelőSjlcni
i]let\c az i]j 1.1Dl|lt]k á] l€laktl] A
k ic§ ]l( szakköíc tliliI kiscsoporlos
!agy egvéni 1'ogl.rlko7ás kö\.elkczcll a
l'elsőSök és a \cIsenvrc iilkésZiitők
számára, ltt nag\Otb hangsil]yt iudlunk fcklctni a ho\§7ab|r lélegzclű
iáts7mákra és annik mindcn peliódt]_
Sára a nlcgn},ilásoklól .l \.ógjálékokjg,
AZ L íólóvben iSrnó1 b.-bizonvosodoli,
lr0gy cZ ulóbb] nru!katörrna Jó\.a1
hnlékonyabb. L]e ]i]ö hjáll!,álran errc
cSek hetcltl! eg!,SZ.I 1arl ]chetiiség,
At<ik év r,ógére elómek á kczdij cso
porllran eg,\ bjzonyoS sZintct, azoknak
jő!őIc !nindcnképpcn a kiScsopoíoS
edZóscken kcllcne to\,ábbíéjlődni,
Ebben

ÁLLAToRVosl

E2úlon érlesile.i a Tsztet Lakosoka1
hog! az sT \lET Kn
Emód, Kazinczy u, 50, szám a at1
A 06-30/985.31.24 és a 46]476.212
le efonszámo. lovábbra s mijköd k

Bzlosi-ia aZ ÁLLAToRVosl ELLÁTÁST

óebe.

Ulánpótlás

Sátcrspatak, LLrdrlall C;aba 2, 1rely

2015, deccnber ]-".: DvlK után
póllás velscn}, LudlrlJn asaba l, hel}

20]6, januáI l7.i D\ TK ü]ánpót]ás
\,eíscny, Ludltran C's.bt ], hc]y
20]6, lebruár 3,: \';l0\kijr7cli Diák
oljmpia, Ludmán Csa.r ], hel},.llonáth
Iiirc l hell Mcdg\.e:i (jwla 5 hciy
20]6, lebrufu E.: Drá1,0limp]i Nlegyej

Döntő. Ludman aixba
Honáth lmrc t3, |e],.

3,

oLTÁSoKAT (Vészenség

Dl, Bernscheler Péler
az lsT VET KFT áletorvosa

időbcn él.tcsilűnk óS eghi\unk,
KöSziinjük a rós7\.ólcl| és Itólniat\
Is§ánnak aZ aut(l solórjének a biz_
ronSágo§]keIlcnle§ ulaZrist és liil€l_
mcl ús Pocsii Enil.ő Po]gárlncslel

kőSZöniim a sekko}i .]iiis tálrlogatását.
és bizlat()m a csa\3rn.i esá, goDdol
kodni szcrető gvelek...i a slkkozáslaI
Ré\ ai Ákos. trnitó

AS5Zonvnak a 1eh§tósó{e1,

emódi védőniik

a1

Cocszsco
Hl'

11
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és Kön},V-

aa

P Cmo Do

]a

tár szervezésében 2016. február 12-én

EGESZSÉGNAPoT tartotfu nt várcsunkban. Emódle látogatott Béky

László,

az

ország legismertebb
termószetgyógyásza és dr. Pógyo1.
Maryit nógyógyász-lőorvos, Az Igazgatási Epúlet emeleti termében nagy latos előadásokat, valamint szemé]yes
problémáikkal és kérdéseikke]is
báhan fordulhattak a szakemberekhez,
akik legjobb tudásuk szelint készség-

gel válaszoltak és segítettek minden

kedves érdeklődőnek

enlkezés a 06.30i985.31.24
te/elons2ámon bárrir kor]

A TAVASZI

toyábbi ten czclL s7űlőSzoba látogtI1áslól rn jndc]r \írandi)s kisnla]iál

he]y.

haz nczy L, 50 sz, aat1)

e eni) KEDVEZMÉNYESEN Végezzük.
A Veszellség ellenr otás álatorvos feadatl
lvlinden állalorvos jogosUlt lá!

löollosnó. a kr]rházi vúr]ijnők. ús a
s7ii]óslnó \cZctésé!cl,N,Iegtckint_
heiiiik a7 íl]sZiili]tt óS i g\'eflnckágycs rés7]cgcl és a Sziilijs7obál,.{

Eáion js g.alulá]ol r \eNenyzóknek,

Az Emődi Művelődés

vedónók s7ellczósében ]sné1

Miskolc1 |gószsógiigYi Kölpo]lt
sziilós7eli os^álváll, Fldckcs és
inlctnlációkbll gazdag elijadásokon
\chcltiink rószt a g},c lekg!ógvás7

]0]5, deccmbeI,a,: Lomcnius Kupa.

lGENY SZEFJNT HAZHOZ MEGYÚNK
A GÁZDÁKHOZ,
Be]e

\

icltcliiségijnk lolt az órdek]ődó kis_
manráin]rkal látogalt]st tcnnj a

!clsen},. llo1'\,ttll ]nrr. ]. hcLy

TÁJÉKozTATÁs
l

ende

20l5, ollóbel] D\ TK

KalabéhO§ Renáta
é.deklődés fogadta az eseményt, A
helyi lakosok mellett szép számban
.jelentek meg a kömyező településekől is a rcndhagyó Egészségnapon.
A jelenlévők számos témában hallgat,
hattak egészségmegőrzéssel kapcso-

Hogyan

is

jött létre a Bükkaljai Alkotók Közhasznú Egyesülete?

ezelőtt munkanélkiili KöZhasznú l]g)-cStiiJ:J, \l:cij§7nrS
]ettem, arra az e]határozáSTa jutottam. 6 ra a r1liskolci VöIö ]]]:]i, \íu\e]ijhogy valarni o]yan dologgal kel]ene dóSi 1láZban l1lár kiril]ri.i,i iudtLlnk
1bglalkozni, ami számomla is és Szcn,ezni két analőr iilt.l l:rgrrnknak,
Emőd számára i5 hasznos legyen, Petró Fercncnek óS \Lr\:k _inzlefuek
Kutatásairn köZben rájöttem, hogy a A megnyitón fellé.:,; :: \ il\ uka
hagyományőrzés Emődön eléggéa néptánc csopoí, és e Pi :.:, DIJ]rka

Mive] öt

l
)

VISSZATEKI\TÉS
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é\,.\.e]

báttérbe kerii]t, ezét ebben a témában Nép7eneiEgyütics
kezdtem ismereteket gyííjt€ni. A A téllépésleéS a k]ál:ll:::: :l j]-,\rgi
lerveimet egyealü] nem tudtam támogalási Pocsai Enjk. ::_\:,: :r.riol
egvalósítani, eZéIt segítségetkátern Inán\ 7ati képviselol1.1
":::..., o
az akkori vczetóstől. Tudlam, hogy v:ll]alta e] 1 nlegIilók .,::!i:::ijl i!,
egycsiiletkónt szelctnón létrehozni, anit minclen kij7néhr::a::i .ll::.Ll

de az czzc]. jáló lehctőségeket, az
ehhez vezctő utat ncm tudtam,

Kaptam iS én mindcnlólc válaszl, csak
Segítség.3t ncm,

Elhatáiozásomban nün tántoíthatott
el Semmi, így az egyetlen, fogadóórá!
taúó képviselőhöz, Pocsai EnikőhöZ
fordultam, aki készségcsen meghall_
gatott, megértette, és tánogatte a
tervei]net. KészséPesensegített aZ
Egyesü]et alakulásával járó papir

Két évig semmilyen támogatást nem
kapturk az akkori \,árosvezetéstől, A
foglalkozásokat a tagok finanszírczták, miközben utólag kiderült, hogy
milyen ósszegekke] támogatták az
Emődi Egyesűleteket, és civil szervezeteket. Nagyon nehéz időszak volt,

Az első másfél évben még helyiséget
sem kaptunk, (csak papiron)! Így csak
a lakásomban tudtunk ta]áIkozni.

A

nehézségekvégül is oda vezettek,
hogy lemondtam elnóki tisáségenüől,
és EszlárlMálon Zsuzsa yelte át az
tern. \aqv s7emél\a!aa :::j::'r Jl, egyesület elnöki tisztségeí,
azonban lajra kivü] seni. ,,.': ,:Sl1.1le A kézművességszerctetérő] azóta sem
meg e jelen]étévele7i. J :I(jd hirói mondtam le. és szeretném tovább\L\ó kiá]ljtást,
öiökíteni a csuhé-, gyékény-,szalma-,
A csoDoú egyle több h:]\:r iulotl cl, fliz- fonás népi mesterségét, hogy
közben ingyenes kézr:lul:s öglalko
tovább éljen ez a hagyomány,
ZáSokla] SzóIakoztafil . : :|.keket, Akiktől tanultunk, és tiszteletbeli
lclnőllck.l egyaúnt, 1. ::" r:1 Bükk tagok voltak: Zsoldos tmréné Gizi
aljai 1ózór.ersenyeken a,laq:s::: 50 60 néni csuhófonás, Farka§ G}.ula bácsi
!\ crck.l tUdtunk li]cl3li..!ini, róSz! szalmalonás,

\clli]nk a he]yi \íi-.'snknn, Á köszönet

11r,jóbábai, C]sincsel :: j:,e..kon.
14 embeí tudtam összeszedni, akik \ljSkolcon, a Vasuta\:]::.-]. \ Sajó
járlasak voltak mlrr valamilyen népi SZi]gcdj kÍrmlpli leszl]1_: -. .S rnóg
kéznrilvességben, így 20] 0. jilnius sLr.o!]ralnán Emődi]:] :. -:.l1;zalo1
l2 ón rnegalakult a Biikka]jai Alkotók hjídciiiir g},cíekeknck
munkában is!

gyiíjtósben: Farkas István, veréb
József, Kövér Zoltán,

Értesítjúkvárosunk lakos§ígt hogy a
Iégi kön}"{tár hebségben

ncollCo llIlltuTns -i
tekinthető ú€g
Emőd, Kos§uth út 10+106. sz_ rlrtL
Telefonos bejelentkezés: Hodosiné
Fülőp Máda +36-70-360-87-73, Pqp
Józseftié (Eíz sike) +36-30 -349-7 L 59
Minden érdeklődőt szeretettel vínmk!

A

Biik*aljai Alkotók Köáasmú

Egyesiilet nevében
2016. február 12-én Régisé8Kiá[ítás
nyílt a Régi Köny\,,tár epületében. A
Biikaaljai Alkotók Közhasznú Egye_
sülete különleges, múltat idézó
tárlatot hozott létre. Az igényesen,
nagy szakértelemmel összeállítotr

kiállítási anyag segítségévelbetekinthetiin} elődeink világába.

nekik, és köszónóm

azoknak is, akik segitettek az anyag-

Tisztelettel: Császár valéri,

NEMCSAK A HÚSZÉ,VESEKE A VILÁG
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Dóúszilveszter a kluhhan

,,Az őróm: únnep. Köússégi pillanat.

Nem működik szeretet nélkül,
ruísok nélki.il, csak veled, velünk, veletek.

Müller péter

,{ tánc kikapcso]ódási jelent minden
korosztíly, igy az idősek számára is,
A kellemes időtöltés mellett lehetőség
nyílik a testi, lelki meglrjuláSla, A
klubtagok jó barátokkal, ismelősökkel
vannak együtt, felszabadulnak a szüke hétköznapok gondjaibói. Szívesen
öltik fel
űnnepi fuhájukat, megtisztelve az^zaikalmat hogy nosztalgiázhainak és leleleveníthetik fiata] koruk
bátait, emlékeit,
Mindenki finom §űieménnyel, toíiiva1
érkezik, hogy megvendégelhesse a
jelenlevőket, kószönjük a szorgos
kezek munkáját. A férfiak finom
emődi nedűrő1 gondoskodnak, hogy a
kellő hangulat kialakulhasson- MáJ

"

kora délután megkezdődik a

hisz idősekről
lévón szó, időben haza

kószülődós,

érhessenek, A tánctelmet
alkalomhoz illően diszítjük,
lé8gömbökkel, színes szalagokkal.
Az idén rövid farsangi időszak vo]t,
ezért már a telet is búcsúztattuk. Gállné
Magdika tréfás farsangi versekbó1
hozott összeállítást, Nagy Beitalanné,
Piroska néni finom csőrögét sütött, ami
ilyenkor elmaradhatatlan, Nem feledkeaiink meg a névnaposohól sem,a
Piroskakat köszöntöttiik
majd kezdetét
v€tte a vidám mulatság, A tombolát
mindig nagy érdeklődés övezi, értékes

tárgyakat sorsoltunk ki. Köszönjük
Poc§ai Enikő polgámestelasszony,
Gál1 Barnabásné. Fehé ári Tamás
alpolgámester úr, Karabélyos József
kepviselő urtámogaÉ§át, Mindenki.jól
érezte magát, reménykedve abban,
hogy ez az év boldogabb és sikeresebb
1esz, minl az előző.

Áz Emődi Idősek Klubja dogozói

*.
í.

,,Édes mesteimunka" Tóth Felencné,
Icüka néni remekeiből

vttloÉcvÁnó
Kér.jiik azokat a n},ugdíjas koruakat,
akik szeretik a verseket. novellákat
és szívesen bemutatnák
az IdőSek Klubja közö§ségén€k,
sziveskedj enek j elentkezni
a 476-171-es lelefonszámon!
Köszönjük az érdeklődést.

upzÁntn: zoto.

rnór<ius

l8.

Ii§zleh olvo3óink!
loPró.to Utón élkorett irórokol
o mogielenéri kövéló
:zómbon óll módunlúon }özölni.

Eillllll

lltllff Ell líhUBilil

Márciusi program|a

l\'IárciLrs], kecld

Málcitls 3 csűtijl.lak
Nlárcitrs 8, ke,_]ti
MárciUS l0, csiiii]ni]k
]Víárcius l l, péntek
Várcius 15, kclid
\4árcjus l7, csiiti]lt(]k
\4árcius ] 8, pónlck
ivíárcius 2:l. Na§ csüliirtijk
l\íálcrus 25, Nag},pjntek
Níárc]uS 30, slcrdi

Filt nlrp

Lclki

nap

Nőnapi nrcgcrn]ókcZóS
I

clki nap

Balkas7cdós. kcrókpáfl úlll
Rés7vétcl11 \,árosi iifulcpsó,Jcn

Lelki,nap
Kopogtati]. hlis\,ól] ablakdjSZ,
áJándékok kó57ítésc

L€]ki-nap
Séia á katolikuS icnrpiolnba
()\,()d.ásol tá\.as7váló jniisora

dólc]ő]l 10 óIa
dólclőt! l0 óra
délután ]] óra
dé]eltjtt ]0 óm
dé]elijtr 1() órtl

dólcIi)ll l() in,a
déleló1l l0 óra
dólclőü ]0 órlr
dólclőli ]0 ór.l

dólclőll l0 óIa
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1o2 év Ernődön
Ebben a hónapban iinnetÉlte Emód
Emőd ismét kőzponti szerepet vállal a legidősebb lakója, Iván IstYánné,
Zenei életben azzal, hogy a Reményi Eúsike íénia 102. születesDapját.

Ede

Zeneisko]a szeNezésében Megtiszielő,

és egyben feleEeló éTzes

ilyen szép kort megél! jó kedélyü
a Muzsikáló vidék Találkozót. A kedv€s nénivel találkozni akit Emőd
szokásokhoz híven a régió számos Vfuos Öntormányzata Del,ében
zeneiskolája mutatkozik be ezen az F€hérvári Tamás alpolgám€steT úr és
eseményen, mely során számos Kiss Lászlóné aljegyzó asszony
tehetsóges növendék előadását köszöntöft. Erzsike neni l9t4. február
élvezheti a köZönség. Tennészetesen a 9-én született. Már 13 éves6 dol8oz_
mi iskolánl, a Reményi Ede Zene_ nia kellett, de szívesen eElékszik
iskola is képviselteti magát tehetséges vissza ezeke aZ évekre. Ká lánya
fiatal zenészeivel, akik már eddig is szlletet|, az egyikkel egJ.üG egy
sikeresen képviselték Emődöl más hááartásban é1, ahol úgy unokíja,
városokban, szakmai fórumokon, négy dé&mokája, és eg)/ ütunokíja
A Találkozón idén is gazdag, szin- ünnepelte a §zületésnapjáL vid;im
vonalas műsol ígérkezik, melyet a haDgulata mindenkile átraga4 aki
hagyományoknak megfelelően az akár pláI percet is vele töll Etmesélte,
Emőd Brass Fúvószenekal műsom hogy kedvenc szórakozása az otvas.ás.
zua.
Szívesen olvassa a Berkesi íegenyeVárjuk Önöket szeretettel 2016, ket, és ha a vége felé jár €g. Lón}.vmárcius 11. napján 14 órától aZ nek, már a következőt ker€si! B€sél_
általános iskola aulájába!
getésünk közben felidéződtel régi,
közös ismerősök, akikre meglepóen
ilrrrnáron

]

1. alkalomma1 rendezi meg

szekeres Tamás, intézmónyvezető

Köszönet
A

a támogatásért!

l

lll kJi ,k,ll,,!,.l ,,,l,
,k ]r,,.
Kösziinei: Hubairr. SZabó N,íáli8 (Niiskol.], \leináI L:is7](_i ós .\.l,.i,].t
(Sajóbáhon1.). Gcígcl),ne Gtil Kllelin é\ ctaládja. Valg.l F.r.n.nj .i
csalárija. Szappanos lsl\án, Ric7Llnó (]lIics Kliila. Fcdor,](]7srfl]ó 11]L]ni..
nóni), Lukács l]ona. ]d, Falkas I_áSZIó (A(lil.t út]. szabó Lit\7]ó és csalad]:i
(sirkö!cs vá]lalkozó)_ Kaldo§ J(l7ScIós csLtlád]x, I'ocsii Lnikó (Jrolgánn!sler
esszony). Kalóc7kai Cábol (p]óbános). Plpp ,](]7§el óS c\Ltládjll. Hodosi Pal
ós család.ja. A tálnog.llást kijs7öni aZ c!}csűletünkl
Hodosinó FúIöp }IáriA
._

szivesen levegőzik. Arra a kérdésre,
hogy vajon mi lehet ennek a szóp,
hossá életnek a titka, nevetve vála_
szolta, hogy ,, hát a munta"! Amíg az
embemek dolga van az életében,
addig é1. Boldog születésnapot, és az
Isten tartsa meg Erzsike nénit jó
egészségben, és ebben az irigylésre
méltó, jó hangulatában!

tiszt{n emlékezett, és üdrÁmEn id€zett

L]iikkaljai Alkolók Kij7llas7nú Lg!c\ailei kiisZ0nclet s7cl;Ln. r.]]J:i:
tnindazoknak a szcmó]\,eknck cs csliad.lj.;llk, akik h,lzzlr .,l..]::"

rl"i..l,errr

fel velük kapcsolatos közös élményeket, Igaz, hogy mír évek óta nem jar
ki a telepúiéSre,de otthon, az udvaron

]1árton Z§U7§Ir

íElHivÁs
ledves lmödi lokorol ór lólrrogotróLl!
Á

.Gyenn*ólonf

o, lmódi Óvodúrokórt Alopílvóíy

ércl ólo oíeüíónye§en .ogili ot óvodó!
gyennekek testi ér rzelleni íeiódését.

Kériüb (élüntot j€gfilc

Ön

ir

odóio loÁ-nol íeloiónlóróvol!

Adó.zónUnk

l

M3l850-| -05

l(ö,zönéttet o l(Uíolódum

llgili

r\
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|€k 70% a kol agén a kólőszöVel,

csonl bór porc

Vázíehéle,
. ,:.:,,. .:,. .gícr.osebb a]kolórésre, Fála korunkban
3
ko:oén
né§
od;l
ál2a.-:1 ,=."!. -.; : :zeríer€lünkbe/r, de ahogy ö€gszünk €lyle nrüe,.bb lesz, igy
a
V,-::,:: .:::::.!: :.sö{ken anritó a bórünk ru§amaianabbá Váik, lá":ok

a iaí:.. :.

és

képzód;€k,

Ár,:::i,:..:.::..rieépakola§énhány.ínegbetegszünk,Az]zm0klevessaq€;ökkena
:: :a?kennyé Váik szárazsága íokozódik a ből ruoamassác:-ak csökkenését
lOE e,leLe,ü- /-alL%L t;ó,oo?o oo,o"Ieo,egp. - '. ,.,é'ololO.
.:::-.i' ::,a Éíqákilive] csökken a bőr ieszessége, és a kölőszöVelek .re0azL]iak ,

"

,,:':-,4.orcJoo-dlo,oge-ó,eoeoA(e,.ilo,roas"lé-e|o|""O,,,

_ J .,o.

i-

!zr|€. e,?e-etPloF.,

oieoedes elso

lr,l.dF1 dn,llá9 .Ti| edoo LÖ ,-F. :"9e7.:.I
,-,"s ,3]o]ás.
épcsózés, slb,) hirieen íájda ri]assá Vál]k, Ez annak köszónheió ^o§y
a ko ]ag_ar
-:-i koveikezében €gyengü]a csoniszerkezel azizínok, inak
és izüetekszovelg e e;nv€dnek
|,l'! 'Óoo o ao',agP', a-r.l IóDo ,ize. aeoó(
-FSIi4 aDo ,: 0.s0 q.aTr
Tlgcloz
^öi1
inegyed k]ogramm) íehérjélíe]épji
és ebont, Ezek az anyagok nem öíök éielie( Vanmk oyan
í€hérjék
röVidebb, vannak anreyek hosszabb deig akár netelig
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EMODON a 20í6. évi veszettség elleni összevezetéiós eboltásra

_ _ március 3-án kerül sor Áfész átvevőhely 8-9 ó.a között, Vasútállomáson íí-í2óra között.
Pótoltásra március 1 o-én kerül sor Áfé§z át"éuon"rv s-9 ói.'xá)áit,]iá",jijiiá.a"on
r l -l 2 óra között.
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Amennyiben.a fent megadott idópontok nem felelnekmeg, kérheti
az oltás beadását otlhon,
Vagy a Mályi, Akácos u..7. alatti Máiyi Állatorvosi nenaetaöen,
mun*"ü'ü- 15-18 óra között.

fiaznal oltás esetén hívja a 06-2ol3433-283€s

telefonszámot.

Ezen éí6sítőtpontosan, olvashatóan tó|tse kiÁ§ o|táskorhozza
ínagával| Ne íelejtse otthon a sorszámozott oltasi könwet sem,
m6rt közokiralnak minósül, b€mulalására utólag nin;
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DrPuskás Gábor, jogosult, magánállatoruos
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GYÁSZHÍREK
Köszönetnyilvánítás

.l

Hálás sáwel mondunk köszönetet
mind^zoknak, akik

Háás szíwel mondok köszönetet

OROSZ ENDRÉNÉ
sz: I{ora Anna
éIl 82 é\€l volt emódi lakos

azoknak az emődi barátaiínnak,
akik a nővércm

GARAMSZEGI NliNDoRNÉ
temetésén megjelentek,

síljfua virágot hoztak, és részvéíliketnyilvánitoiták

temetesén í€szt vettek, Ót utol§ó útjára elkísérték.
Kószönjúk a betegsege miatt a mezőkercsztesi

Idősek oíion,ának 4 éüg tartó odaadó gondoskodását.

Ágoston Józsefné

C\ á5zoló család

Köszönetnyilvánítás

Megem|ékezés

,Nem múlnak ők el, kik sziviinkben élnek
Hiába szálnak ámyak, álmok, évek,
Ők itt maradnak benntink csöndesen még.,.,."

,,szimulkm Te sohasem leszel halott
Órókké élni fogsz mint a csillagok
Dniga jó sávét, két dolgos kezét Áld meg Atyám,

Hálás sá}.vel mondünk kószönetet mindazoknak. akik

S mi Löszönjűk,

TASNÁDI LÁSZLÓNÉ, sz. Zádori Iloná

Gácsi Lá§zlóné, szül. Jablonkai Mária
halálának I. é\,.fordulój ám
2015. februi.9-én hag}ta itt a szeretteit

temetésón megjelentek,

sídáÉviíágot hoáak,

és flíjdalmunkban osztoáak.

Fájdalommal a gyá§zoló család

A gyászoló c§alád

Megemlékezés

Hiányzol]
Csak nézek e égre, ós ó jut az esrenbe.

Köszönetnllvánítás

ó, é§ hinden cseLekedele|
Vm e8y do]og, anit fudok:

Hálás szí!.vel mondunli köszönetet
mindazoknak, akik

vele ]ehetek. anikor csak aküok|
csak amyi kel], hó8y bec§ukom a szemen,
és ó

nár loga is

20l3.02,

10.

lrjra kömyes szemel né,ek lel llz égre,
Hiányzol| Ezt suttogon haüan e égbe|

Enlékezünk:
feleséged,

láíyo4 fiad,

TÓZSÉR KÍROLY

á kezem|

Az áom vé8et ér, és én egyedül vagyok,
De még nildig e ő hmgia e, amit hal]ok|

tr'aragó trerenc
194,7 . 03. 25.

hogy ő lehetett a mi édesanyánt,"

m€nyed,

és ünokáid

A ]egdrágább férj, apa, nagyapa temetésénmegielentek,
sídám viJágot hoáak, és fájdalínunkban osáoztak.
20]6,01.04,_én öóke itt hagyott benniin]<et,
de a szivünkben velünk marad, amíg csak élünk.
Fe|esége. lán\á. fia. teje. me[}e. nés/ unokájá é, §ó8OrDöje

Megemlékezés

Fájó szíwel €mlékezünk
2008. február 4-re

Nőnek az ámyak, ahogy fog}tak az esték,
Úgy fáj eglte jobban, hogy minden csak emlék.
L g) meDLel el. ahog)an éllel. csendben. c7e.én}en,
Ajóságos szíved n}ugodjon békében
Fájdalommal emlókeziinl arta a napra, amikor

ÁGOSTON JÓZSEF
Egy éve öIökre iit hagyott berüliinket
Felesége, fia é§ c§aládja

Vass Béla haláláÉ.

-családja-

Eg

arc derűie lelkembe tvódoü:
Ósenlő fáiba a napsugár
Tegnap Nolt. |ag)) süzezer éye már:

En

em tudom,

a

Én azt talom csak, hog) lement
ap,
Egemről egl mosoly leáldozott.

