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Emőd Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt
és kedves családját

az 1956-os Forradalom és Szabadságharc
61. évfordulója alkalmából tartandó ünnepségre,

2017. október 23-án, 17 órára
az Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába.
Ünnepi köszöntőt mond Fekete Tibor, Emőd Város polgármestere.
Az ünnepi műsorban közreműködnek:

Kiss Kata
Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulói
Emőd Brass fúvószenekar
Utána fáklyás felvonulás a Kossuth térre
és koszorúzás a II. Világháborús Emlékműnél.

Első színházi évadunk
Képletesen bár, de elmondhatjuk hogy sikeres szabadtéri színházi évadot zártunk be szeptember 8-án a
Furcsa Pár c. Neil Simon darab női változatával.

A koncepcióm az volt, hogy egy előadás-sorozatot
elindítva havonta igényes szórakozási lehetőséget biztosítsak a településen élőknek. Kezdtük a Mamma Miaval, ami - bár amatőr társulat előadása volt - a népszerűsége miatt a legnagyobb közönségsikernek örvendett. Következett a Csárdáskirálynő, majd az Édes Alkony Harsányi Gábor főszereplésével. A gyerekekről
sem feledkeztünk meg. Gyereknapon a Micimackót láthatták. A sort a fent említett Furcsa pár zárta, ami Igó
Éva és Kocsis Judit fergeteges jutalomjátéka volt. Úgy
gondolom ezeket a művészeket igazán felemelő érzés
vendégül látni városunkban.
A színházi esték híre azonban túllépett a település
határain. A környező városokból és még Miskolcról is
érkeztek vendégek a darabokra. Úgy gondolom, jó hírnév ez a városunknak. Emőd olyan hely, ahol egyenlőre még „Művház” nélkül, de aktív kulturális élet folyik.
Ha felépül az új művelődési ház, szeretnék még színvonalasabb, még tartalmasabb előadásokat megvalósítani és már nem csak nyáron.
Tartsanak velünk a következő szezonban is!
Kovács Gabriella
igazgató
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
Álljon itt pár kép az emlékezetes pillanatokról:
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Önkormányzati hírek
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. augusztus 31-én tartotta a munkaterv szerinti ülését.
Az első napirendi pontban az Emőd Város Önkormányzatát érintő 2017. évi költségvetési rendeletének módosítását
majd a 2017. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót tárgyalta meg és fogadta el a testület. (A rendelet megtekinthető az www.emod.hu honlapon.) A következő két napirendi pontban a Pöttömke Mini Bölcsődét érintő házirend és nyitvatartási idő módosításáról született döntés. A hatodik napirendi pont az óvodai maximális csoportlétszám túllépésének jóváhagyásáról szólt. A következő na-
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pirendi pontok az Emődi Idősek Klubja házi segítségnyújtással történő bővítéséről és az ehhez kapcsolódó intézkedésekről szóltak. Ezt követően az Emőd 648 hrsz-ú közterületen kialakult pincebeszakadás helyreállítására beérkezett árajánlatokról döntött a testület. Az utolsó napirendi pontban
az önkormányzatok rendkívüli támogatásáról szóló pályázat
benyújtásáról született döntés.
Zárt ülésen a Letelepedési támogatásra beérkezett kérelmeket bírálta el a Képviselő-testület.
Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

Testvérvárosi kapcsolat ápolása
Emőd Város Önkormányzatának delegációja, szeptember 2224. között ellátogatott az immár 22. alkalommal megrendezésre kerülő Parajdi Nemzetközi Töltött káposzta Fesztiválra. Parajd
minden testvérvárosa, így Harsány, Mezőkovácsháza, Esztergom és Szegvár is részt vett az eseményen. A fesztivál célja a
gasztronómiai hagyományok népszerűsítése. Parajdra sereglenek azok a csapatok, akiknek legfőbb vágyuk, hogy bemutassák főzőtudományukat a nagyközönségnek. Pénteken a gyerekeké volt a főszerep. Sportversenyek, kulturális programok várták őket és ők is részt vettek egy számukra rendezett mini főzőversenyen. Szombaton aztán megérkeztek a „profik” Készült itt
pici, kicsi, nagy, de akár óriási töltelék is. Titkos és kevésbé titkos
receptek alapján egyaránt. Vasárnap a 39. Rezesbandák Találkozójára került sor. A rossz idő ellenére szívélyes vendéglátásban
volt része a delegációnak és sikerült mélyíteni a már eddig is kialakult jó kapcsolatot a parajdi önkormányzattal.

Emődi Krónika

4

Tanévnyitó beszéd

Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Szülőket, Nagyszülőket, Diákokat és Pedagógusokat, meghívott vendégeinket, valamint minden kedves jelenlévőt a tanév első
napján, iskolánk tanévnyitó ünnepségén!
Bár az időjárás még a nyarat idézi, de a naptár már mutatja, hogy szeptember van, megérkezett az ősz és megkezdődik a tanév, melyet szépen felöltözve, bizakodóan, nyitott szívvel ünneplünk. Nemrég a tanévzáró ünnepségen búcsúztattuk a végzősöket és örültünk a vakáció ránk váró élményeinek, most köszöntjük az elsősöket és örömmel üdvözöljük a
barátokat, akikkel megoszthatóak ezek az élmények. Az elmúlt napokban találkoztam tanulókkal és szülőkkel, mindenki azt állította, hogy várja az iskolát. Ez biztosan így is lehet, hiszen a közösségi oldalon megosztott tanévnyitós plakátunkat
is sokan kedvelték, és egy dislike-ot sem kapott. Persze biztos
vagyok benne, hogy senki sem az év eleji dolgozatokat várja, de abban is, hogy ez a tanév sok kellemes élményt tartogat valamennyiünk számára. Úgyhogy azt javaslom örüljünk
együtt annak, hogy kezdődik az iskola, mert ha nem örülünk,
akkor is kezdődik…
Kedves Gyerekek!
Az, hogy ezek a kellemes élmények mikor és milyen men�nyiségben érkeznek, az közös felelősségünk. Tanár és diák közös munkája, a szülők támogató segítsége szükséges az eredményhez. A háromlábú szék is stabilan áll, amíg ép mindhárom lába, de ha bármelyik is hiányzik, a másik kettő nem pótolhatja, menthetetlenül felborul. Talán már észrevettétek, hogy
beszédeimben gyakran fordulok a tanmesék által közvetített
gondolatokhoz. A mai napra Bruno Ferrero mérlegről szóló
történetét választottam. A jómódú gazda és a szegény ember
üzletet kötött. A gazda minden héten ad két kilogramm túrót
a szegény embernek, aki pedig viszonzásul két kilogramm ös�szegyűjtött mézet ad.
Ment az üzlet rendben jó ideig, amíg egyszer a gazda arra
gondolt, hogy mi van, ha a szegény ember nem tisztességes,
és meg kellene mérni, amit kap. Így amikor legközelebb vitte a
túrót, és néhány perc múlva megkapta a mézet, azt hazavitte,
és megmérte - hát csak másfél kiló volt!
Felháborodva ment a szegény emberhez és indulatosan a
szemére vetette, hogy becsapta őt.
A szegény ember lehajtotta fejét és így szólt:

- Nagyon sajnálom, hogy így történt, de én nagyon szegény
ember vagyok. Egy kétserpenyős mérleget még tudtam szerezni, de súlyokra már nem volt pénzem. Így hát, amikor megkaptam tőled a túrót és kivittem a kamrába, rátettem a mérleg
egyik serpenyőjére, és a másik serpenyőbe kimértem ugyanannyi mézet.
A gazda roppant módon elszégyellte magát és hazament.
Mi ebből a tanulság? Amennyit adsz, annyit várj vissza. Akkor
várhattok sikereket a tanulásban, ha Ti is megtesztek mindent,
ami képességeitekből telik. Nem könnyű feladat, de a segítségre bátran számíthattok, ott leszünk és támogatunk, de tanulni Nektek kell. Böjte Csaba ferences rendi szerzetes tanévnyitó gondolataival bíztatnálak Titeket! „A tanévnek nem szabad nekimenni nyugodt beletörődéssel: legyen meg aminek
lennie kell, essünk túl ezen is gondolatokkal…Az új tanévhez,
az élethez kell egy egy jó adag belső tűz, virtus: „Csak azért
is én megmutatom!" Tudjátok a tanév, egy hatalmas verseny!
A kérdés: képes vagy legyőzni önmagad újból és újból a leckék, a tanulás hatalmas viadalában? Ha tápos vagy akkor biztos, hogy feladod, és kapsz ezer okot amiért nem éri meg tanulni, készülni, eredményesen vizsgázni. De ha jóféle magyar
emberből vagy akkor nem adod fel, hanem a jó harcot jó végre
viszed…Szinte mindegy, hogy mit kérnek a tanárok, a lényeg,
hogy te légy a győztes!!!”
Kedves Elsősök!
Emlékszem, amikor az óvodai ballagáson az egyik versikében arról szavaltatok, hogy Ti már milyen „öregek” vagytok. Akkor picit mosolyogtam is rajta, és most eszembe jutott, hogy tulajdonképpen általatok bizonyítást nyert az a tétel, hogy ha meg akarsz fiatalodni, akkor iratkozz be egy iskolába. Most hirtelen Ti lettetek a legfiatalabbak, és legalább 8
évnek kell eltelnie, hogy megint „öregnek” érezhessétek magatokat. A verseitek arról is szóltak, hogy mennyi izgalommal
teli várakozás előzi meg az iskolát, hogy milyen szép az iskolatáska tele új könyvekkel és színes ceruzákkal. Most itt vannak
a tanító nénik, akikkel a csibenapokon már összebarátkoztatok, és akik alig várják, hogy vezessenek Titeket az úton, megvannak a könyvek, amiket már biztosan átlapoztatok és a tolltartó is tele van a ceruzákkal. Csak ügyesen kell használni őket,
hogy a betűket és számokat mihamarabb ismerősként üdvözöljétek. Kívánom, hogy érezzétek jól magatokat velünk és fedezzétek fel a napról napra gyarapodó tudásotok szépségeit!
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Kedves Szülők!
Az iskolakezdés a család számára is nagy esemény, a szülő
is izgul, talán egy kicsit fél is. Fél, mert az iskola egyben megmérettetés is, a társadalom tele van elvárásokkal, melyeknek
mindenki szeretne megfelelni. Mindent mérünk és rangsorolunk, még a gyermekeinket is. Tele vagyunk rossz beidegződésekkel, mintákkal, melyeket nehéz levetkőzni. Nem azt nézzük, hogy a gyermekünk önmagához képest milyen eredményt ért el, mennyit fejlődött, hanem a teljesítményét másokéhoz hasonlítjuk. Nem azt kérdezzük meg délután, hogy
mi tetszett ma az iskolában, hogy érezted magad, hanem azt,
hogy „hanyast kaptál” és „mit nem tudtál már megint”? És persze azt még megkérdezzük, hogy a többiek „hanyast kaptak” a
miheztartás végett… Még akkor is, ha tudjuk, hogy gyermekünk egyedi, senkivel össze nem hasonlítható és önmagáért
szeretjük. Én azt kérem Önöktől, hogy támogassák gyermekük
fejlődését, hiszen az Önök figyelme is egy láb a már említett
háromlábú szék alatt, kövessék az előrehaladását, beszélgessenek sokat, mert a szülői elismerés, a szülői figyelem a legnagyobb motivációs erő!
Kedves Nyolcadikosok!
Ti már a végén jártok annak az útnak, amit az elsősök most
kezdenek el, most Ti vagytok az „öregek”. Persze 1 év múlva
majd Ti is megfiatalodtok, de nagyon nem mindegy, hogy hol
töltitek majd el fiatalságotok éveit, milyen szakmát, életpályát
választotok magatoknak. Nem mindegy, hogy választhatsz a
középiskolák közül, vagy úgyis felvesznek majd valahová. Abban, hogy Te dönthess, ez az év kulcsfontosságú lesz. Használjátok ki a lehetőségeket, fogadjátok el a segítséget, mert az a
munka, amit az éven fektettek be, hatványozottan térül meg a
későbbiekben.
Kedves Jelenlévők!
Az előttünk álló tanév az ígéretek szerint nyugodtabb lesz
az elmúlt években tapasztaltakhoz képest, a rendszerszintű változtatások lezajlottak az oktatásban. Az adminisztrációs
rendszerek átdolgozása folyamatos, ennek egyik következménye, hogy a Neptun elektronikus napló helyett ettől a tanévtől
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Kréta naplót használunk. Az önkormányzat, a fenntartó, az iskolai alapítvány és egyéb partnerek jóvoltából 9 európai uniós projektben vagyunk érintettek. Ezek közül 2 elbírálása történt már meg, az önkormányzat által nyert 114 millió Ft-ból az
„A” épület energetikai felújítása történik meg, a Miskolci Tankerületi Központ által nyert 36,5 millió Ft-ból a „B” épület tetőcseréje, tantermi bútorok cseréje, kémia szaktanterem és a
könyvtári polcrendszer felújítására kerül sor. Ezeken kívül digitális eszközfejlesztésekre, tankonyha felújítására, egészségfejlesztésre, táborozásokra, külföldi tanulmányútra van még
pályázatunk beadva, bízunk benne, hogy mihamarabb megvalósíthatjuk őket. A nyár folyamán a nevelőtestületben változások következtek be, nyugdíjba vonuló kollégáink mellett
Bartha Erika a Miskolci Berzeviczy Gergely Szakgimnáziumban
tanít majd szeptembertől, Halmai Márta pedig a Borsod Abaúj
Zemplén Megyei Szakszolgálat Mezőkövesdi Tagintézményében folytatja pályafutását. Két új kollégát köszönthetünk sorainkban, Máriássi Ferencné az alsózsolcai iskolából érkezett
hozzánk és az eltérő tantervű csoport osztályfőnöke lesz, Lakatos Henrietta pedig GYED-ről érkezik vissza és napközis csoport vezetője lesz. Nekik sikeres beilleszkedést, valamennyi
kollégámnak a kitűzött célok elérését, sok sikert kívánok!
Ahhoz, hogy a tanév jól induljon, szükséges az épületek
nyári megújítása, festése, szépítése. Köszönettel tartozom a
fenntartó Tankerületi Központnak, a minket továbbra is segítő önkormányzatnak és a városgondnokságnak, valamint minden dolgozónak, aki ebben a munkában bármilyen formában
részt vett. A kitűzött feladatokat sikerült elvégezni, a hátralévő javítások pedig reményeink szerint nem zavarják majd az
iskolai munkát. Szeretném megköszönni az Erzsébet napközis
tábor megvalósítása érdekében végzett munkát az iskola és a
művelődési ház dolgozóinak, és mindenkinek, aki hozzájárult
a nyár tartalmas eltöltéséhez, a sikeres iskolakezdéshez.
Annak reményében nyitom meg a 2017/18-as tanévet,
hogy mindazokat a fogadkozásokat, elhatározásokat, amelyeket most teszünk, lesz erőnk és időnk betartani, és mindez a
tanév végi eredményeinkben meg is látszik majd. Köszönöm
a figyelmet!
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PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Alencsik Lászlóné óvodapedagógust a 40 éves elhivatott, lelkiismeretes munkája elismeréseként Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetésben részesítette.
Ilike óvónéni a gyermekek érzelmi
és erkölcsi nevelésében aktív feladatot vállalt, magas érzelmi intelligenciával a keresztény értékek átadására
helyezte a hangsúlyt.
Pedagógiai szemléletét alapvetően
meghatározta az egészséges életvitel,
a környezettudatos magatartás. Jól
végzett munkájának egyik legfontosabb kontrollja, hogy családon belü-

li generációk nőttek fel a „kezei” alatt.
Példaértékű munkájának gyümölcse,
hogy mély tisztelet és szeretett övezte a szülők és a gyerekek részéről egyaránt.
Nyugdíjba vonulása alkalmából a
Napsugár csoportos szülők, ünnepélyes keretek között megköszönték kitartó, szeretetteljes munkáját. A településen lakó gyerekek, akik ma már
felnőttek és azok gyermekei szeretettel gondolnak az értük végzett több
évtizedes munkájára.
Elkötelezett, gyermekszerető munkájának köszönhetően kivívta óvodánk dolgozóinak tiszteletét és meg-

becsülését. Kollektívánk együtt örült
elismert szakmai sikerének és szeretettel köszöntötte nyugdíjba vonulása alkalmából.
Munkássága, pedagógiai munkája Németh László gondolataival kifejezve:

„…egy társadalom igazi ereje
nem a belőle rakétaként felszálló
tüneményekben, hanem a mélyen
dolgozó emberek értékeiben van”.
Matiz Csilla
intézményvezető
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Reformáció 500
1517. október 31.-én Wittenbergben kezdődött az a folyamat, ami a nyugati keresztyénség számára kikerülhetetlen
következményeket és eredményeket hozott. Luther Márton
ágostai szerzetes, aki nem mellesleg teológiai doktorátust is
szerzett megfogalmazta és kitette az „üzenőfalra” a felismeréseit, amelyekre a Szentírás olvasása során Isten vezette. Az a
bizonyos üzenőfal az adott korban egy temető közepén álló
templom kapuja volt, és elérte a célját. A hír terjedt, és Európában sokan mertek a hit dolgaihoz egészen más nézőpont
felől közelíteni. Öt évszázad elteltével is boldogan hirdetjük,
Isten azért indította, engedte, segítette a reformációt, mert
az európai keresztyénség úgy nem maradhatott. Valaki ezt
úgy fogalmazta meg, hogy a reformáció, túl azon, hogy egy
egyháztörténeti esemény, elsősorban üdvtörténeti esemény.
A reformáció Isten üdvtörténete és terve a deformálódott világgal. Ilyenképpen nem a protestáns egyházak ünnepe, hanem magának az Egyháznak az ünnepe, mely Isten megmentő szeretetének csodálatos tervéről beszél. Ilyenképpen nem
a református egyházak névjegye, hanem a reformáció egyházaié. Azoké, akik belépnek a Történetbe. Pontosítok: mindenki benne van a Történetben, kivétel nélkül, hiszen a teremtett világ Isten tulajdona. Ez egy olyan dráma, amiben mindenki szereplő.
Emőd népe legalább 440 évvel ezelőtt lett szereplője a reformáció nagy Történetének. 1577 szerepel az egyházközség
pecsétjén, mert abban az évben érkezik a gyülekezet meghívására az első lelkipásztor, aki Kálvin szellemiségében hirdette az Igét. Feltételezhető, hogy a gyülekezet már korábban
megalakult, csak ekkorra erősödött meg annyira, hogy lelkipásztort válasszon magának annak minden kötelezettségével. Azóta is folyamatosan hirdettetik az evangélium, él a közösség, Isten szeretetéből.
A reformáció alapelvei ma is gyülekezetünk fontos iránymutatói a hit és az élet dolgaiban.
1.
Sola Scriptura – Nemcsak a templom közepén, az
Úr asztalán lévő nyitott Biblia hirdeti, hogy egyedül a Szentírás a tájékozódási pontunk a világban. A hívő ember számára hirdetett Ige, olvasott bibliai rész ma is
kizárólagos igazsággal bír, ezért nem férhet
mellé semmilyen emberi igazság vagy vélekedés. Isten mindenről ismeretet adott benne, amire szükségünk van, hogy boldogan
éljünk és boldogan meghaljunk. Az egyedül a Szentírás elve olyan kérdésekre is választ adhat, amelyek ugyan a Biblia korában
fel sem merültek, de a teljes Írás szellemisége mégis irányt mutathat.
2.
Sola Gratia – Egyedül kegyelemből van az ember üdvössége, azaz mennybe jutása. Mit jelent az üdvösség fogalma,
és miért van szüksége kegyelemre? Kegyelemre a bűnös embernek van szüksége. Miért érdemelne az ember „büntetést, halált
és kárhozatot”? Minden ember – gyarlósága folytán –elkerülhetetlenül árasztja magából a szeretetlenséget is, még azok felé is,
akiket valójában szeret. Az ember ezen álla-

potából önmaga erejéből nem tud szabadulni, valójában bocsánatra, kegyelemre van szüksége. Ez több, mint az, ha mi
egymásnak megbocsátunk. A hívő ember alapbocsánatot,
feloldozást remél létezésének korlátaiból, bűneiből. Hitünk
alapján Istentől kaphatja ezt. Az üdvösség, halálutáni létünk
sokakat egyáltalán nem foglalkoztat. Ma inkább elfogadható, hogy a halál után megsemmisülünk, mint az örök szenvedés képe. Ez a gondolat nem törli el a túlvilág fogalmát, inkább hitben ezt rábízza az örökkévaló Istenre, aki hitünk szerint szeret minket, és jót akar nekünk. Az ilyen hívő számára nem a halál után kezdődik az üdvösség, hanem már most,
itt, közöttünk és bennünk lehet az Isten országa, ahogy Jézus
is tanította. Nem az üdvösség halál utáni elnyerésére igyekszünk, hanem ebben az életünkben, gyarlóságunk ellenére
is, követni szeretnénk Jézust és az Isten országának közöttünk való kirajzolódását. Ez a hit adhat teljes harmóniát, lelki boldogságot már ebben az életben. Mindent, ami ezen túl
lehet, azt az Istenre lehet és kell bízni.
3.
Sola Fide – Egyedül hit által történik az üdvösség.
A reformáció idején ez volt az egyik vitapont a római katolikus egyházzal. A megváltás, üdvösség vagy végső megbékélés Isten ajándéka Krisztus áldozata árán. Egy másik használható kép, a megváltás, mint mikor valaki kivált egy rabszolgát, aki a maga erejéből soha sem lenne képes erre. Ez a
végtelen nagy ajándéka csak akkor lesz valósággá, ha valaki el is fogadja ezt. Ez az elfogadás, ez az egyetértés a hit. Aki
nem fogadja el, aki nem hisz, az nem részesülhet a megváltás ajándékában. Tisztázni érdemes az igaz hittel kapcsolatban, hogy sokan azt hiszik, hogy a hit valaminek az elhívése,
igaznak tartása, mint például a bibliai történetek szószerinti
megtörténte. Ma már a vallás területén is egyre inkább arra
esik a hangsúly, hogy a hit bizalom. Bizalom Istenben, az ő jóakaratában, szeretetében.
4.
Solus Christus – Egyedül Krisztus által van az üdvösség. Ezen a ponton válik el a keresztény vallás a többi vallásoktól. A hit teljes bizalom, teljes ráhagyatkozás Istenre, különösen a végső dolgokat illetően. A Szentháromság tanítás
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Testvérgyülekezettel kirándultunk a nyáron
szerint Jézus Krisztus egy az Atyával és a Szentlélekkel, tehát
Isten. Óriási viták és háborúk folytak e tan körül, főleg a reformáció korában. Krisztus követésében ma az lenne az üdvös, ha hitviták helyett befogadóbbak lennénk az Istent kereső emberek felé. Legtöbbjük szeretne az élet nagy kérdéseire
valamilyen választ kapni, de a maguk keresésében még csak
egy lazán körvonalazott Istenképhez jutottak el. Sokan még
Jézus kilétét és szerepét tekintve is bizonytalanok. Otthont
kell kínálni az ilyen embereknek – ők a többség – és szabadságot adni nekik, hogy a maguk tempójában érjen meg bennük az Istennel való kapcsolatuk.
5.
Soli Deo Gloria – Egyedül Istené a dicsőség! Itt aztán már igazán nem lehet vita. Nincs is, az Istent kereső ember már eleve olyan lelkiállapotban van, amely nyitottá teszi őt a saját kiszolgáltatott helyzetének felismerésére. Ugyan
mije van, ami nem Isten ajándéka? Születése, képességei, lehetőségei mind-mind meghatározzák őt, amelyeket csak kis
mértékben befolyásolhat a saját igyekezetével. Az Isten keresése, megközelítése eleve a hálás szívet ébreszti fel benne. Vajon ez a hálaérzet átalakul-e dicsőítéssé is? A dicsőség fogalma ismét csak egy letűnt, királyokkal benépesült világ fogalma. A ma emberének ez erőltetettnek tűnik és, ha
nem megy, Isten ezáltal nem lesz kisebb. Elégedjünk meg az
őszinte hála és alázat kifejezésével.
„Bízzatok az Úrban mindenkor, mert az Úr a mi kősziklánk
mindörökre!”
(Ézs26,4)
Kósa Enikő
református lelkipásztor

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
a Reformáció 500. évfordulója
alkalmából rendezett
templomi koncertre
Fellép

Allegra Quartet vonósnégyes
Helyszín

Református templom
2017. október 15. 17 óra
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Kassai kirándulás

Emődi Krónika

Egyesületünk éves kirándulásunk zajlott ezen a szép nyári
napon. 3 busszal 154 fővel hagytuk el reggel hét után Emődöt.
Gyalogláshoz erdei kiránduláshoz tökéletes volt az időjárás. A
távolság nem sok alig indultunk el a cél már ott volt. Látniva-

ló akadt bőven és a nap csúcspontjai voltak a dínók, melyek
a kicsiket különösen elvarázsolták. Köszönetünket fejezzük ki
Emőd Város Önkormányzatának a támogatásért, melyből az
utazásunkat finanszíroztuk. Képeink bizonyítják, hogy mind
gyermekeink és szüleik jól érezték magukat.
ENE vezetősége

Erdélyi kirándulás
1. Emőd. 5.30-kor a Polgármesteri hivatal elöl. Miskolcról
pedig 6.00-kor. MÁV Miskolc-Tiszai pu. kereskedelmi épület
elött lévő parkolóból. Miskolc –Nagyvárad – Nagyszalonta –
Déva - Csernakeresztúr. (Arany János emlék- múzeum Nagyszalontán és Déva várának megtekintése).
2. Csernakeresztúr – Vajdahunyad – Petrozsény - Páring
hegység (Vajdahunyad várának megtekintése, Páring hegységben libegőzés).
3. Csernakeresztúr - Bilea-tó megtekintése (2034m magasságban) - Korond
4. Pálpatakán piknikezés (szekerezés, flekken, miccs, pálinka, sör).
5. Korond – Fenyéd - Székelyek hegyének megmászása
(Madarasi-Hargita 1800 m).
6. Korond – Parajd (sóbánya) – Szováta (Medve-tó fürdés)- Korond (pisztrángevés)
7. Korond - Királyhágó – Miskolc - Emőd.

2018. 07. 14-20-ig. (7 nap és 6 éjszaka.)
Utazás: Panorámás légkondícióval ellátott autóbusszal.
A szállások mindkét helyen falusi turizmus keretében
vannak megoldva. Utazás lemondása esetén helyettesről
gondoskodni kell.
A balesetbiztosítást egyénileg kell megkötni. A részvételi
díj félpanziós ellátást és az útiköltséget tartalmazza (reggeli
és három fogásos vacsora + szállás).
Részvételi díj: 66.500 Ft, melyet négy részletben
kell rendezni.
1. rész: 20.000 Ft
2018. február 15.
2. rész: 20.000 Ft
2018. április 15.
3. rész: 20.000 Ft
2018. június 15.
4. rész: 6.500 Ft
induláskor.
Az ár nem tartalmazza a belépők árait.
Erre kb. 150 lei szükséges.
Jelentkezési határidő: 2018. 01. 20-ig.
Boldizsár László +36-30/5497-112.
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Megemlékezés

Megemlékezés

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk

„Nem múlnak ők el, akik
szívünkben élnek, Hiába szállnak
álmok, évek, Ők itt maradnak
bennünk csöndesen még"
(Juhász Gyula)

Fájó szívvel és soha el nem
múló szeretettel emlékezünk

Kalafusz
Gáborra,

Szomorú szívvel emlékezünk

Mándoki István

GulyÁs Dezsőné
Hell Margit

halálának 2. 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.”

halálának 1 éves évfordulóján.
„Örök álmodat őrizze béke és

aki 11 éve
hirtelen hagyott itt bennünket.
Szerető családja

nyugalom, szívünkben örökké élni
fogsz, mert hiànyzol nagyon!"

Szerető feleséged,
2 lányod és családja

Gyászoló családod

„A hang az ember szívében keletkezik.
A muzsika az ég és a föld összhangja” (Konficiusz)

Megemlékezés

A Reményi Ede Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola sok szeretettel vár
minden érdeklődőt a

Fájdalommal emlékezünk

VARGA PÁL
halálának 2. évfordulójára
Csillag volt, mert szívéből szeretett,
s mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett.
Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap,
de szívünkben él és örökké ott marad.

Szerető családja

Zene Világnapja
alkalmából megrendezésre kerülő
hangversenyére.

2017. október 1. (vasárnap) 16:00
Emődi Római Katolikus templom

Szüreti bál 2017.
Az Emődi Nagycsaládosok Egyesülete
szeretettel meghívja a város lakosságát

2017. október 14-én,

19 órai kezdettel tartandó hagyományos

Szüreti báljára
• társastánc-bemutató, zene, tánc, tombola

• vacsora: szüreti töltött káposzta
• a zenét szolgáltatja: Éjszakai Műszak zenekar
• a támogatói jegy ára: 2.500 és 1.000 Ft*
• adományjegy: 1.000 Ft
• helyszín: az általános iskola aulája
Jegyek az egyesület tagjainál,
ill. a megszokott helyeken kaphatók okt. 1-től.
*A támogatói jegy belépésre és vacsorára jogosít
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Tel.: 49/414-000

Meghívó

Emőd Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az

Aradi vértanúk tiszteletére

rendezett megemlékezésre,
2017. október 6-án (pénteken), 17 órára
a Polgármesteri Hivatalba.
Ünnepi beszédet mond
Fekete Tibor, Emőd Város polgármestere.
A műsorban közreműködnek:
Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulói
Emődi Pincegazdák Dalárdája

Emlékezzünk együtt!

Az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
októberi programjai
EMŐDI GASZTRO KLUB
2017. október 19. 17 óra
Méregtelenítés, tisztítás, salaktalanítás
és stressz-oldás a gyógynövények segítségével.
Gyakorlati oktatás Pászk Norbert
természetgyógyász vezetésével.

NYITOTT AKADÉMIA
- ismeretterjesztő előadás 2017. október 26. 17 óra
Bolygónk állapota, avagy hogyan pusztítjuk a
Természetet, tesszük tönkre a Világunkat!
Előadó: Hornyák Gyula, a Miskolci Egyetem munkatársa,
helytörténeti kutató, író, szerkesztő, a Magyar Kultúra Lovagja.

FIGYELEM!
Az Emődi Pincegazdák Egyesülete

2017. október 7-én

szüreti felvonulással
egybekötött

lecsó főzőversenyt
rendez a Csillagpincénél,
melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt.

A felvonulás a Polgármesteri Hivatal elől indul a Csillagpincéig. A
felvonulásra várjuk mindazokat akik a felvonulás színvonalát emelni
akarják járművükkel (traktor, robikapa, lovas kocsi, motorkerékpár,
kerékpár, házilag készített „csoda masina” vagy egyéb más jármű)
Útvonal: Polgármesteri Hivatal-Hunyadi u. – Kazinczy u. –
Kossuth u. – Lévai u. – Kodály Z. u. – Csillagpince
A menet ágyúlövésre indul 12 órakor
és ágyúlövésre ér véget a Csillagpincénél.

A délután folyamán az érdeklődőket kulturális műsorral várják a
szervezők Tombola – Tábortűz – Utcabál,
lilahagymás zsíros kenyérrel kínálva.

Információ kérése, jelentkezés a főzőversenyre
Poráczki Andrásnál a 06-30/387-6360-as
telefononszámon
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

