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A város tisztasága mindannyiunk felelőssége
Erdősávba borított építési törmelék, vagy több tucat gumiabroncs, árokparton, vagy szelektív hulladékgyűjtő szigetek környékén lerakott háztartási hulladék. Illegális szemétlerakásokkal sajnos városszerte találkozni belterületen
épp úgy, mint a külterületen. A probléma nem városunk sajátossága, hanem országos szintű, sőt más országok is küzdenek ezzel a nemkívánatos jelenséggel.
A polgárok többsége, aki környezettudatosan próbál élni
és erre neveli gyermekeit, mélységesen felháborodik az
ilyen cselekedetek láttán és azonnal felmerül benne a kérdés: Hogyan lehetne ezt megszüntetni? Ugyanígy van vele
az önkormányzat is.
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Ha tenni akarunk mindezek ellen, akkor először is nem árt
tudni, hogy az illegális hulladék-elhelyezés bűncselekmény! A Büntető Törvénykönyv 248.§ (1) bekezdése szerint:
„Aki
a) arra a célra hatóság által nem engedélyezett helyen hulladékot elhelyez,
b) engedély nélkül vagy az engedély keretein túllépve hulladékgazdálkodási tevékenységet, illetve hulladékkal más jogellenes tevékenységet végez, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel
büntetendő.
(2) A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott bűncselekményt a hulladékról szóló törvény szerinti
veszélyes hulladékra követik el.”
Mindezek ismeretében nagy segítségére lehetünk a hatóságoknak az elkövetők beazonosításával. Ehhez a rendőrségen túl minden emődi lakos figyelő szemére szükség van.
Fontos teendőnk, hogy válogassuk meg kinek adjuk oda elszállításra a tönkrement háztartási eszközeinket, nagyobb
méretű hulladékainkat.
Javasoljuk a Tisztelt Lakosságnak, hogy ne adják oda hulladékukat mindenféle illegális gyűjtőknek, mert akaratlanul
is cinkosaivá válnak a képeken látható bűncselekmények
elkövetőinek. E kényelmes megoldás helyett válasszák az
alábbi legális lehetőségek egyikét:
- a MiReHuköz közszolgáltató szolgáltatásának
ígénybevétele
- a veszélyes hulladékok átvételére kijelölt hulladékudvar szolgáltatása (3521 Miskolc, Bogáncs u. Hrsz.:
0156/22.)
- a szelektív hulladékgyűjtő szigetek, sárga kukák
használata
- elektronikai cikkek cseréje esetén, a régi készülék leadása a vásárlás helyén (Törvény kötelezi a forgalmazókat, hogy át kell venniük a használt elektronikai cikkeket, amennyiben újat vásárolnak.)
A képek tanulsága szerint a település egyes részein elképesztő állapotok uralkodnak , a temető melletti terület (Bükkaranyos felé vezető út jobb oldalán), a körforgótól jobbra eső zöldsáv, a vasúttal párhuzamos út, a régi sze-

méttelep felé vezető út és még sok-sok itt fel nem sorolt területtel folytathatnánk. Gyakorlatilag szeméttelepnek használják egyesek a zöld övezetet, az erdő sávot, a parkokat,
nem törődve azzal, hogy esetleg veszélyes anyagokkal is teszik ezt. Egyesek szándékosan mérgezik a környezetünket!
Ebben a legelszomorítóbb, hogy ezen személyek is ebben a
környezetben élnek, tehát illegális cselekedeteikkel maguknak és családjuknak is ártanak.
A hivatal munkatársai település bejárásuk során tanúi
voltak, amint az építési törmelék éppen terítésre került a
közúton. Számtalan lerakott szemetes zsák tartalma beazonosíthatóvá vált, hiszen a szeméttulajdonosa közszemlére
tette a neki címzett levelezéseket, a befizetett vagy be nem
fizetett csekkeket. Természetesen a szükséges intézkedéseket megtettük.
A képeken is jól látható, hogy az önkormányzat munkatársai több tonna szemetet szedtek össze, és ezek csak a
zsákokba gyűjtött és gyűjthető hulladékok. A nagy darabos
szemét elszállításáról külön intézkedtünk.
Az illegális szemét elszállításának költsége, ha kommunális hulladékról beszélünk, akkor 11.500 Ft/tonna+Áfa, ha
veszélyes hulladéknak minősül, akkor ennek akár a duplája
is lehet a köbméterenkénti ár.
Az illegális szeméttelepek felszámolására fordított több
százezer forintot egyéb hasznos, értékteremtő célokra is
fordíthatná a település.
Itt szeretnénk megköszönni Gulyás László vállalkozó
segítségét, aki a hulladék elszállításában részt vett, tette
mindezt saját költségén.
Az önkormányzat az illegális szemét elleni küzdelemben
kéri a Tisztelt lakosság segítségét is. Amennyiben illegális
hulladék lerakását tapasztalja valaki a településen, kérjük
írja fel az észlelés pontos helyét időpontját, ha van gépjármű akkor a rendszámát, sőt akár telefonnal képet is készíthet majd küldje el az emodihiv@ externet.hu email címre,
vagy közvetlenül a rendőrségnek.
Fogjunk össze azokkal szemben, akik a közösségi együttélés legelemibb normáit figyelmen kívül hagyva illegális
úton igyekeznek megszabadulni háztartási hulladékaiktól.
Kérjük, hogy mindannyian, egyéni felelősségünk tudatában működjünk együtt annak érdekében, hogy tisztább,
szebb környezetben tudjunk élni!
Polgármesteri Hivatal

Őszi gallyazás
Emőd Város Önkormányzata az elmúlt évhez hasonlóan ismételten felhívja a Tisztelt Lakosok, Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az ingatlanuk területéről kinövő illetve a járdák
mellé ültetett fák, bokrok, cserjék ágait megmetszeni szíveskedjenek azért, hogy a járdákon a biztonságos gyalogos közlekedés megvalósuljon.
Az önkormányzati utak mentén ültetett fák, bokrok kiálló ágai hasonló helyzetet teremtenek a gépjárművel történő közlekedésben is, ezért kérjük a lakosságot tegyenek

meg mindent annak érdekében, hogy a közterületre kiültetett fák a közúti közlekedést ne zavarják.
Kérjük, hogy a fent említett gallyazási munkákat november
végéig megtenni szíveskedjenek, ellenkező esetben a Városgondnokság munkatársai a késő őszi-téli időszakban elvégzi
azokat, melyre Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 142/2016. (09.08.) határozata ad felhatalmazást.
Kérjük a lakosság megértését és együttműködését!
Vass László
osztályvezető
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Elismerésben részesültek pedagógusaink

Szeptember 22-én a Miskolci Tankerületi Központ által szervezett ünnepségen
a Zenepalotában két kollégánk is kitüntetésben részesült.
Alencsik Lászlót nyugdíjba vonulása
alkalmából, 40 év pedagógus pályán eltöltött munkája, tartalmas életútjának, a
szakmai, pedagógiai tevékenysége elismeréseként az Emberi Erőforrások minisztere Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel
tüntette ki.
1975. október 16-a óta dolgozik az oktatásban. 1984. augusztus 28-tól tanít intézményünkben, ez idő alatt végig osztályfőnökként tevékenykedett. Szakleltár-felelősként segítette pedagógustársai
munkáját. Tanítványai és azok szülei szeretik empatikus, gyermekszerető természete miatt. 41 éves közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik.
1980-ban szerezte tanítói diplomáját.
Munkája során törekedett arra, hogy tanulóit képességeikhez mérten stabil tudással lássa el. A tanulók nevelését mindig fontos szívügyének tekintette. Eredményes munkájának alapjai szakmai tudásán kívül a tanítványaival kialakított jó
kapcsolata és lelkiismeretes munkavégzése. Több generációt tanított, akik ma már

szülőként elismeréssel tekintenek rá.
Közvetlen, barátságos egyéniség, a nevelőközösség megbecsült tagja.
Fazekas Lászlóné pozitív életszemléletével a közösség meghatározó,
emblematikus személyisége. Tanítványai
szeretik, kollégái elismerik. Minden nehézség ellenére örömmel és lelkesedéssel
végzi munkáját, sokszor erején felül vállalva feladatokat az iskola érdekében. Diák-

önkormányzatot segítő pedagógusként
pozitív példát állít a tanulók elé.
Példamutató emblematikus tevékenységéért, az intézmény harmonikus közösségi életének megteremtésében betöltött nélkülözhetetlen szakmai munkájáért a Miskolci Tankerületi Központ Elismerő Oklevélben részesítette.
Gratulálunk!
Iskolavezetés

Pályázati hirdetmény
Emőd Város Városgondnoksága 2017. december hó 01.-től pályázat útján, üzemeltetésre bérbe adja, az Önkormányzat tulajdonában, de a Városgondnokság kezelésében lévő Kossuth u 2/6/A
szám alatti (volt Zöldséges) üzlethelyiséget Emőd Város Képviselő-testületének a 11/2009. (V.15.) sz. rendeletében foglalt feltételek mellett.
- A bérleti szerződés időtartama 5 évre szól, bérbeadó a határozott
időre kiadott bérleményt nem köteles a lejárat előtt újbóli hasznosításra visszavenni.
- A bérleményben csak olyan tevékenység végezhető, ami a közvetlen környezetére nincs káros hatással, környezetét és a közterület
rendjét nem zavarja.
- A bérlő az üzlethelységet a bérleti jogviszony megszűnésekor az átadási ill. átvételi állapotban és felszereltséggel köteles visszaadni.
- A pályázat benyújtására jogosultak köre: egyéni vállalkozók, betéti társaságok, kft-k, természetes személyek, akik rendelkeznek a
szolgáltatáshoz szükséges engedélyekkel.
- Nem nyújthat be pályázatot az,
- akinek az Önkormányzat vagy intézményei felé tartozása van,
- felszámolás alatt áll
A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani a Városgondnokság
címére, melynek tartalmaznia kell:
• A pályázó nevét és címét
• A szolgáltatás végzéséhez szükséges engedélyek másolatát
• Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a pályázati feltételeknek megfelel, azokat elfogadja
- A pályázati tárgyaláson az a pályázó vehet részt, aki pályázati aján-

latát az előírt időben és tartalommal benyújtotta, valamint igazolja, hogy 20.000 Ft bánatpénzt a Városgondnokság pénztárában,
vagy számlájára befizetett.
- A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 15.
- A pályázatok elbírálása 2017. november 20-án 10.00-kor versenyeztetés útján, nyilvánosan történik a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. A licitálás induló alapja, illetve a minimális
bérleti díj 50.000 Ft/hó.
- Ha az előírt időben csak egy pályázati ajánlat érkezik, a pályázati kiírást meg kell ismételni. A versenytárgyalás eredménytelenné
nyilvánításának jogát a Városgondnokság fenntartja.
- A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb bérleti díjra tesz ajánlatot. A bánatpénz összegét a bérbeadó a nem nyertes pályázónak visszafizeti, a nyertes pályázónak az esedékes bérleti díjba beszámítja.
- A pályázat nyertesének visszalépésre a bánatpénz elvesztése nélkül 8 napon belül van lehetősége. Visszalépés esetén bérbeadó a
soron következő ajánlattevővel köt bérleti szerződést.
- Az üzlethelyiség bérleti díját a bérbeadó évente egyszer jogosult
felülvizsgálni, és annak módosítását bérlő felé kezdeményezni.
- Bérbeadó a rendelkezésére bocsájtott adatok tekintetében biztosítja a személyes adatok védelméhez fűződő jogokat.
- Egyéb kérdésekről személyesen vagy telefonon (46/476-253)
munkanapokon 7.00-15.00 óráig az intézmény vezetője ad tájékoztatást.
Bódi Csaba
intézményvezető
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Papírgyűjtési rekord
Fantasztikus érzés volt látni, hogy milyen sokan mozdultak
meg a papírgyűjtés kapcsán. Igazi verseny alakult ki az osztályok között, csapatmunkában dolgoztak a gyerekek és a szülők. Az eredménye kb. 18 tonna papír, amely felülmúlja várakozásainkat. Köszönet illeti Fazekas Lászlóné tanár nénit a
szervezésért és a lebonyolításért, a városgondnokság vezetőségét és a segítő közmunkásokat a technikai feltételek biztosí-

oszt.
4.b
3.a
2.b
1.b
1.a
2.a
3.b
4.a
6.b
5.a
5.b
5.c
6.a
7.
8.b
8.a

osztályok közötti összesített
Hány
egy főre
Helyezés össz.
százalék
eső
hozott
I.
1
2
2
II.
2
1
6
III.
3
3
4
IV.
5
6
1
V.
4
4
5
VI.
6
5
3
VII.
7
7
7
VIII.
8
8
8
I.
1
1
1
II.
3
2
2
III.
2
3
4
IV.
4
4
3
V.
5
5
6
VI.
6
6
5
VII.
7
7
7
VIII.
8
8
8

össz.
pont
5
9
10
12
13
14
21
24
3
7
9
11
16
17
21
24

Emődi Krónika

tásáért, valamint a pakolásért. KÖSZÖNJÜK!
A nagy munka eredményeként minden tanulót jutalomban
részesítettünk. Az első helyezett osztályok egy napot szabadon tervezhetnek a tanévben, melyhez anyagilag is hozzájárulunk. A 100 kg fölött gyűjtött tanulók jutalma pedig a csokoládé mellett egy budapesti kirándulás.
Iskolavezetés
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4.b
6.b
1.a.
6.b
4.b
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név
Veres Melinda
Ragályi Jázmin
Tóth Lea Viktória
Halkó Gábor
Karsai Dusán
Lapostyán Milán
Lapostyán Martin
Rublinszki Botond
Rublinszki Zsombor
Gaál Botond
Vécsi Balázs
Papp Dániel
Kis-Tóth Léda
Komlósi Orsolya
Komlósi Ákos
Bukta Bernadett
Garics Nikolett
Lippai Adrián
Kardos Bálint
Tábori Orsolya
Márton Orsolya
Gulyás Áron
Nagy Eliza Eszter
Pál Bence Marcell
Benedek Bence Tamás
Kerékgyártó Aida
Kerékgyártó Damján
Szűcs-Tilk Dániel
Magyar Noémi
Farkas Bálint
Plósz Csaba
Tamus Linett
Tóth Lilla
Sándor Barbara
Veres Pálma
Nagy Boglárka
Fazekas Norbert
Liska Petra Zoé
Szatmári Benedek Bence
Dina Lőrinc Áron
Horváth Imre Géza
Simon Míra Hanna
Horváth Andrea Ilona
Polgár Martin
Szabó Lara Panka
Gömöri Gréta
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Lengyel Lívia
Tasnádi Zsolt
Magyar Patrik
Pink Bence Máté
Vascsák Zsombor
Rontó Krisztián Norisz
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Egy izgalmas hét az iskolában

Tudja-e Ön, kedves olvasó, hogy
melyik országban található az Uluru,
hol laknak az aboriginek, hogy mire
használták a bumerángot, avagy mi a
csuda az a didgeridoo? Amennyiben
iskolánk felső tagozatos diákjai közül
olvassa valaki e sorokat, valószínűleg
vidáman felkiált, hogy: „Persze, hogy
tudom! Ez Ausztrália!” Mi tanárok pedig örömmel nyugtázhatjuk, hogy elérte célját az idei országismereti napok eseménysorozata, hiszen tanulóink hasznos, érdekes információkkal
gazdagodtak.
Intézményünkben évek óta hagyomány, hogy szeptember utolsó hetében országismereti témahetet szervezünk. Idén Ausztráliát választottuk, hiszen a távoli, kontinensnyi ország hihetetlenül sok megismernivalóval
csábított. Egy csipetnyi történelem,
földrajz, biológia és sport, híres ausztrál személyiségnevek és persze számos új angol kifejezés jött felszínre a
hét folyamán. Mindezen információk
alapján játékos, izgalmas feladatokon
keresztül a vetélkedőben már verseny
formájában tették próbára a csapatok
tudásukat, felkészültségüket.
Legjobban az ötödik évfolyamon
tanulók élvezték az eseményeket, hiszen első alkalommal vettek rész ilyen
jellegű programon. Íme, néhányuk
véleménye, hogy érzékeltessük a hét
hangulatát:

„A verseny közben sok érzés futott át rajtam. Valami vicces volt, valami pedig izgalmas, de nagyon jó
volt.”
„Nagyon sokat készültem erre a vetélkedőre, mert még soha nem volt
ilyen alkalom, de most nagyon sokat megtanulhattam Ausztráliáról. . .
. . . Az volt a vetélkedőben a legjobb,
hogy szereztem egy felejthetetlen élményt. ”
„Tetszett nekem ez az ausztrál hét.
Sok dolgot tanultam ez alatt. A leg-

jobban a vetélkedő tetszett. Az elején
féltem, hogy nem fogjuk tudni a feladatokat, de utána már belejöttünk. .
. . . . Az 5. a osztály végül 4. helyezett
lett. Büszke vagyok a csapatomra!”
„A licitálás tetszett.”
„Az volt számomra az érdekes, hogy
nekünk kellett feltenni pontokat a feladatokra. Amikor készültünk a vetélkedőre sok érdekességet megtanultunk és nekem a road train tetszett a
legjobban.”
„A kedvenc feladatom az volt, amikor el kellett találni a plüssállatokat
egy bumeránggal. Nem sikerült, de
nagyon sokat nevettünk. Nagyon örülök, hogy a csapatban lehettem!”
„A verseny előtti néhány napban
sok új dolgot megtudtam Ausztráliáról. A versenyen negyedikek lettünk.
Szerintem ez a hely megtisztelő egy
ötödikesnek.”
A vetélkedő helyezettjei:
1. helyezett: 7.osztály,
2. helyezett: 8.b osztály,
3. helyezett: 6. a osztály
Gratulálunk minden csapatnak a
szép teljesítményhez!
Ezúton is köszönetet mondunk a
program főszervezőjének, Homolyáné
Márton Erika tanár néninek.
Kósáné Schalkház Erzsébet
szaktanár
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Óvodások úszásoktatáson
Óvodánk életében hagyománnyá
vált az őszi időszakban a gyermekek
úszás oktatásának szervezése.
Az idei évben óvodánk alapítványának és Emőd Város képviselő testületének támogatásával valósult meg Miskolcon, a Kemény Dénes
Sportuszodában a gyermekek vízhez
szoktatása.
A játékos úszásoktatás legfőbb célja ebben az életkorban az alapvető
vízbiztonság elnyerése, a víztől való
félelemérzés leküzdése. A gyermekek első tapasztalatai a vízben meg-

határozzák és kihatnak az egész életükben tartó vízzel kapcsolatos magatartásukra.
A testi fejlettségre is kiváló hatással bíró úszást a gyerekek szülei is felismerték, örömmel fogadták az óvoda által nyújtott lehetőséget és többen élnek a megkezdett úszásoktatás
folytatásával.
Az egészséges életmód alakításának jó alapot, a gyermekek számára
élményt nyújtott az intenzív két hét.
Mészárosné Virág Orsolya
vezető – helyettes

Ünnepi Hangverseny
A Reményi Ede Zenei Alapfokú Művészeti Iskola a Zene Világnapját október
1-én az emődi Római Katolikus templomban ünnepelte. A páratlan akusztikájú templom még inkább emelte a produkciók színvonalát. Növendékeink izgatottan készültek erre az ünnepi koncertre, ahol barokk, bécsi klasszikus és
XX. századi mesterek műveit szólaltatták
meg zongora, hegedű, fuvola, klarinét,
trombita, tenor és gitár hangszereken.
Köszönjük és örülünk, hogy Kalóczkai
Gábor plébános úr szeretettel ad helyet
hangversenyeinknek.
Az érdeklődők szép élménnyel lettek
gazdagabbak azon a napsugaras őszi
délutánon
Székelyné Ágoston Ildikó

Emődi Krónika

Emődi Krónika
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Szüreti bál 2017

Beköszöntött az ősz, eljött a szüret
ideje és vele együtt az immár hagyományosnak mondható Szüreti Bál, amely
idén 19. alkalommal került megrendezésre egyesületünk szervezésében.
A rendezvényt a Savaria Tánciskola
növendékei nyitották meg, akik látványos koreográfiával készültek.
A bemutató után hamarosan megérkezett a vacsorára tálalt töltött káposzta,

amely Sándor László és segítőinek keze
munkáját dicséri.
A talpalávalóról az Éjszakai Műszak
zenekar gondoskodott, akik lendületes
ritmusokkal biztosították a töretlen jókedvet.
Az éjféli tombolahúzást követően a
táncolók új erőre kaptak és a már megszokott jó hangulatban folytatódott tovább a mulatság. Az est fényét az alkalomhoz illő megújult dekoráció is emelte.
Ezúton is szeretnénk köszönetünket
kifejezni minden tagcsaládunknak, akik
segítették a bál létrejöttét, adományjegyet vásároltak vagy tombolatárgyat
ajánlottak fel. Köszönjük továbbá a támogatást Fekete Tibor polgármester úrnak és Tállai András képviselő úrnak. Támogatóink voltak még: Kazárné Kalber
Nikolett, Szűcs László, Lapostyánné
Dányi Katalin és családja, Bódi Csaba,
Kósa Lajos, Poráczki András, az Emődi
Pincegazdák Egyesülete, Kalóczkai Gábor plébános úr, Matiz Csilla és családja, Pipolyné Heiszman Ilona, Faragó Béla,
Bodnárné Bozsik Adrienn, Flamingó Virágbolt, Papírbolt, Sebőné Tőzsér Katalin, Csík Jánosné.
Emődi Nagycsaládosok Egyesülete

Isten munkálkodik
A 16. század elején, amikor az ágostonrendi szerzetes Luther Márton cellájában vívódva kétségbeesetten kérdezte: Hogyan találok egy kegyelmes Istent? A Bibliát olvasgatva, eszköz lett Isten kezében, hogy a középkori egyház visszásságai
rendeződjenek. Isten munkálkodott az őt követő évszázadokban is mindazok életében, akik a dicsőséget sem embernek,
sem intézménynek nem adták, hanem alázattal keresték akaratát annak, aki az Őt szeretőknek javát munkálja. Ezért a mun-

kálkodó szeretetért adtunk hálát együtt örvendezve mindazokkal, akik Emődön értik és értékelik ezt az isteni örökséget
és áldást. Gyönyörű koncerttel és egy református egyházat bemutató kiállítással ünnepeltünk októberben, a reformáció hónapjában. Reménységünk továbbra is ez: Isten munkálkodik
értünk és általunk.
Kósa Enikő
református lelkipásztor
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Domonkos
lelki nap

2017. Október 19-én ismét megtisztelt látogatásával Sopronból rendi as�szisztensünk, Szabó Bertalan atya. Szükségünk van olykor-olykor közös rendi és lelki megújulásra és hitéletre, amikor együtt lehetünk és imádkozhatunk
mindahányan rendi tagok.
Köszönjük mindazoknak, akik bármi-

Emődi Krónika

Dráma a völgyben
sebesség-

szakítva, a lombpajzson ütött ré-

gel száguldó zivatar, tatárhorda

sen gúnyos, vérfagyasztó kacajjal

módjára váratlanul és kegyetle-

továbbrobogott. A vihar elvonul-

nül csapott le a völgyre. Villáma-

ta után, a társuk sebét látva a fák,

it jobbra, balra dobálva, a Kul-

fejüket elfordítva, könnybelába-

csárpatak medre mentén végig-

dó szemmel, együtt érzően bó-

vágtatva, a növényzetet földre

logattak, mert a sebből azonnal

kényszerítve, a városunk szívét

kiviláglott, hogy testét belső kór

célozta meg. Ellenállni , e pusz-

támadta meg, amely már évek

tító erőnek, csak a településünk

óta emésztette. Nem szóltak, de

szélén felsorakozó famatuzsále-

mindannyian tudták, az egyet-

mek tudtak, akik a hátukat egy-

len és bizonyos igazságot, amit a

másnak feszítve, karjaikkal ös�-

születésük óta az anyaföld folya-

szekapaszkodva, spártai módon

matosan táplált beléjük, hogy a

küzdöttek a hatalmas túlerővel

gyökerét vesztett, belső ellenség

szemben. Próbálták tompítani a

által marcangolt gerinctelen fa,

szél erejét. A süvítő veszedelem

ember, vagy egy Nemzet, a kívül-

pedig, mint a csapdába esett vad

ről érkező támadással szemben

cikázott közöttük, keresve, kutat-

védtelen, sorsa megpecsételő-

va a gyenge pontokat, mígnem

dött, pusztulása elkerülhetetlen.

A

gyorsvonati

Klebovicz Gyula

az egyiknek a fél karját vállból le-

lyen módon segítségünkre voltak, elsősorban a plébános atyának, és Peti szakácsunknak, és mindenkinek aki fizikailag, anyagilag és imáival támogatott
bennünket.
Isten fizesse meg nekik!
Takács Andrásné

Kalber Imre
és

Kalber Imréné

60.

házassági évfordulójára
„Két szerető lélek,
hosszú évek óta
együtt megy az úton
egymás mellett szépen.
Bár a tűz már nem perzsel,
úgy mint akkor régen,

mégis szépen ragyog,
mint csillag az égen.
Szívetekbe béke,
lelketekbe nyugalom,
legyetek boldogok,
mint sok sok éve e napon!”
A szerető család
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Emődi Krónika
Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik
szeretett halottunk temetésén
megjelentek

Pál Józsefné
szül.: Nagy Lídia
sírjára virágot, koszorút helyeztek,
mély gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
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Megemlékezés

Megemlékezés

Addig vagy boldog, míg van, aki szeret,
Aki a bajban megfogja a kezed.
S hogy milyen fontos is volt neked,
Csak akkor, érzed, ha már nincs veled.

„Már néhány éve, hogy itt hagytál bennünket, de szívünkben
őrizünk, mint egy drága kincset. A múltba visszanézni valami
fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Mi könnyes szemmel
megállunk sírodnál, te nem szólsz, de mi tudjuk, hogy hívtál.

Fájó szívvel emlékezünk arra a
napra, mikor szerető lányom,
testvér és édesanya 11 éve itt
hagyott bennünket

Hlad Lászlóné,
szül.: Deák Ilona
Gyászoló szerettei

Mi szóltunk, de a néma sír nem felel, de te szívünkben örökké
létezel. Múlik az idő, de a fájdalom marad, betöltetlen az űr,
mely szívünkbe maradt, szívünkbe helyedet nem pótolja semmi,
míg e földön élünk, nem fogunk feledni.”

Juhász László
Fájó szívvel emlékezünk halálod 3. évfordulóján.
Szerető feleséged, gyermekeid, vejed, menyed, unokáid.

Kegyeleti Örökfény
Temetkezési
és Szolgáltató Kft.
Kirendeltség vezető:
Pusztai Csaba

Teljes körű ügyintézés.
Református és katolikus temető üzemeltetői.
Éjjel-nappali ügyelet: 06-70/3967-200
Emőd, Kossuth út. 45.
(volt Varroda, a Goods Market végében lévő épület)

Személyi kölcsön akció!
300.000 Ft-tól – 5.000.000 Ft-ig.
Fix kamat: 6,95%-tól!
Szabadfelhasználásra vagy akár korábban felvett magasabb kamatozású hitelek
(autóhitel, személyi kölcsön, hitelkártya, folyószámlahitel) kiváltására

már nettó 68.000 Ft-tól.
Példa: 500.000 Ft, 5 évre az 1. hónapban 2.896 Ft, a 2. hónaptól 10.029 Ft.
1.000.000 Ft, 5 évre az 1. hónapban 5.792 Ft, a 2. hónaptól 20. 058 Ft.

Érdeklődni: 30/379-3377

MEGHÍVÓ

MEGHÍVÓ

Az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
szeretettel meghívja Önt a következő programra
2017. november 16. 17 óra

Emődi Gasztro Klub
Szeretettel várjuk a gasztronómia,
az egészséges táplálkozás és az önfenntartás iránt érdeklődőket.
Havi témánk:

Hazai és külföldi fűszernövények jellemzői,
azok használata és termesztése otthon.
(Helyszín: Igazgatási Épület emeleti előadója)

Emőd Város Önkormányzatának Képviselő Testülete
ezúton tájékoztatja a város Tisztelt Polgárait,
2017. november 22-én, szerdán 17 órától

közmeghallgatást tart
a Polgármesteri Hivatal Dísztermében.

Ezt megelőzően, 16.00 órától
a képviselőtestületi tagok fogadó órát tartanak
a Polgármesteri Hivatalban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Fekete Tibor
Polgármester

II. Szüreti felvonulás és lecsó főzőverseny
Immár második alkalommal szervezte meg az Emődi Pincegazdák Egyesülete a szüreti felvonulással egybe kötött
lecsó főzőversenyt. A felvonulás ágyúszóra indult a Polgármesteri Hivataltól
déli 12 órakor, mint egy 50 féle járművel a város több utcáján keresztül és a
Csillagpincénél ért véget, szintén ágyúszóra. Igazi élvezetes ragyogó őszi napsütésben az Emőd Brass fúvószenekar
nyitotta meg a napot egy jókedvű pörgős zenés műsorral, majd folytatódott
különböző népdal, néptánc és modern
tánc műsorszámokkal. Míg a közönség élvezte a színpadon fellépőket, ad-

dig a zsűri kóstolta a finomabbnál finomabban elkészített lecsókat. A versenyben 26 főzőcsapat indult, az ország különböző tájairól, mint pl. Nyíradony, Karcag, Békésszentandrás A távoli helyekről
érkezőket, nagyon meghódította a pincesorokról látott táj szépsége. A zsűrinek nehéz dolga volt. Három kategóriában hirdetett eredményt, mely a következő képpen zárult.
Natúr lecsó:
I. Nyíradony
II. Balázs József
III. Maricsuj a mexikói sorozat gyilkosai

TÁMOGATÓK:
Emőd Város Önkormányzata, Emőd Város Városgondnoksága, Emődi Nagycsaládosok Egyesülete, Emődi Pincegazdák Dalárdája, Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Sajókeresztúr Önkormányzata, Ádámcsó István, Ágoston Zoltán és családja, Árvai Tamás, Bajnok Söröző, Billik Jánosné, Bartháné Tóth Zsuzsanna, Botár család, Bukszár Szilvia, Champion & Grape'2008 Kft., Domján József, Dr. Eszlári Zsolt és családja, Dr. Veres

Különleges lecsó:
I. Miskolci Renegatok
II. Szőlősi Family
III. Sajóparty
Egyéb lecsó:
I. Emőd Brass
II. Gulyás család
III. Tép
Különdíj:
- Emődi Nagycsaládosok Egyesülete
-6B
- Huszárok
- Sündisznó
- Dudás Béla

Zsolt,Faragó Béla, Farkas István, Farmix, Fazekas Lászlóné (Vera), Kasza István, Kiss és Társa Kft., Kiss Csaba,
Kósa Lajos, Kovács Attila, Laczai Csaba, Lesz Vigasz, Lilla Szalon, Lőrincz Imre, Mihalenkó Béla, Nagy Istvánné
(Jutka), Papírbolt (Piroska), Petruska Ágnes, Poráczki András és családja, Sánta Géza és családja, Sebő Barnabás, Szabó István (Delta ABC), Tóth Ferencné, Tóth Gábor (Beles), Tóth Ildikó, UNIO Coop, Vass József és mindenki, aki valamilyen formában segített a rendezvény sikeres lebonyolításában.

