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Újévi köszöntő
Tisztelt Emődi Polgárok! Kedves Emődiek!
Szinte most kezdtük el a 2017-es esztendőt és már el is köszöntünk tőle!
Egy olyan évet tudhatunk magunk mögött, amely remélhetőleg mindannyiunk számára tartogatott örömöket, sikereket
és sajnos hozott kevésbé szép napokat is.
Számomra az a legnagyobb öröm, ha a sokunknak oly kedves kisváros arculata kedvezően változik, ha gyarapszik a település, és ha az itt élők többsége észreveszi a nem kevés erőfeszítéssel megvalósított, remélem sokak által kedvezőnek ítélt
változásokat.
Mert őszintén bízom benne, hogy sokan voltak, akik észrevették azokat az erőfeszítéseket, amelyeket azért tettünk,
hogy az itt élők egyre jobban érezzék magukat, hogy Emőd
olyan legyen, ahol jó élni, ahova jó hazatérni.
Az elmúlt évben is tapasztaltam, hogy – bár voltak ellendrukkerek is – nagyon sok segítőkész, jó szándékú ember él településünkön. Ezektől az emberektől sok bíztatást, bátorítást,
támogatást kaptam, kaptunk, amit a Képviselő-testület, a Polgármesteri Hivatal, az intézmények munkatársai, valamint a
magam nevében NAGY TISZTELETTEL MEGKÖSZÖNÖK!
Az elmúlt év tapasztalata is megerősített abban, hogy az
Önök hathatós segítsége és megértése nélkül nem létezik hatékony önkormányzati munka. Szükségünk van az Emődiek
türelmére, megértésére, bizalmára.
Fontos volt, hogy a Képviselő-testület, az Intézményvezetők, az intézmények, valamint a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak munkájára mindig lehetetett számítani. Együttműködés nélkül nem érhettünk volna el eredményeket.
Engedjék meg, hogy a 2017-es esztendő végén felelevenítsem az év során elvégzett jelentősebb munkáinkat, elért eredményeinket:
• A település múltjához kapcsolódó értékek megőrzése jegyében megvásároltuk a Kossuth úton a „Hizsnyik házat”, újjáépítettük a „Falu kútját”.
• A lakosságszám csökkenésének megállítása, a fiatalok itthon
tartása, hazaköltözése érdekében bevezettük a letelepedési
támogatást és megkezdte működését a mini bölcsőde.
• Megépítettük a Kossuth téren a személygépkocsi parkolót.
• Felállítottuk Debrődi János 1848/49-es huszár őrmester emlékművét.
• Elvégeztük a sportöltöző felújítását.
• 4 db új autóbuszvárót építettünk a Kossuth úton.
• Folytattuk az előző évben megkezdett járdarekonstrukciót.
Az Ó esztendő zárása, illetve az új újesztendő elején számba kell venni, azokat a terveket, tennivalókat, amelyek 2018ban várnak ránk. Új év, új remények!

Terveink, szándékaink szerint az új esztendőben is azt a
szellemiséget kell érvényesíteni, ami az előző évben jellemezte az Önkormányzat munkáját. Minden döntésünkkel, intézkedésünkkel a város, a városban élők érdekét kell szolgálni, dolgozni kell azon, hogy településünk tovább szépüljön. Mindent
el kell követni annak érdekében, hogy növekedjen az itt élők
kötődése városunkhoz.
Megfontolt, mértéktartó gazdálkodással az újesztendőben
is biztosítani kell a költségvetés egyensúlyát, a pénzügyi helyzet stabilitását.
Örömmel tájékoztatom az emődieket, hogy Tállai András
miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő úr segítségének
köszönhetően 2018-ban megkezdődhet és év végére befejeződhet a művelődési ház építése.
Terveink szerint az új esztendőben
• megújul a az Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola „A”
épülete,
• felújítjuk a Polgármesteri Hivatal épületét,
• felújítjuk a Geleji úti óvoda konyháját, és
• sor kerül a Kulcsár völgyi patak részbeni burkolására.
• a Kossuth úton felújítjuk a gyalogos hidat, és a járda egy szakaszát.
Kérem az emődieket, hogy közös ügyeinkért tegye meg
mindenki a tőle telhető legtöbbet, legyenek partnerek városunk építésében, szebbé tételében. Vegyenek részt településünk közösségi életében, legyenek aktív részesei programjainknak!
Bízom abban, hogy az ünnepek múltával, a mindennapok
során, egymást segítve, megbecsülve tudjuk közös dolgainkat
intézni annak érdekében, hogy a 2018-ra szóló terveinket valóra váltsuk.
Ehhez kívánok Önöknek, magunknak erőt és kitartást, eredményekben és egészségben gazdag, boldog új évet, jólétet és
boldogulást!
Isten éltessen mindnyájunkat!
Fekete Tibor
polgármester

Emődi Advent

(a legszebb pillanatok képekben I.)
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Önkormányzati hírek

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. november 30-án rendkívüli ülést tartott, melyen az új „Művelődési Ház és Könyvtár építése Emődön”tárgyú projekt kivitelezéséhez szükséges Ajánlattételi Felhívás és Közbeszerzési dokumentumokat tárgyalta meg és fogadta el a testület. Ezt követően az Emőd, Egressy u. 28. szám előtti (592 hrsz-ú) ingatlanon történt pincebeszakadás miatti helyreállítási munkálatokra Vis maior támogatás igényléséről döntöttek. A harmadik napirendi pontban a 2017. évi ellenőrzési terv módosítását
tárgyalta és fogadta el a Képviselő-testület. A következő napirendi pontban építményadóról szóló 18/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról született döntés. A módosított rendelet egységes szerkezetben elérhető a város honlapján (www.emod.hu). Az ötödik napirendi ponton belül a
hulladékgazdálkodási integráció megvalósulásához szükséges döntések meghozatalára került sor. Az egyebek napirendi pontban a Képviselő-testület döntött az Emőd, Kossuth térre történő térfigyelő kamerák elhelyezéséről.
*
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. december 14-én tartotta munkaterv szerinti ülését.
Az első napirendi pontban Emőd Város Önkormányzat
2017. évi költségvetési rendelet módosításáról született dön-
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tés, majd a második napirendi pontban a testület elfogadta a
2018. évi Ellenőrzési Tervet. Az ellenőrzési terv elfogadásával a testület arról döntött, hogy 2018. évben az önkormányzat, a hivatal valamint valamennyi önkormányzati fenntartású intézmény belső ellenőrzésére sor kerül. A harmadik napirendi pontban elfogadásra került a Képviselő-testület 2018.
évi munkaterve. A negyedik és ötödik napirendi pontban köztisztviselők juttatásairól szóló 8/2017. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról született döntés, majd a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendeletet fogadta el
a testület. A 2018. január 1-jén hatályba lépett rendelet a város honlapján (www.emod.hu) megtekinthető. A következő
két napirendi pontban a szennyvízelvezetési és az ivóvíz ellátási vizíközmű szolgáltatásokra vonatkozó egybefoglalt bérleti-üzemeltetési szerződéseket hagyta jóvá a testület. Ezek a
2018. január 1-jei jogszabályok módosítása miatt szükségesek.
A nyolcadik napirendi pont a Helyi Esélyegyenlőségi Program
áttekintéséről és azok korábbi felülvizsgálatáról döntöttek. Ezt
követően önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő fák kivágása tárgyában érkezett kérelmeket (Hunyadi u. és Patak u.) a
testület, mint tulajdonos támogatta.
Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

Tisztelt Adózó!
LEADER PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK
A Bükk-Térségi LEADER Egyesület tájékoztatja a település lakosait,
civil szervezeteit, egyházközségeit, vállalkozásait és önkormányzatát
a helyi LEADER pályázati felhívások
megjelenéséről.
A felhívások alapján pályázatot lehet benyújtani:
• mikrovállalkozások fejlesztésére
• 50 méter talpmélységű kút létesítésére
• bolgárkertészeti, ökológiai termesztési hagyományok oktatására
• temetkezési hagyományok ápolására
• egyéni, családi, kis közösségi tudások, készségek, hagyományok feltárására és bemutatására
• települési hagyományok, tudások,
készségek, jövőképek feltárására és
bemutatására
• egy kiválasztott tematikára épülő, a
közösséget aktivizáló, tudás- és készség feltáró és hasznosító hálózati modell kialakítására
• több szintű, a közösség minden tag-

ját aktivizáló, tudás- és készség feltáró, oktató és hasznosító hálózati modell megtervezésére, irányítására, ellenőrzésére
További információt találnak a
közöség honlapján:
www.bukkleader.hu
A felhívások letölthetők a Magyar
Államkincstár honlapjáról: www.mvh.
allamkincstar.gov.hu/leader-helyifelhivasok
A munkaszervezet telefonos és személyes konzultációval munkanapokon 8:30–15:30 óra között áll rendelkezésre az alábbi elérhetőségeken:
Telefon: 46/576 280
Cím: Bükkaranyos,
Nagy-ferenczi tanya
Dr. Nagy József
elnök
Bükk-Térségi LEADER Egyesület

Tájékoztatom, hogy Emőd Város
Önkormányzata 2018. 01. 01-napjától illetékességi területén bevezettte
az építményadót. Az adót a vállalkozás céljára kialakított és vállalkozási
célból működtetett építmények után
kell fizetni. Bevallási határidő a keletkezést, változást követő 15 nap.
(Jelen esetben a hatálybalépést követő 15 nap, tehát 2018.01.15.) Az adó
megfizetése két egyenlő részletben
történik, március 15. és szeptember
15. napjáig.
Az építményadóról szóló helyi rendelet és a bevallási nyomtatvány megtalálható a www.emod.hu honlapon
a Polgármesteri Hivatal blokkban az
adóügyek/építményadó címszó alatt.
Elérhetőségi hivatkozás:
http://www.emod.hu/?module=news
&action=list&fname=epitmenyado
A felmerülő kérdések esetén az
adóiroda munkatársai szívesen állnak
rendelkezésére a 46/476-206-os telefonszámon, vagy az ado@emodph.hu
e-mail címen.
Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző
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Szépkorúak
köszöntése
A Szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008.
(X.21.) Kormány rendelet 2. §-a (4) bekezdése alapján
Tóthné Bodnár Irén címzetes főjegyző és Fekete Tibor
polgármester három emődi polgárt köszöntött 90 éves
születésnapja alkalmából és ez alkalomból Orbán Viktor
Miniszterelnök úr által kiállított Emléklapot nyújtották át
részükre.
Túróczy Józsefné

Perhács Béláné

Interetnikus
Találkozó
2017. december 7-én, Sátoraljaújhelyen került sor a Nemzetiségi Önkormányzatok 23.
Interetnikus Találkozójára. A
rendezvényen nagy sikerrel szerepelt a Polska Drenka Hagyományőrző együttes.
A képen Mezőné Bozsik Margit,
Rémiás Szilveszterné, Jurecske Gáborné,
Rémiás Péterné, Rémiás Mihályné,
Kovács Nándorné.

Varga Lászlóné

Emődi Krónika

5
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal
Miskolci Járási Hivatala

Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy

2017. DECEMBER 13. napjától

az EMŐD, HUNYADI U. 27-29. szám alatti

OKMÁNYIRODA ÁTALAKÍTÁS MIATT
ELŐRELÁTHATÓLAG

Falugazdász
Értesítjük az emődi lakosságot,
hogy Emőd Város új falugazdásza
Rákosiné Kósa Ágnes.
Elérhetősége: Emőd, Kossuth tér 1.
(Polgármesteri Hivatal emelet)
Ügyfélfogadás: kedd: 8:00-13:00
Telefonszám: 06-30/497-8117

2018. MÁRCIUS HÓNAPIG

ZÁRVA TART.

Az átmeneti zárvatartás alatt az ügyintézési helyszínek:
KORMÁNYABLAK - MISKOLC, CSIZMADIA KÖZ 1.
KORMÁNYABLAK - MISKOLC, KIS-HUNYAD U. 9.
KORMÁNYABLAK - MISKOLC, VOLOGDA U. 4.
A kormányablakok ügyfélfogadási rendje az alábbi:
Hétfő
7.00-17.00 között
Kedd
8.00-20.00 között
Szerda
8.00-20.00 között
Csütörtök 8.00-18.00 között
Péntek
8.00-20.00 között
Szíves megértésüket az átalakítások alatt köszönjük!

MISKOLCI JÁRÁSI HIVATAL

FELHÍVÁS

Kedves Emődi Lakosok és Támogatóink!
A „Gyermekálom” az Emődi Óvodásokért
Alapítvány évek óta eredményesen segíti
az óvodás gyermekek testi
és szellemi fejődését.
Kérjük, célunkat segítse Ön is
adója 1%-nak felajánlásával!

Adószámunk: 18431850-1-05
Köszönettel: a Kuratórium tagjai

ÖRÖKÖS ZÖLD ÓVODA
Ünnepélyes keretek között, 2017. december 12-én, óvodánk ÖRÖKÖS ZÖLD
ÓVODA elismerő címben részesült.
Szakmai nap keretén belül, Budapesten a Vajdahunyad várában került sor
az oklevél átadására.
Az oklevelet, az Emberi Erőforrás Minisztériuma részéről Lebanov József főosztályvezető, a Földművelésügyi Mi-

nisztérium képviseletében Búsi Lajos
helyettes államtitkár nyújtotta át.
Az ÖRÖKÖS ZÖLD ÓVODA címet egy
hosszú folyamat eredményeként nyertük el, melynek lényege a környezettudatos magatartásra és fenntarthatóságra nevelés.
Büszkék vagyunk, hogy az óvodás
gyermekek, szüleik és az óvoda munka-

társai aktív részvétellel segítették a pályázat sikerét.
Környezeti nevelésünk során a pozitív jövőkép alakítására törekszünk.
Hitünk szerint, ami „apró lépés az
óvodásnak, nagy lépés a világnak!”
Matiz Csilla
intézményvezető
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Mikulás járt Emődön

December 6-án, Miklós napján ellátogatott a Mikulás az
emődi gyerekekhez.
Emőd Város Önkormányzata jóvoltából az óvodások és
az iskolások is találkozhattak a
nagyszakállúval és mivel egész
évben jók voltak csomagot is
kaptak. A 0-3 éves intézménybe még nem járó gyerekekhez a
védőnők vezették el a Mikulást,
hogy átadhassa a nekik szánt
csomagot. A Mikulás több, mint
600 csomagot osztott szét az
emődi gyerekeknek.
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„ADAKOZNI JÓ…”
A hagyományokhoz híven, az idén is
megrendezésre került az Óvodai Jótékonysági Mikulás bál. A fergeteges hangulathoz a talpalávalót Tóth Roland biztosította, a vacsoráról Csécsi Péter és
Lovász Bertalan gondoskodott.
Éjfélkor értékes tombolatárgyakat
sorsoltunk ki, a fődíjat Kósa Lajos és
családja ajánlotta fel.
Számos támogatónak köszönhetően
a kitűzött célunk, óvodásaink örömére
megvalósul.
Támogatóink:
Ádámcsó Anita, Akku bolt, Autógumi Szerviz, Bajnok Söröző, Balogh Cukrászda, Bánné Tóth Anita, Barna Zsolt,
Barni Tüzép, Bodnár Konor és családja, Bogácsi Wellnes Fürdő, Borbély
Réka, Bukszár Szilvia, Bükkaljai Alkotók Egyesülete, Dinnyés József, Dukát
József, Emődi Nagycsaládosok Egyesülete, Emődi Papírbolt, Emődi Pincegazdák Dalárdája, Emődi Trafik bolt,
Eszlári család, Farmmix Kft, Fekete Tibor polgármester, Flamingó virágbolt,
Gál Barnabásné, Gaskó Popcorn, Horváth Eszter, IMO autómosó Miskolc,
Kalóczkai Gábor plébános, Karabélyos
József, Kazárné Kalber Nikolett alpolgármester, Komlósi István, Kósa Béla,
Kósa Lajos és családja, Lapostyánné
Dányi Katalin, Lessz Vigasz Presszó, Lilla szalon, Matiz Csilla, Nagy Béla, OMV
nyékládházi töltőállomás, Papp pékség,
Petruska Ágnes, Pincegazdák Egyesülete, Poráczki András, Sepsik Jánosné,
Somodi Zita és családja, Sóvári Krisztina, Surman Antal, Szabó Péter, Szent
Teréz Gyógyszertár, Szerviz Sziget,
Szomogya Anikó, Szucskó Renáta,
Szűcs László, Tállai András államtitkár,
Tomanik Kft.
Hűen tükrözi az összefogást a következő idézet, mellyel szeretném megköszönni mindenkinek nagylelkű felajánlását!
„A hópehely talán a legtörékenyebb teremtménye Istennek, de nézd csak meg
mire képesek, ha összekapcsolódnak."
Madácsy Mariann
Szülői Szervezet elnöke
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Iskolai Mikulás-ünnepség
December 6-án reggel érkezett az iskolába a Fehérszakállú. A 2. évfolyam tanulói régóta készülődtek, hogy kis műsorral köszöntsék. Mindenki nagyon várta, izgatottam bontogatta
a csomagot, amit az önkormányzat támogatásával hozott a Mikulás. Dallal, rajzokkal köszönték meg a gyerekek az ajándékot.
Ezután projektnap kezdődött, minden órán a tananyagba becsempésztük ezt a témát. A felső tagozatban digitális vetélkedő
zajlott, az advent, a karácsony és a Mikulás volt a téma. Az alsósok vidám vonatozással, dalokkal ünnepeltek. Az "A" épületben
még maradt pár napig a Mikulás, elkészítettük a „Mikulás házát”
mindenki nagy örömére. Készültek a fotók, gyönyörködhettünk
benne az utolsó napig.
Iskolavezetés

Az Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Program:
- Gyerekek farsangi műsora
Iskola Szülői Szervezete szeretettel
- Jelmezverseny, zene, tánc, tombola
meghívja Önt 2018. február 10-én
Vacsora: csirkének legjava sajtszósszal
19 órakor kezdődő

farsangi mulatságra
az általános iskola aulájába!

borítva, farsangi furfanggal töltve
Talpalávalót szolgáltatja: Sanya és Fia
Belépőjegy ára: 2.500 Ft

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!

Emődi Krónika
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A zeneiskola
csengettyű együttese
megdobogtatta
Mezőkövesd szívét

Advent harmadik vasárnapján, Mezőkövesden a Jézus Szíve templomban gyűltek össze a helyiek, hogy együtt gyújtsák
meg az adventi koszorú újabb gyertyáját.
Ez a nap az öröm vasárnapja nevet kapta. Ennek szellemében járult hozzá az ünnep meghittségéhez iskolánk Harangvirág Csengettyű együttese. Erre az alkalomra összeállított műsoruk nagy tetszést aratott a templomot megtöltő közönség
soraiban, melyet a vastapson túl az együttessel együtt énekelt
karácsonyi zsoltárral is kifejezésre juttattak.
Köszönjük Mezőkövesd városának a lehetőséget, a gyönyörű alkalmat és az ünnep emelkedettségének élményét.
Külön köszönjük a meghívást a Mezőkövesdi KÖZKINCS-TÁR
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának, Emőd város alpolgármesterének: Kazárné Kalber Nikolettnek.
A Harangvirág Csengettyű együttes tagjai: Gaál Zsuzsanna Mia, Gönczi Petra Virág, Hodosi László Pál, Hodosi Péter Ádám, Petruska Petra Mária, Tergalecz Dóra
Felkészítő tanár: Székelyné Ágoston Ildikó
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Óvodai karácsonyi
hangversenyeink
Idén is elmentünk egy kis karácsonyi hangversenyt adni a
jövő zenészééinek, Emőd mindkét óvodájába.
Igyekeztünk minden hangszert felvonultatni a hangversenyen, hogy gyerekek hangszer-választását segítsük a jövőben. Főleg alsó tagozatos növendékeket próbáltunk felléptetni, hogy két közelebbi korosztály találkozzon.
Néhány ismertebb karácsonyi dalt közösen énekeltek az
hangszeres előadókkal. A száncsengő bemutatásával és kiosztásával, ők is együtt zenélhettek velünk.
Koncertünket nagy figyelemmel követték végig, csenget�tyű együttesünket csodálatuk jeléül vissza is tapsolták.

Miskolcon jártunk
Az Őszi Pedagógiai Napok keretében megrendezésre
került a Tehetségek Találkozója, ahol több alapfokú művészeti iskola mutathatta be saját tehetségeit.
Sokszínű produkciókat láthattunk a klasszikus zenétől a
néozenéig, hangszeres játéktól a néptáncig. Zeneiskolánkat Bukta Bernadett és Ragályi Tamara fuvola szakos növendékek képviselték.
Zongorán kísért: Székelyné Ágoston Ildikó
Felkészítő tanár: Zsalakovics Éva
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XVIII. Adventi hangverseny
az Emődi Református templomban

Zeneiskolánk, a Reményi Ede zenei
Alapfokú Művészeti Iskola immáron
18. alkalommal tartotta adventi hangversenyét az Emődi Református templomban.
Tanulóink lelkesen készülnek erre a
koncertre, melyet Kósa Enikő Nagytiszteletű Asszony kezdeményezésére minden Karácsony első adventi vasárnapján
rendez a helyi református gyülekezet.

Örömteli
meglepetés
zeneisko
lánkban
A kormány a Kodály-program részeként két pianínó beszerzésével
segítette a Miskolci Tankerületi Központot, ahol az a döntés született,
hogy az egyik hangszert az emődi
Reményi Ede Zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei vehetik birtokukba.
Meggyőződésünk, hogy ez a számunkra igazán megtisztelő döntés,
melynek során ennek az értékes és
kiváló hangszernek birtokába juthatott az iskola, az intézményben tanuló növendékek szorgalma, elért eredményeik, szüleik támogatása, partnereink segítsége és természetesen
tanáraink kimagasló szakmai munkájának jutalma.
Köszönjük mindazoknak, akik segítenek és támogatnak minket kitűzött céljaink elérésében. Bízunk benne, hogy a jövőben ugyanilyen összefogással haladhatunk az úton melynek célja: "A zene legyen mindenkié!"

A karácsonyi ünnepre készülve a műsorban a klasszikus zeneművek mellett
elhangoztak az alkalomhoz illő református énekek, valamint a hely adottságát kihasználva a templom orgonájának dallamiban gyönyörködhetett a közönség.
A hangversenyt a gyülekezet által készített kedves vendéglátás követte ahol
jó hangulatú beszélgetések közben köszöntötték egymást a jelenlévők.

Gönczi Petra Virág alkotásaiból
nyílt kiállítás Emődön
2017. december
8-án az Emődi Művelődési Ház és a
Reményi Ede Zenei
Alapfokú Művészeti
Iskola közös szervezésében nyílt meg
az emődi ifjú alkotó, Gönczi Petra Virág legújabb kiállítása, melyen Fekete
Tibor polgármester
köszöntötte a megjelenteket.
A
fiatal
művész egykori tanára, Garanczné Nagy
Ildikó méltatta Petra alkotói tevékenységét és ajánlotta a kegyes közönség figyelmébe.
A rendkívüli alkalom ünnepélyességéhez hozzájárult a zeneiskola növendékeinek műsora. Közreműködtek: Gaál Botond gitáron (felkészítő tanára: Károly Krisztián), Ragályi Tamara és felkészítő tanára Zsalakovics Éva
fuvolán, valamint a Székelyné Ágoston Ildikó által vezetett Harangvirág
Csengettyűegyüttes, melynek Petra is
tagja.
Petra a zene mellett nagyon szép
eredményeket és sikereket ér el más
művészeti ágban is. Kiváló kézügyességének és különleges látásmódjának
köszönhetően rajzaival, festményeivel
különböző szakmai elismeréseket vívott ki magának.
Eredményei:
Az 1956-os forradalom és szabad-

ságharc 60. évfordulója alkalmából
meghirdetett Szabadság című pályázatra beküldött festménye bekerült a Szabadság Miskolc 1956 című könyvbe.
A Herman Ottó Múzeum Álmodj &
Tervezz! országos divattervezési pályázatán 2. helyezést ért el.
A IV. Krutilla József Országos Akvarellfestő versenyen 1. helyezést ért el.
A Magyar vagyok Határtalanul című
pályázaton díjazott lett.
A Parasznyai Csengettyűs Találkozóra készített festménye 2. lett.
Részt vett a Spanyolnátha Nemzetközi Művészeti Biennálén Hernádkakon,
valamint 4-es korában bekerült a rajza a Benedek Elek meséi című mesekönyvbe.
Alkotói tevékenységéhez gratulálunk! További szép sikereket kívánunk
a jövőben is!
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Véradó kitüntetések átadása

Nov. 24-én került sor a többszörös
véradó kitüntetések átadására. A megjelenteket a megyei vezetők köszöntötték,
oklevelet, érmet, ajándékcsomagot adtak át és az ünnepség végén meg is vendégeltek mindenkit.
Komlósi Orsolya, Komlósi Ákos, Tóth
Lilla, Ludman Csaba ált. isk. tanulók versel, Nagy Eliza Eszter, Holczreiter Bálint,
Kósa Lajos, Gaál Botond zeneszámokkal
kedveskedtek az ünnepelteknek. Nagy
Béla (szülő) által mondott vers is meghatotta a közönséget. Köszönet nekik és
felkészítőinek.
25-szörös véradók: Budai Anita, Dina
Zoltán Péter, Horváth Gábor, Ivánkai
Jánosné, Koren György
30-szoros véradók: Silye Andrásné,
Szabó Péter, Takács Nándor, Tóth
Viktorné, Árvai László
40-szeres véradók: Fekete Lászlóné,
Kassai Sándor, Kassai Ákos, Kis Zoltán,

Kocsis József,
Németh Andrea,
Szűcs László
50-szeres
véradók:
Kalóczkai Gábor,
Kondás Attila,
Szakos László
100-szoros véradó: Tóth Viktor
Gratulálunk minden kitüntetettnek.
Embernek lenni annyi, mint segíteni
a bajbajutottakon- ez ősi törvény- hangoztatjuk minden alkalommal, amikor
véradásra hívjuk a lakosságot. A 2017-es
év véradás szempontjából változó volt,
csak a szeptemberi és decemberi véradáson sikerült a tervet teljesíteni. Az
utóbbin ajándékot (szaloncukrot) is kaptak a véradók.

A jövőben is kérjük, minél többen jöjjenek, a fiatalokat is várjuk. Köszönjük az
Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Igazgatójának, hogy helyet biztosít és
mindenkinek, aki segíti a véradást.
Az új esztendőben kívánunk a város
lakóinak sikert, boldogságot és jó egészséget!
Vöröskereszt vezetősége

Karácsonyi ünnepségre hívtuk tagcsaládjainkat
December 18-án most közös karácsonyi
ünnepségre hívtuk tagcsaládjainkat. Az iskola aulájában feldíszített csodaszép karácsonyfa meghitté tette az összejövetelt, ezúton is köszönjük a lehetőséget! Gyermekeink örömmel szavaltak télről, az ünnepről szóló verseket és énekelték a karácsonyi
dalokat mindannyiunk örömére.
Ebben az évben is sikerült úgy gazdálkodnunk, hogy minden tagcsaládunknak
ajándékcsomagot tudtunk készíteni, ami

hasznos volt az ünnepre. Rajtuk kívül további öt nehéz helyzetben lévő, egyesületen kívüli családot is meghívtunk, így
összesen 75 csomag volt a fa alatt. Örültünk, hogy sokan megmozdultak egyik
tagtársunk megsegítésére, aki autó nélkül maradt. Ezen az estén neki is sikerült kis támogatással meglepetést szerezni. December 20-án este pedig további 11 családhoz érkezett meg váratlanul
az egyesület vezetősége egy adomán�-

nyal, amely a Nagycsaládosok Országos
Egyesületén keresztül a Magyar Nemzeti Banktól érkezett. Karácsony előtt három családot tudtunk javasolni a Nagycsaládosok Országos Egyesülete karácsonyi akciójához. Az Angyali Csomagküldő
Szolgálat keretein belül ezeknek a családoknak Erzsébet Utalvánnyal tették szebbé az ünnepet.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani tagcsaládjainknak, akik munkával,
vagy egyéb adománnyal segítik az egyesület működését.
Köszönjük Emőd Város Önkormányzatának a tavalyi évben
nyújtott támogatását. Hálásak
vagyunk mindenkinek, aki valahogyan hozzájárult programjaink szervezéséhez, munkánk
megkönnyebbítéséhez.
Reméljük, ebben az évben is sikerül terveinket megvalósítani, s
az alapszabályzatban foglaltak
szerint a jövőben is a közösség
érdekében folytathatjuk tevékenységünket. Ehhez kívánunk
magunknak kitartást, erőt, tagcsaládjainknak és a város valamennyi lakosának pedig boldog, békés új esztendőt!
Emődi Nagycsaládosok
Egyesületének elnöksége
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Soha nem szólt, csak nézett, de ha
nem nézett és látni sem láttam, akkor is
tudtam, hogy jelen van. Gondolatai erjedő mustként hatoltak beljebb és beljebb
agyam rejtett zugaiba, stimulálva lelkem
bugyrait, fájdalommentesen, enyhe bódultságot okozva, elárasztották egész
testemet. A történet mindig ugyanaz volt, de mindig máshogyan. Nekem
mindegyik kedves, mert a távolabbi és
közelebbi őseim története ez. A mese a
ház és az ő, a szellem születésével kezdődött, mint ahogy a mestergerendára is
vésve vagyon, az Úrnak 1819. esztendejében a szabadságharc előtt 30 - évvel.
Szorgos kezű, ügyes emberek jöttek, alapot ástak, amibe követ döngöltek, majd
törekkel kevert sárból „falat vertek”. A falakba három ablakot és egy ajtót helyeztek. Kicsiket, hogy megőrizzék a ház melegét, de úgy hogy a napsugarak megtalálják az utat befelé. A falakra hosszú gerendákat raktak, középen mestergerendával alátámasztva, amiknek a tető tartásán túl, bedeszkázva, a sárfalak védelme volt. A hosszú gerendáknak köszönhetően, a ház három oldalán, „tornác” futott körbe. A gerendákra pedig szarufákat illesztettek úgy, hogy elbírják a tekintélyes nádfedelet, ami rájuk került. A

házon belül három
helység volt. Szemből nézve, a jobb
oldalon egy nagyszoba, amit „tisztaszobának” mondtak. A baloldalon
egy kis szoba, amit
„kis háznak” neveztek, ahová a gyerekek nagy örömére
egy kemencét „raktak”, ami a két szoba
között elhelyezkedő konyhából volt fűthető. Történt mindez Petőfi Sándor születése előtt négy évvel. Az azóta eltelt
hosszú idő alatt a ház lakói, több generáción át, nem tudták ugyan, de a szellem
útmutatása szerint éltek. A falra is felkerült a szellemi alapgondolat:
„Hol hit ott szeretet,
hol szeretet ott béke,
hol béke ott ott áldás,
hol áldás ott Isten,
hol Isten ott szükség nincsen”.
Nem találkoztak ugyan vele csak az
végső pillanatban, amikor az élet és a
halál között húzódó vékony mezsgyére
léptek. Az utolsó lakókkal ez a hetvenes
évek közepén történt. Azóta a ház üresen
áll, önkormányzati tulajdon lett. A szel-

(A kép illusztráció.)

Az öreg ház szelleme

lem magára maradt, de sohasem unatkozott, mert a szellemek nem unatkoznak.
„Beszélgetett” a falakkal, a gerendákkal,
a tetővel, vagy a megmaradt használati
tárgyakkal és néha, néha a betévedő emberekkel. A házon kívül pedig várták kortársai a nagy fák, akik egy időben születtek vele és a házzal és akik most élő bástyasövényként vették körbe a kicsi házat
és akik méltóságteljesen bólogatva üdvözölték minden alkalommal.
A ház pedig utolsó mohikánként
még mindig áll, de mostanság katasztrófa, beázás fenyegeti. Félő, hogy a 200
évet nem éri meg, és ha elpusztul, vele
pusztul a szelleme is, ugyanis ha születni
tudott, akkor halni is képes.
Klebovicz Gyula

Nemzetközi övvizsga

Az Emődi Karate Sportegyesület tagjai nemzetközi övvizsgán vettek részt
2018. január 10-én. Mindenki sikeresen levizsgázott.
Urbán László sensei

Emődi Krónika
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Megemlékezés
„Álmodtam egy öregkort csodásat és szépet,
de a kegyetlen halál mindent összetépett.
Csoda volt, hogy éltél és engem szerettél,
Nekem nem haltál meg, csak álmodni mentél.
Egy remény van, ami éltet és vezet,
hogy egyszer majd találkozom Veled.”

Lupkovics Bertalanné
sz.: Dudás Borbála
halálának 2. évfordulójára

Amíg éltél, szerettelek, amíg élek, nem feledlek.
Mintha 2 éve azon a napon a világon mindent,
mindent eltemettem volna, azon az egy temetésen
abban az egy koporsóban. Tiéd a csend, a nyugalom,
enyém a könny, a fájdalom.

Megemlékezés
„Tudjuk, hogy nem jössz, de oly jó várni,
Hazudni a szívnek, hogy nem tudjon fájni.
Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk,
Hiányzol nekünk, soha nem feledünk."

Szívünk fájdalmában, lelkünk gyászában
emlékezünk 2013 január 15-re

HADZSEGA LÁSZLÓ
halálának 5. évfordulóján.
Szeretteid

Bánatos férjed

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik

Kopcsó Géza

Megemlékezés
„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni.
Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett,
így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek.
Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz,
halálod, míg élünk, fájó emlék marad.”

temetésén megjelentek, sírjára

Tintér Lajos

virágot, koszorút helyeztek,

(2017. 02. 01.) egy éves évfordulójára

fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Megemlékezés
„Életünk törékeny virág a végtelenben
ám emlékünk mégis örök erő
mit hátrahagyunk a szerető lelkekben
a világból soha nem törölhető

Tetteink millió jó s rossz pillanatát
lenyomatként őrzi az örök jövő
évezredek múltán sem kopik meg
mit megőriz a végtelen idő”

Fájó szívvel emlékezünk életünk szomorú
napjára, amikor drága szerettünk

Vass Béla
10 éve 2008. február 4-én
örökre itt hagyott bennünket.
„Nagyon akartam élni még, Érezni szívetek melegét.
Nem adta a sors nekem, Elvámolta az életem.
Búcsú nélkül kellett elmennem, Őrizzetek szívetekben."

Emléke családja szívében örökké él!

Özvegy Tintér Lajosné, két lánya Erika,
Barbara és fia Renátó és családtagjai

Impresszum
Kiadó:
Emőd Város Önkormányzata
Szerkesztő: Kovács Gabriella
Lapzárta: február 19. (hétfő)
Elérhetőség:
szerkeszto.emodikronika@gmail.com
Tel.: 46/476-156
Tördelés, nyomtatás:
Pető Nyomda
Mezőkövesd, 48-as Hősök útja 2.
Tel.: 49/414-000
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FELHÍVÁS
2017. december 23-án az
Ágoston Zoltán pincéje
környékén találtam
egy férfi karórát.
A tulajdonosa jelentkezhet
Poráczki Andrásnál
a 06-30/387-6360-as
telefonszámon.

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-os
jövedelem jóváírástól
Példa: 500.000 Ft 5 évre az 1 hónapban
2.896 Ft, a 2. hónaptóI 10.029 Ft
1.000.000 Ft 5 évre az 1 hónapban
5.792 Ft, a 2. hónaptóI 20.058 Ft.

Érdeklődni:
06-30/379-3377

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
3432 Emőd Kossuth út. 45.
(volt Varroda, a Goods
Market végében lévő épület)

Emődi Krónika
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Véradás

Vöröskereszt
A Vöröskeresztnek ismét
lehetősége nyílt, hogy a
rászorultakon segítsen.
Karácsony előtt, 26 család
kapott élelmiszercsomagot,
amely tartós élelmiszert és
édességet tartalmazott.
A családok nevében is
köszönet érte.

Az év első váradása
2018. február 21-én
(szerda) lesz. Helye az
Emődi II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola, délután 14-18 óráig.
A vér életet ment. Sokan önzetlenül, ellenszolgáltatás nélkül, így segítenek a bajbajutottakon. Tegye ezt minden felnőtt, egészséges ember a mi
városunkban is. Várjuk rendszeres véradóinkat,
de a fiatalokra, az első véradókra is számítunk.
- Véradásszervezők -

Eladó Ház
Emődön 93 m2-es kívül felújított, belül tisztasági festést kapott
összkomfortos ház eladó. Téglából épült, cseréptetős,
fűtése gázkazános, radiátorokkal.
2 szoba + konyha + előszoba + kamra + fürdőszoba, WC. Tágas,
napos és könnyen átalakítható igény szerint.
A ház 1600 m2-es telken van, ennek fele konyhakert. Az udvaron
melléképületek vannak. A kert eredendően arborétumszerű volt
és még könnyen visszaállítható. Ár: 5,8 M Ft
Érdeklődni a broker0814@gmail.com vagy a
00 44 744 244 0034 telefonszámon.
Kérésre további fotókat és információt küldök.
Amennyiben valaki hitelt vesz fel a ház megvételéhez
és gondok adódnak a visszafizetéskor, annak segíteni tudok
angliai munkavégzésben és szállásban.

Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
januári-februári programja
EMŐDI
GASZTRO KLUB
Január 25. csütörtök 17 óra
Téma: Emésztőrendszeri
problémák kezelése
gyógynövényekkel és egyéb
természetes gyógymódokkal
Előadó: Pászk Norbert
Szeretettel várjuk az egészséges
életmód iránt érdeklődőket!
Helyszín:
Igazgatási Épület emeleti előadója

EMŐDI
GASZTRO KLUB
Február 15. csütörtök 17 óra
Téma: Méregtelenítés,
tisztítás, salaktalanítás
Előadó: Pászk Norbert
Szeretettel várjuk az egészséges
életmód iránt érdeklődőket!
Helyszín:
Igazgatási Épület
emeleti előadója

Gyerekkönyvtári
farsang
Február 2. péntek 16.00
Vendég: HELIKOFFER együttes
Lesz jelmezverseny,
vetélkedő, tánc, móka, kacagás.
Mindenkit jelmezben várunk,
mert fantasztikus nyeremények
várnak kiosztásra!

Minden program ingyenesen látogatható!

Emődi Advent

(a legszebb pillanatok képekben II.)

