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Emődi Krónika
Nőnapi köszöntő
Március 8. – a NŐK NAPJA! A tavasz
e jeles napja a férfiak számára egy kicsit a jóvátétel napja. Hiszen napról napra csak gyűlik az adósságunk, amivel mi
férfiak a nők felé tartozunk.
A mai napon igyekszünk valamit törleszteni a hétköznapok során összegyűjtött adósságból. Lehet, hogy sokunknak
az is kevés lenne a törlesztéshez, ha az
év mind a 365 napja nőnap lenne. Ezért
tehát kérem férfi társaimat, hogy – legalább ma – igyekezzünk kedvesebbek,
figyelmesebbek, előzékenyebbek és
megértőbbek lenni a nők iránt!
Köszöntsük őket legalább egy szál virággal egy „köszönöm”-mel, mert oly
sok mindent köszönhetünk a nőknek!
Tőlük kaptuk az életet. Ők vigyáznak
ránk fogantatásunktól kezdve. Gondoskodóak, nevelnek, aggódnak, féltenek,
és olykor-olykor fegyelmeznek is! Ők te-

remtik meg az otthon melegét! A tőlük
kapott segítséggel, biztatással, energiával leszünk mi férfiak is képesek helytállni a munkánkban, a hivatásunkban, a
család anyagi hátterének megteremtésében.
Mire mennénk nélkülük? Ha ők nem
lennének nekünk – valljuk be bátran –
nem sokat érne az életünk!
Legyen ez a nap valóban a NŐK ünnepe! Halmozzuk el őket szeretettel, figyelemmel, gondoskodással, – mert megérdemlik! És szeressük őket tiszta szívvel!
Minél jobban szeretjük mi, férfiak a nőket, annál kedvesebbek lesznek hozzánk
ők is. Ezen a napon még azok a férfiak
is lepjék meg társukat egy szál virággal,
apró mosollyal, figyelmességgel, akik a
hétköznapok taposómalmában türelmetlenek, figyelmetlenek!
Az emődi férfiak nevében ezúton kö-

Nőnapi
köszöntő
Mire is mennénk mi, férfiak, nélkülük? A feleség, a társ,
az édesanya, a nagymama, a kolléganő nélkül. Isten
nem véletlenül adott nőt a férfi mellé. Nélkülük nem
csak a magány szorongató érzését kellene megtapasztalnunk, de életünk, munkánk is féllábú székként csuklana össze. Egymás nélkül gyengék, erőtlenek vagyunk.
Nőnap alkalmából férfitársaim nevében is köszönetemet szeretném kifejezni minden Nőnek azért, hogy
támaszai, bearanyozói mindennapjainknak. Adjon e
nap üzenete erőt számukra az év minden napján!

Isten éltessen minden
kedves Hölgyet!
Tállai András

országgyűlési képviselő

szönöm meg a városunkban élő valamennyi Nőnek azt az odaadást, szeretetet, gondoskodást, amit a családjaik és
egyben férfitársaim iránt tanúsítanak!
Kedves emődi lányok, asszonyok!
Kérem, fogadják jó szívvel köszönetünket mindazért, amit életünk során
kapunk Önöktől! Higgyék el, hálásak vagyunk mi férfiak akkor is, ha az nem mindig látszik, ha úgy tűnik, megfeledkezünk a köszönetről!
Az emődi fiúk, férfiak és természetesen a magam nevében kérem, hogy legyenek továbbra is támaszaink, segítőink! Kívánom mindnyájuknak, hogy legyenek mindig egészségesek, szépek,
kedvesek és nagyon boldogok!

Fekete Tibor
polgármester

Nőnapi meglepetés,
nem csak nőknek

Dupla KáVé és Köteles Cindy nőnapi műsora
2018. március 8. 17.00

helyszín: az Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola aulája
A belépés díjtalan! Mindenkit szeretettel várunk!
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Az alábbi cikk az Észak-Magyarország napilapban jelent meg,
melyet változtatás nélkül teszünk közzé.

Az emődi művelődési ház
újra „hallat” magáról
A városi ranghoz méltó új épület
forráshiány miatt évekig váratott magára.
EMŐD. Újabb szakaszába jutott az
emődi Művelődési Ház projekt: Fekete
Tibor polgármester és Szilvási András,
a Szilvási Építő Kft. ügyvezetője a közelmúltban aláírta a Művelődési Ház és
Könyvtár építésére vonatkozó vállalkozási szerződést.
Lapunk már többször beszámolt arról, hogy utoljára talán a ’80-as években volt művelődési háza Emődnek.
Akkoriban a református templom közelében működött az intézmény, ahol
mozi is helyet kapott. A szomszédos
épületben könyvtár volt, majd a két
ház idővel összeépült, a mozi tönkrement, ezzel együtt pedig megszűnt
az emődi művelődési ház. A kulturális

rendezvényeknek – az utóbbi években
– az iskola aulája adott otthont, illetve a szabadtéri programokat a városháza melletti parkban rendezték. A városi ranghoz méltó új művelődési ház
megépítése forráshiány miatt hosszú
évekig váratott magára. Tavaly decemberben azonban a kormány 400 millió
forint támogatást ítélt meg a művelődési ház megépítésére.
Már alkalmas
Emőd központjában egy nagy kiterjedésű, jellemzően mély fekvésű zöldterület terül el, közepén a patakkal kettéosztva – ismertette Fekete Tibor. – A
terület északi, keleti oldalát a város fokozatosan, több lépcsőben urbanizál-

ta: a városháza, a patak és a 3-as út közötti területen szép díszpark és játszótér létesült. A patak túlpartja, a „Gátszög” területe egészen a legutóbbi időkig mezőgazdasági művelés alatt állt.
A terület új művelődési ház felépítésére az ingatlan-nyilvántartási rendezést
követően alkalmassá vált. ÉM

Szépkorú köszöntés

Tájékoztatás!

A Szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008.
(X.21.) Kormány rendelet 2. §-a (4) bekezdése alapján Fekete Tibor polgármester úr köszöntötte Szatmári Margitai
Jánosnét 95. születésnapja alkalmából és ez alkalomból Orbán Viktor Miniszterelnök úr által kiállított emléklapot nyújtott át részére.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Emőd Városában a szociális igazgatáshoz kapcsolódó ügysegédi feladatokat Gulyás Ágnes, a Miskolci Járási Hivatal Hatósági
Főosztály 3. szociális szakügyintézője 2018. február 01.
napjától az alábbiak szerint megjelölt ügyfélfogadási napon látja el:
Minden héten
hétfői napon 13-16 óráig és szerdai napon 8-12óráig.
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatal Miskolc Járási Hivatala

Impresszum
Kiadó: Emőd Város Önkormányzata
Szerkesztő: Kovács Gabriella
Lapzárta: f
Elérhetőség: Tel.: 46/476-156
szerkeszto.emodikronika@gmail.com
Tördelés, nyomtatás: Pető Nyomda
Mezőkövesd, 48-as Hősök útja 2.
Tel.: 49/414-000
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Farsangi bál

A báli szezon utolsó mulatságát tartotta meg február 10én az iskolai Szülői Szervezet. Az idén is tekintélyes, mintegy
300 fős vendégsereg ünnepelte együtt a tél búcsúztatását. A
hagyományokhoz híven az estét a felsősök keringője nyitotta
meg, majd az iskolások legsikeresebb produkcióit láthatták a
vendégek.
A legkisebbek Pingvintáncát követően a Pincérfrakk utcai
cicák tűntek fel a színen, majd a negyedikesek a Grease c. musical mindenki számára ismerős dallamaira járták a rock and
rollt. Ezután a vadnyugat világába csöppentünk, ahol az ötödikesek látványos színpadképe és jelenete ragadott magával
minket. Ezt követte a hetedikesek Apácashow-t idéző fergeteges produkciója, majd záró számként tanáraink modern táncát láthattuk.
Az este folyamán felszolgált ízletes vacsorát Sándor Lászlónak köszönjük, melynek elfogyasztása után megkezdődött
a hajnalig tartó mulatozás Sanya és fia zenéjére. Tíz óra után
került sor a farsangi felvonulásra, mely során jelmezben megjelent vendégeink mutathatták meg magukat. A képzeletbeli időutazás az őskortól, Frédivel és Vilmával indult, majd Cézáron, Kleopátrán, a görögön és a papon át eljutottunk a barokk-kor mesés, kosztümös világába. A modern kort a Monster
High babák, az unikornis lányok, valamint egy Edda-paródia
képviselte.

Köszönjük vendégeinknek a lelkes részvételt, mellyel hozzájárultak, hogy valódi farsangi hangulata legyen bálunknak.
Éjfélkor kezdtük el a tombola-húzást, melynek során több
mint száz nyeremény talált gazdára. Szeretnénk megköszönni támogatóinknak, hogy idén is egy igazán sikeres bált zárhattunk. Jövőre várjuk vissza kedves vendégeinket, hogy a továbbiakban is együtt tudjuk támogatni az emődi iskolásokat.
Támogatóink: Ádám Adrienn, AVALON Resort & SPA, Báder
Zsuzsanna, Bajnok Söröző, Bartháné Tóth Zsuzsa, Bódi Csaba,
Bogácsi Termálfürdő Kft., Bukszár Szilvia, Delta Cukrászda, Dr
Eszlári Zsolt és családja, Dr Tóth Istvánné (Papírbolt), Dudásné
Papp Judit, Emődi Kézműves Alkotó Egyesület, Emődi Nagycsaládosok Egyesülete, Emődi Pincegazdászok Egyesülete, Faragó Lajos, Faragó Méhészet, Farkas Pincészet, Fazekasné Borbély Zsuzsanna, Fekete Tibor, Gulyás Irén, ifj. Veres Lajos, Ivánkai Tamás, Jenei Zoltán, Kalóczkai Gábor, Kardos József, Kósa
Béla, Kósa Lajos, Kovács Mónika, Lapostyánné Dányi Katalin,
Lesz Vigasz Söröző, Lilla Szalon, Liskáné Bodnár Renáta és családja, Lőrinczné Erdősi Mariann, Ludman Erika, Mályiné Miklós Edina, Mártonné Szakolczai Enikő, Nagy Béla, Nagyné
Hadzsega Zita, Rublinkszi Gábor és családja, Sepsik Jánosné
(Virágbolt), Szabóné Gacsal Beáta, Szabóné Kató Hajnalka,
Szent Teréz Gyógyszertár, Szűcs László, Tállai András, Tomanic
Kft., Totálfa Bt., Tóth Csaba és családja, Tóth István, UNIÓ-COOP
Zrt., Városgondnokság, Varroda dolgozói, Zsóka Abc.
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Iskolai farsang

A farsang minden évben vízkereszttől hamvazószerdáig, a nagyböjt első napjáig tartó időszak, amikor kicsik és
nagyok vidám mulatozással, evés-ivással próbálják elűzni
a zord és hosszú telet.
Ebben az évben február 8-án délután a felső tagozatosok, 9-én pedig az alsósok farsangi rendezvényére került
sor, ezt megelőzően pedig hetekig hangosak voltak a tantermek és tornatermek a jó hangulatú, vidám próbáktól.
A felsősök mulatsága immáron a hagyományoknak
megfelelően a 7. és 8. osztályos tanulók nyitótáncával vette kezdetét. Vass Krisztina tanárnő az idén a bécsi keringő rejtelmeibe igyekezett beavatni a vállalkozó szellemű
ifjakat.
A nyitótáncot egy meglepetés produkció követte: a
tantestület táncos lábú tagjai modern tánccal szórakoztatták a közönséget. A legifjabb felső tagozatosok előadásukkal visszarepítettek minket gyermekkorunk meséinek
világába, elutazhattunk velük képzeletben a Vadnyugatra és Hawaii-ra. Korunk magyar videósait és lókereskedő
vándorcigányokat idéztek meg a hatodik évfolyamos diákok, míg a hetedik osztályos tanulók az Apácashow című
film nótás kedvű középiskolásainak bőrébe bújtak. A legnagyobbak jelenetei mai sztárokat és egy iskolai tanítási órát mutattak be nekünk humoros formában. Ezután
következett a moderntáncosok előadása, amely szintén
nagy sikert aratott.
A következő nap délutánja az alsó tagozatosoké volt.
Ezt a farsangi forgatagot is a keringő, a moderntáncosok
bemutatója és a tanári produkció vezette be, amely után
jókedvűen és bátran vették birtokba a teret a kisebbek. A
sort az elsős nebulók ötletes és színes egyéni jelmezes felvonulása indította, majd őket követte a másodikosok színvonalas pingvintánca. A foltos kutyusoknak öltözött 2.b
osztályt követték a Pincérfrakk utcai cicák. A 3.b túrázni indult a hegyekbe, míg a 4. a pizzafutárként a zsűrit is megkínálta. A 4.b osztály Grease c. zenés film alapján készült
egyvelege nagy sikert aratott.
A tombolahúzást most is feszült várakozás előzte meg,
hiszen az idén is számtalan nyereménnyel gazdagodhattak a szerencsések. Köszönet illeti a szülőket áldozatos segítségnyújtásukért a jelmezek elkészítésében, a felkészítő
pedagógusokat a jelenetek betanításában. Az eredményhirdetéskor kitűnt, melyik osztály miben jeleskedett, a fellépők mindegyike oklevelet és ízletes tortát kapott.
Köszönjük a lelkes pedagógusok és tanulók, valamint Fazekas Lászlóné aktivitását a dekoráció elkészítésében, amellyel napokra farsangi hangulatot varázsoltak az iskolába.
Köszönetet mondunk Fekete Tibor polgármester úrnak,
Laczai Csabánénak, Kósáné Schalkház Erzsébetnek és a
Szülői Szervezetnek támogatásukért.
Horváthné Hosszu Andrea
Ízelítőül néhány fotót a 12. /színes/ oldalon tekinthetnek meg
a színvonalas rendezvényről.
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Zenészek találkozója
Emődön
Az idén immáron tizenkettedik alkalommal várjuk az ifjú
tehetségeket Emődre a március 9-én megrendezésre kerülő
Muzsikáló Vidék Találkozóra.
Ez az alkalom, mint neve is mutatja, egy szakmai találkozó,
melynek célja, hogy lehetőséget biztosítson azoknak a hangszert tanuló növendékeknek, akik a megszokott versenyek helyett inkább kötetlenebb formában, mégis szakmai közönség
illetve zsűri előtt szeretnék megmutatni tehetségüket.
A rendezvény nagyon kedvelt a zenét tanulók körében. Közel 30 településről érkeznek zeneiskolai növendékek, így ebben az évben körülbelül kétszáz vendégre számítunk. Bízunk
benne, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az idén is gazdag
szakmai tapasztalattal, jó élményekkel térhetnek majd haza a
találkozó résztvevői.
Tisztelettel meghívjuk
a Reményi Ede
Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola
által megrendezésre
kerülő

XII. Muzsikáló Vidék Találkozójára.
Időpontja: 2018. március 9. 14 óra
Helyszíne: Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola aulája
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Emődről indult a világbajnok!
Ambruzs Szabolcs
Sajátos motiváció irányította az
emődi általános iskolás figyelmét
a küzdő sportok felé.
– Alacsony, vézna srác voltam, olyan
igazi célpontja az erősebbeknek és ezt
nehezen viseltem.
Tanulás mellett Miskolcra járt edzésekre, miskolci középiskolás korában pedig hetente négyszer további edzésekre a hajnali három óra ötven perces postavonattal Budapestre. Tehetségét a híres hazai edzők hamar felfedezték. Ahhoz, hogy versenyekre, edzésekre járjon
mutatós tanulmányi átlagot kellett felmutatnia. Mindez nem hátráltatta ambíciói megvalósításában sőt, ösztönző
erőt adott a küzdelmekhez. Ma is vallja,
annak,hogy valamit elérhessünk az életünkben, csak egy akadálya létezik, saját magunk gyengesége. A budapesti világbajnokságon öt kategóriában indult,
s abból négyet megnyert, egy második

helyezés mellett. Azt követően a thaiboksz-bajnokság első helyezése mellé utcai bajnokságban is megmérettette magát, abban is kivívta az első helyet.
Full kontaktban és rövid fegyveres küzdelemben szintúgy versenyző társai fölé
nőtt. Aktív pályafutását 2011-ben fejezte be, azóta számtalan bemutatóra hívták, Kínától Párizsig. Fájó pont az életében, hogy Los Angelesben financiális
háttér hiánya miatt nem léphetett a küzdők közé.
– A hajnali utazásaim óráit Emődtől
Budapestig a belülről való építkezésre
fordítottam. Bizonyíthatom, hogy a gondolati, akarati tényezők állnak a későbbi, szinte elképzelhetetlen eredmények
mögött. Ezt erősítette meg egy milliós
„kisvárosban” kínai edzőségem is. Itthon

részem lehetett színházi harci jelenetek
koreográfiájának betanításában, ami tovább gazdagította az edzői palettát.
A terápiásan felépített mozgást, annak mentális hozamait Ambruzs Szabolcs a félelmek leküzdésével bajlódó
menedzserek számára összeállított foglakozásain is alkalmazza. A Fehér Tigris
Shaolin Kung-Fu Egyesület elnöke oktatási intézményekben is tart edzéseket.

Sajó Kupa

Fenyőfasors?

2018. február 11-én rendezték meg Szirmabesenyőben a Sajó
Kupa elnevezésű országos karate versenyt, ahol az Emődi Karate SE
versenyzői a következő eredményeket érték el: Szoboszlai Ádám a
8-9 éveseknél 3. helyezést, Eszlári Emma a 6-7 éveseknél 2. helyezést ért el.
Urbán László sensei

Három éve már, hogy fenyőfát ültettem. A hely,
amit kinéztem számára, a nagyszüleim „öreg házának”,
a jelenlegi tájháznak az udvarán, egy félárnyékos terület volt. Az ültetés után, mikor arra jártam, ami sokszor
előfordult, mindig meglátogattam és ő mindannyiszor barátságosan, mosolyogva üdvözölt. Elhaladva
mellette, ha véletlenül hozzáértem, ágaival végigcirógatott. Barátok lettünk. Mivel a fácska három év alatt
közel két méteresre nőtt és a felső ágain már tobozokat is nevelt, úgy gondoltam, hogy jó helyet választottam a számára, de tévedtem. 2017 karácsonyának előestéjén, mikor meglátogattam, már nem találtam, eltűnt. Köztudott, hogy a fák helyhez kötöttek, így hát
nyilvánvaló volt, hogy kivágták. A megdöbbenéstől
sokáig csendben álltam. Szomorúságot, ürességet és
fájdalmat éreztem. Fájdalmat, mert megsebeztek és
a seb mély kátyút mart az életem országútjába. Belelépve, elmondtam egy imát, azon embertársaim lelki
üdvéért, akik, ugyanezen területen, számtalan akác és
őshonos gyümölcsfa ígéretes példányainak kivágása
után úgy gondolták, hogy joguk van kivágni a fenyőt
is. Így tettem akkor is, amikor Vízkereszt után egy közeli udvarban megláttam a kis fát félredobva, egy karácsonyfatalpba gyömöszölve. Hozzá már hiába szóltam, nem válaszolt. Halott volt. Isten áldjon barátom.
Kelt: 21. század.
Klebovicz Gyula

Eszlári Emma

Szoboszlai Ádám
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Bemutatjuk az Emődi Értéktárba
- az Emődi Értéktár Bizottság javaslatai alapján felvett értékeket.
1. rész: Emődi tehéntánc szelet (étel)
1. A települési érték szakterületenkénti
kategóriák szerinti besorolása:
Egészség és életmód
2. A települési érték fellelhetőségének helye:
Emőd, „Oázis” Étterem és Vendéglő
Emőd, Arany János u.
3. A települési érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi
jellemzőinek és történetének leírása:
Az emődi szőlőhegyen van egy Tehéntánc nevű dűlő.
Úgy tartja a mondás, onnan kapta a nevét, hogy egyszer a
szőlőpréselés után kihordták az erjedő présanyagot, a tehenek ettek belőle és bizony majdnem táncra perdültek.
Az Emőd város egyik hagyományának számító étel kitalálásának és születésének körülményei a következők:
Az Emőd és Vidéke Földműves-szövetkezet Kisvendéglőjének vezetője az 1960-as években, Mikló Géza és neje Bolha Margit Miskolci lakosok voltak, A MESZÖV felhívta a szövetkezetek figyelmét, hogy az ételforgalom növelése érdekében, tegyenek lépéseket különleges tájjellegű ételek bevezetésére és forgalmazására. A miskolci lakosú vendéglővezetők a már általuk korábban ismer recept alapján az
emődi lakosú szakács javaslatára, a készülő ételnek, így adták az Emődi tehéntánc szelet fantázia nevet.
Innentől kezdve egyre nagyobb forgalmat bonyolítottak le az Emődi tehéntánc szelet ételből, sőt később Répássy
István és Csorbáné (Ancika) kisvendéglő vezetők is folytatták a étel forgalmazását.
Az Emődön kitalált és most már hagyománynak számító, országosan is ismert ételféleséget, Emődön Barna Péter „Pedro” Étel-italbárjában a következők szerint készítették:
Az Emődi tehéntánc szelet,
ételkülönlegesség receptje:
Hozzávalók 10 személyre: 1,6 kg
mangalicakaraj, 50 dkg füstölt mangalicaszalonna, 25 dkg reszelt füstölt sajt,
25 dkg reszelt trappista sajt, 15 dkg
liszt, 6 tojás, csipetnyi só, zsemlemorzsa, olaj a sütéshez.
Úgy készítjük el, hogy a karajt szeleteljük, klopfoljuk, sózzuk. A szalonnát
vékonyra vágjuk, a sajt két harmadával
összekeverjük, és a szeletekbe töltjük.

Zsemlemorzsában megforgatjuk, bő zsírban aranyos barnára sütjük. Megszórjuk a maradék reszelt sajttal. Hasábburgonyával és rizzsel körítve, jófajta ecetes uborkával vagy
csípős salátával tálaljuk.
Mindenesetre az Emődi tehéntánc szelet a nevéhez méltón kedvelt és tartalmas étel, úgyhogy bor kell hozzá, a szőlőhegyről illetve az Emődi tehéntánci pincékből.
4. Indokolás az értéktárba történő felvétel mellett:
Emődön és környékén több mint fél évszázada szájhagyomány igazolja a jelölt étel forgalmazását. A Tehéntánc
szelet Emőd jellegzetes gasztronómiai értékét képviseli. Emődön a vendéglőben minden napos, a lakosság körében társadalmi és családi ünnepek fő étele. Annyira általános jellegéről van szó, mely már a „közkincs” kategóriájába
tartozik. Nem csak az országból, hanem külföldről is érkeznek vendégek, látogatók akik szívesen fogyasztják az Emődi
tehéntánc szeleteket, hisz a vendéglő étlapján mindennapos étel.
5. A települési értékkel kapcsolatos információt megjelenítő
források (bibliográfia, holnapok, multimédiás források)
Internet: Helyi ízek (Szerző: sgl)
Forrás: Tájjellegű ételek gyűjteménye
Czecze József: Szőlők és picék „Emődön, a jó földön”
Barna Péter: „Pedro” étel és italbár vezetője
Czecze József

Emődi Krónika
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Meghívó
Emőd Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját,

2018. március 14-én

az 1848/49-es magyar
forradalom és
szabadságharc

170.

évfordulójának
előestéjén rendezett
városi ünnepségre.

17.00 Ünnepi megemlékezés
Helyszín: Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Ünnepi beszédet mond:
Tállai András, országgyűlési képviselő
Közreműködik:
· Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
6. évfolyama
· Emőd Brass fúvós zenekar
· Emődi Pincegazdák Dalárdája
Utána: Fáklyás felvonulás és
koszorúzás a Kossuth szobornál
Közreműködik:
· B.A.Z. megyei Huszár és Lovas
Hagyományőrző Egyesület
· Emőd Brass fúvószenekar
Emlékezzünk, ünnepeljünk együtt!

Az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
márciusi programjai
EMŐDI ÉRTÉKES ESTÉK

Emődi Gasztro Klub

2018. március 21. 18.00 óra

2018. március 22. 17.00 óra

Az Emődi Települési Értéktár Bizottság meghívására,
a világbajnok, emődi születésű Ambruzs Szabolcs
(cikk a 6. oldalon) tart előadást.
Mindenkit szeretettel várunk!
(Helyszín: Igazgatási Épület emeleti előadója)

Szeretettel várjuk a gasztronómia, az egészséges
táplálkozás és az önfenntartás iránt érdeklődőket.
Havi témánk:
„Elfeledett gyógynövényeink”
előadó: Pászk Norbert, természetgyógyász
(Helyszín: Igazgatási Épület emeleti előadója)
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„Azt kívánjuk mindnyájan e szép napon,
Ragyogjon rád napfény, legyél boldog nagyon.
Születésnapodon köszöntsön a hajnal,
Ne szálljon szívedből bánatos sóhaj.
Csillogó szemeddel tekints fel az égre,
Köszöntsön a napnak aranysárga fénye”

Szatmári Margitai Jánosné
sz.: Tóth Mária (Kató néni)

95. születésnapján köszöntik

lányai és családjaik

Megemlékezés
„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.
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.”

Kiss Emilné
sz. Horváth Ibolya

Fájó szívvel emlékezünk
halálod 7. évfordulóján.
Férje, lánya, 2 fia,
unokái és dédunokája.

„Azt kívánom neked e szép
napon. Ragyogjon rád napfény,
legyél boldog nagyon, Szíved
sose féljen, Bánat sose érjen,
Minden utadon szerencse
kísérjen”

80.

születésnapja alkalmából
köszöntjük

Rácz Ferencé,
Gyökér Piroskát

2 fiad, menyeid, unokáid

Megemlékezés
„A szíved megpihent, a miénk vérzik, a halál
fájdalmát csak az élők érzik.
Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet,
amit tőlünk senki soha el nem vehet.
Te a jóságodat két marokkal szórtad,
önzetlenül adtál rossznak és jónak.
Mindig egy célod volt, a családért élni, ezt a
halál tudta csak széttépni.
Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk,
hiányzol nagyon, soha nem feledünk.”

Fájó szívvel emlékezünk

Faragó
Károlyra,

aki 9 éve itt hagyott bennünket

Dudás Csaba
50.

születésnapodra sok szeretettel
köszöntünk, sok boldogságot,
jó egészséget és körünkben
hosszú éveket kívánunk
szerető Édesanyád, Feleséged,
gyermekeid Csaba, Tamás, Edina,
két kis unokád Bence, Nikolett.

Megemlékezés
„Mikor elmentél, kialudt egy csillag.
Az angyalok a mennyországba hívtak.
De sajnos itt lent elveszítettünk Téged,
a legtisztább angyalát a földnek, s az égnek."

Szomorú szívvel és soha el nem
múló szeretettel emlékezünk

özv. id. Dobai
Józsefné
(sz. Tóth Margit)

halálának 5. évfordulóján.

Szerető családja

Szerető családja

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)
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Személyi kölcsön akció!
300.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig

fix kamat: 6,95%-tól !!!

Borosné Rajna Anikó

fodrász
• női, férfi jajvágás
• Újdonság: protox kezelés!
Tel.: 06-20/995-0878

Szabadfelhasználásra vagy akár korábban felvett magasabb kamatozású hitelek (autóhitel, személyi kölcsön, hitelkártya, folyószámlahitel) kiváltására.

Molnár Hajnalka Brigitta

már nettó 68.000 Ft-os
jövedelem jóváírástól

kozmetikus
• kozmetikai kezelések
• vio, ultrahang kezelések
• műszempilla (szálas, tincses)
• füllyukasztás
Tel.: 06-70/884-5042

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.

Egyéb kezelések
• Flabelos
• Oto Body Care

Érdeklődni:
06-30/379-3377

Várjuk kedves régi és új
vendégeinket!

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.

Farsang az
óvodában

Farsang az
iskolában

