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A belépés díjtalan!

A hamisítatlan, hagyományos magyar
lagziban igencsak összekuszálódnak a szálak: a menyasszony nem a vőlegényt várná, a vőlegény a hozományra hajt, a Polgi
ott keresi a boldogságot, ahol az újdonsült
férj, megjelenik az ara régi szerelme menyasszonyi ruhában, a tanú vele mondaná ki
az igent, majd egy kétes múltú lány is megátkozza egy vajákos asszonnyal a frigyre lépett férfit... És mindez csak a kezdet. A nagy
mulatás bővelkedik fordulatokban, humorban, miközben nem homályosodnak el az
őszinte pillanatok. Harsányi Gábor vígdrámája egy igazi kortárs, mégis autentikus lakodalom vérbő lenyomata, tele hatalmas
poénokkal és nevetéssel.

Szereplők:

Áron - Ponty Tamás

Bence – Czakó Roland / Gerner Csaba

Markó – Boronyák Gergely

Tücsi – Gieler Csaba / Zsiga László

Annuska – Cseh Adrienn / Szuromi Bernadett

Berni – Ternai Krisztina

Polgi – Dózsa László / Virág László

Boróka – Nemcsók Nóra / Dömök Edina

Tógyi – Harsányi Gábor

Vajákos – Gosztola Adél / Dömök Edina

Mancika – Bednai Natália

Franc Lebensmaier – Várfi Sándor

Díszlet: Gáliczki László • Jelmez: Orgovány “Orgi” Andrea • Asszisztens: Pallós Tibor
Írta: Harsányi Gábor • Rendező: Bednai Natália

Épül-szépül városunk
Nagy örömmel számolunk be a városban már elkészült
és folyamatosan haladó munkálatokról.
Tavasszal újra elkezdődött a járda építés a közmunkaprogram keretében. Első lépcsőben az Arany J. u. 2. szám
előtt lévő gyalogátkelőhely megközelítését elősegítendő 20 m2 térburkolat került lerakásra.
Megújult a Kossuth u. 2. szám előtti járdaszakasz is
150 m2-en. Elbontásra került a korábbi meredek lépcső,
a helyére új szabványos rámpa és lépcső épült. A rámpa
és a vízelvezető árok mellé 34 m hosszban kovácsoltvas
korlát került.
Megkezdtük az I. világháborús emlékmű melletti park
és járda felújítását 180 m hosszban a Kossuth u.117-ig.
A járda építésével együtt megújul a Nyéki (Kis)-patak felett átívelő híd, amire szintén új kovácsoltvas korlát került felszerelésre a híd mindkét oldalán mintegy 10-10 m
hosszban.
Mindannyiunk megelégedésére és egy élhetőbb,
szebb városért dolgozunk. Kérünk mindenkit óvjuk,
védjük az épített környezetet, hogy minél hosszabb ideig gyönyörködhessünk az elkészült városrészletekben.
Emőd Városgondnokság
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Kirándulás Bűvösvölgyben
Az őszi papírgyűjtés legaktívabb alsós osztályaként iskolánk 4.b osztálya izgalmas, tartalmas kiránduláson vehetett
részt a debreceni Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központban, melyet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság hozott
létre, hogy támogassa a gyerekeket a média tudatos és biztonságos használatában. Bűvösvölgy célja, hogy a központokba látogató gyerekek játszva, aktív alkotófolyamatok során tanulják meg, hogyan hat rájuk a média. Tanulóink 8 fős
csoportokban képzett oktatók segítségével pillanthattak be az újságírás rejtelmeibe, párokban elkészíthették saját újságukat is. Belekóstolhattak a filmezés izgalmas világába is, a foglalkozás során a

gyerekek megtapasztalhatták, hogyan
áll össze egy film, és kipróbálhatták magukat a legfontosabb szerepkörökben. A
történetet maguk találták ki, majd a szereposztás, a párbeszédek felvázolása és a
jelmezek kiválasztása után kezdődhetett
a forgatás. Az elkészült jeleneteket a nap
végén együtt meg is néztük. A hírekkel
foglalkozó programon a gyerekek megtanulhatták, hogy milyen szempontok
alapján kerülhet be egy hír az esti híradóba, és hogy a figyelemfelkeltő híradás sajátos módon közvetíti a valóságot. Kipróbálhatták, hogy milyen kihívás egy időjárás-jelentő, hírolvasó, hírszerkesztő, vagy
súgógépkezelő munkája.

Egy nap Budapesten

Emődi Krónika

A mai fiatalok már a digitális univerzumban születtek. Természetes számukra a mobilkommunikációs eszközök és
az internet használata. Fontos azonban,
hogy a gyerekek az előnyök kihasználása mellett a biztonságos használat feltételeivel, a kockázatokkal és veszélyekkel
is tisztában legyenek. Ez a mai nap erről
is szólt.
Köszönjük a lehetőséget iskolánk vezetőségének, az őszi papírgyűjtésben
résztvevő szülőknek, akik lehetővé tették, hogy egy ilyen felejthetetlen élményben legyen részünk.
Szűcsné Kovács Tünde,
osztályfőnök

Április 21-én, szombaton élményekkel teli kiránduláson
vehetett részt az, aki a papírgyűjtésen kiemelkedő eredményt ért el.
Reggel volt a gyülekező az állomáson, 50 gyerek indult
útnak, mindenki már nagyon izgatott volt. A vonaton sokat nevettünk, játszottunk, beszélgettünk. Amikor megérkeztünk, kicsit sétáltunk, majd lementünk a néhányunknak ijesztő mozgólépcsőn. Metróval utaztunk a Budai várig,
ahol a Hadtörténeti Múzeumban tettünk látogatást, ami nagyon tetszett mindenkinek, de főleg a fiúknak. Ezután 118
lépcsőfok vezetett a Mátyás-templomhoz és megcsodáltuk
a Halászbástyát. Kisebb pihenés után átmentünk a Lánchídon és eljutottunk a Parlamenthez. Mindenkit leellenőriztek és ámultunk-bámultunk, hogy milyen gyönyörű épületet láthatunk. Fülhallgatón keresztül hallhattuk az idegenvezetőt. Itt készítettünk csoportképet is. Amikor odaértünk
a koronához, a koronaőröktől csak két méterre lehetett állni. Az Országház után szabadprogram, fagyizás következett.
Hazafelé már mindenki fáradt volt. Nagyon jól éreztük
magunkat és köszönjük az élménydús kirándulást kísérőinknek és a szervezőknek, sok-sok szép emléket szereztünk.
Komlósi Orsolya 6. b

Emődi Krónika

„Menő menzák”- pályázat az iskolában
Ezzel a címmel nyert meg intézményünk alapítványa egy kiemelt fontosságú pályázatot, melynek keretében a megvalósítandó programokra, eszközökre mintegy 20 millió Ft-ot költhetünk a megvalósítás egy éve alatt. A pályázat célja az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának a hatékony támogatása. Célunk továbbá az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés érdekében a gyermekek étkezési kultúrájának, étkezési körülményeinek javítása, a várható
élettartam és az egészségben eltöltött életévek számának növelése. Ennek érdekében dietetikus mérte fel a tanulók étkezési szokásait, aki a kielemzés után az osztályokban tanácsokat ad. Főzőversenyt, egészségnapokat szervezünk, az osztályok egészséges életmóddal kapcsolatos előadásokon vesznek részt. Kóstolókat, gyümölcsnapokat tarunk, ahol minden
héten minden diák friss gyümölcsöt kap. Főzőszakkört szerveznek az osztályfőnökök 4-8. évfolyamokon, ahol minden hónapban egészséges ételeket készítenek a megújult tankonyhában. Új asztalok, székek, edények, egyéb konyhai eszközök,
tűzhely, hűtőszekrény beszerzésére került sor, mintegy 3 millió
Ft értékben. A pályázat keretében került mindkét épületben
felszerelésre 3 db ivókút és vízszűrő berendezés.
Reméljük minden, ami ennek a pályázatnak a keretében
megvalósul, gyermekeink érdekeit, egészséges életmódra nevelésüket, helyes táplálkozási szokások kialakítását és az iskolai étkezés körülményeinek javítását szolgálja majd.
Lapostyánné Dányi Katalin igh.
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GYERMEKHÉT AZ ÓVODÁBAN
Egy gyermekekkel foglalkozó intézmény életében nagy jelentőségű ünnep
a GYERMEKNAP.
Nálunk az év minden napja a gyerekekről szól, ám ezen a héten szerettünk
volna még többet és jobbat adni az ide járó apróságoknak.
Minden nap gazdag, színes programok várták óvodásainkat: kézműves tevékenységek, látogatás a szomszédos települések játszótereire, fagylaltozás,
állatsimogatás, kirándulás, stb.
A hét zárásaként a gyermekek a hagyományainkat követve mozgásos,
ügyességi játékokon vettek részt, jutalomként krajcárt gyűjtöttek, amit vásárfiára válthattak be. A meglepetések fokozásaként az óvodapedagógusok mesejátéka, zenés műsora és egy közös táncház zárta a gyermeknapi vigasságot.

„Gyermeknapra megyünk, nagyon bátrak leszünk!
Lufival és labdával, kötéllel és karikával mindent meg is teszünk!”
Szervező óvodapedagógusok

Emődi Krónika

6

Az évfolyam, amelyik a
legtöbb találkozót szervezte

1962-ben végeztünk az emődi Állami Általános Iskolában. Összetartó osztályok voltunk, a találkozókat is mindig együtt szerveztük. Minden 5. évben megtartottuk ezeket az összejöveteleket.
A 2017-ben megszervezett 55. évi
osztálytalálkozó azért is volt rendkívüli,
mert Emődön még ilyen nem volt.
Minden találkozó egy kis ünnep volt
számunkra és örültünk, ha olyan osztálytárs jött, akivel még találkozón
nem találkoztunk. Olyan sokat változott mindenki, hogy meg sem ismertük
egymást.
Korábban egy szál virággal kimentünk a temetőbe meglátogatni a halott
osztálytársaink és tanáraink sírját. Ez
az utóbbi időben már elmaradt, mert
olyan sokan mentek el közülünk, hogy
a temető látogatása sok időt vett volna
igénybe.
Osztályfőnökeink Lukács Béla és felesége mindig eljöttek a találkozókra.
Amikor már a betegségük nem engedte meg, levélben köszöntük meg munkájukat és azt, hogy így összekovácsoltak bennünket.
A tanáraink közül végül már csak
Puchyné tanár néni maradt, őt is mindig nagy szeretettel hívtuk, amit nagy
örömmel fogadott, mindig eljött közénk és örült, hogy számítunk rá.

Mindig az egyik osztálytársunk szervezte mindkét évfolyamnak a találkozót. Az 55.-et nagyon titokban akarta
tartani és már jó előre eltervezett mindent. Csak egy pár osztálytársát avatta
be a titkába. Előre készített kis ballagási
tarisznyákat, amibe belerakta mindkét
osztály névsorát, kis pogácsa szívecskét és 5 forintot. Megrendelt egy-egy
szál piros szegfűt kis fehér és zöld díszítéssel és szalaggal. Mindenkit arra kért,
hogy ünneplőben (fehér felső, sötét alj)
jelenjen meg.
Eljött a találkozó napja, mindenki szépen felöltözve jött az egyik osztályterembe. Nem sejtették, hogy majd
kezdődnek az órák. Sorban magyar,
földrajz, matematika és történelem óra
következett. Az órákat a beavatott osztálytársak tartották. Aki a kérdésekre jól
felelt kis csokoládét kapott, és akinek a
legtöbb összegyűlt, egy egész táblát.
Nagyon akart mindenki felelni, és mint
a rossz diákok egyszerre kiabálták a jó
választ. Alig lehetett őket fegyelmezni.
Az utolsó óra az osztályfőnöki volt.
Mindenki elmondta a diákévei alatt
szerzett jó és rossz élményeit, aztán
hogy mit szeretne még az elkövetkezendő évekre. A végén megköszönték
a találkozó szervezőjének a munkáját
ajándékkal és virággal, ami nagy meglepetés volt számára.

Utána minden lány választott magának egy fiút és párosan sorban elkezdődött a ballagás. Végig énekelve a folyosón ballagtunk, mint akkor „Most búcsúzunk és elmegyünk”, aztán „Elmegyek, elmegyek” és végül „Ballag már a
véndiák”. A régi iskolából énekelve átmentünk megkoszorúzni az iskola névadójának, II. Rákóczi Ferencnek a szobrát.
Estefelé a pincék közt várt bennünket a szakács által elkészített finom tehéntánc szelet, majd később parasztlángost szolgáltak fel. A lányok készítettek finom süteményeket, a fiúk hoztak jó borokat és élő zenére mulattunk
és táncoltunk, utána mindenkit autóval
hazavittek.
Már mindenki azt gondolta, hogy ez
méltó befejezés volt, de olyan jól éreztük magunkat, hogy végül úgy döntöttünk, hogy 2018-ban is folytatjuk.
Nagyon köszönöm mindenkinek, aki
valamilyen formában hozzájárult, hogy
minden 5. évben meg tudjuk szervezni
a találkozókat és segítettek a szervezésben.
Az 1962-ben végzett
8.A és 8.B osztály tanulói
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BÚCSÚ ÉS FALUNAP
ISTVÁNMAJORBAN
Hosszú idő után újra megtelt az
istvánmajori templom 2018. április 29-én.
A BÚCSÚ és FALUNAP tiszteletére sokan
jöttek el a régi kis majori templomba és
tiszteletteljes áhítattal hallgatták mind a
helyiek, mind az Emődről vagy távolabbról
érkezett vendégek a Kalóczkai Gábor plébános által celebrált szentmisét. Mintegy
százharminc résztvevőt köszönthettünk a
majorban ezen a szép napon. A templomból a „kastély” kertjébe átsétálva megemlékeztünk a szorgos elődökről. A vendé-

gek megnézhették a Polska Drenkáról készített kisfilmet, ami csak megerősítette,
hogy mennyire különlegesek ezek az as�szonyok. Méltán lehetünk büszkék a tudásukra és a kitartásukra, gratulálunk nekik.
Az ünnep fényét emelte a sok vendég,
köztük Emőd város vezetősége, képviselői Fekete Tibor polgármester úr vezetésével, a borsodi társ-nemzetiségi önkormányzatok Miskolcról, Szögligetről, Sajószentpéterről, Ládbesenyőről és
Edelényből, akik közül többen virágcsokorral érkeztek, hogy ellátogassanak az
elhunyt rokonok sírjaihoz a temetőben.
Az országos lengyel nemzetiség vezetői is megtisztelték a rendezvényt; Rónay
Slaba Ewa, az Országos Lengyel Önkormányzat elnöke és Weslowski Korinna, a
Bem József Kulturális Egyesület elnöke.
Élőben is meghallgattuk a Polska Drenka
énekét és Bubenkó Valika lengyel ajkú
szavalatát. A lengyel, szlovák és magyar
gasztronómiát ötvöző ebédet vidám beszélgetések közepette fogyasztották el a
résztvevők. Később a lengyel gasztronómiai örökség és a hitélet, történelem néhány szeletét ismerhették meg a vállalkozó kedvűek - csoportokat alkotva -, egyegy totó segítségével.
Sok ember szorgos kezét, áldozatos
munkáját dicséri ez a szerény rendezvény,
amit az emődi önkormányzat támogatása még hatékonyabbá tett. Köszönjük a
segítséget mindenkinek. Szeretnénk azt
mondani, hogy ez csak a kezdet volt, egy
hagyomány kezdete, s talán vissza tudtuk
és tudjuk varázsolni egy kicsit a régi búcsúk fényét.
(ELNÖK)

Emődi Krónika

A Hold szava
Csak mi voltunk ketten, én és a
Hold. Ő fent, a Nap által megvilágítva, fényesen a magasban, én pedig lent, az általa visszavert halovány fényben. Ő végtelen nyugalomban, bölcsességben, én pedig
végtelen nyugtalanságban, tudatlanságban. A két véglet, a tökéletesség és a tökéletlenség, de egyben közösek, mindkettőnk léte a
Földtől függ.
A Hold a Földet, emberi elmével szinte felfoghatatlanul, a születésétől kezdve, hűséges kutyaként
követi. Dervis módjára kering körülötte évmilliók óta. Az emberiségnek pedig, a mai tudásunk szerint,
a világegyetemben egyedülállóan,
a Föld a bölcsője. Mi emberek mindig felnéztünk a Holdra és nemcsak a szó szoros értelmében , hanem, csodáltuk Őt. Ő pedig figyelő
tekintetét rajtunk tartva , bölcsen
hallgatott, de a hatásait mindig
éreztük. Most, amikor néztük egymást az éjjel, hallani véltem szavait.
- Félek. - Mondta.
- Nem magamat, vagy a Földet
féltem, mert a köztem és a Föld közötti vonzalom csak a teljes megsemmisüléskor szűnik meg, hanem értetek aggódom földlakók,
aggódom a rovarokért, a madarakért, az emlősökért, a halakért,
a kétéltűekért, a növényekért és a
gombákért egyaránt, mert az emberiség legújabb önpusztító tevékenysége , a világméretű környezetszennyezés
következményeként ( a levegőben, a vízben, a földben és a föld felett) kialakuló globális felmelegedés miatt, az életterük csökken, vagy teljesen meg
is szűnik, ezért a viselkedésük abnormálissá, kiszámíthatatlanná válik, veszélyeztetve ezzel az emberi
faj jövőjét.
Ha ti is félnétek egy kicsit, a folyamat, ha nem is megállítható,
de lassítható lenne. Higgyétek el,
megéri.
Klebovicz Gyula

Emődi Krónika
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Bemutatjuk az Emődi Értéktárba - az Emődi Értéktár
Bizottság javaslatai alapján - felvett értékeket.
4. rész: Tehéntánci pincék

Kellett a pince a bornak, a verem pedig az élelmiszer elrejtésére
és tárolására. A háborús csatázások idején pedig, az ellenség elől
azokban rejtették el a kenyérnek való terményt, főleg a gabonát,
a rozst. A bor érleléséhez megfelelő pincéket, pincerendszereket
építettek. A pincerendszerek kialakításában a pálosok jártak élen.
A levéltári dokumentumok és térképek alapján egyértelműen
megállapítható, hogy a Tehéntánci pincék építése már a XIV. században megkezdődött. Az 1576-os Bordézsma összeírás szerint
50 borosgazda pincéjéből szolgáltattak be bordézsmát.
A pincék nagy részét is 1755 és 1759 között építették. Ezt követően jó ideig csak a járatokat bővítették és egészítették ki új ágakkal.
Levéltári okmányok szerint a tehéntánci pincegyepen lévő pincék közül 76-ot már a XIV-XVI. században kiástak. (felsősoron 50et az alsósoron 26-ot). A XVII. század végén kezdtek hozzá a felső
és az alsó sorok közötti pincék építéséhez, majd az 1859-ben készült térkép szerint már összesen 108 pincét tartottak nyílván. A
tehéntánci pincék tehát évszázadok óta a település raktáraként és
rejtekhelyéül szolgált.
A Csillagpincék eredetileg dézsmapincéknek épültek. Az uradalmi Csillagpincében egyaránt tároltak allodiális (hűbéri szolgáltatástól mentes szabad birtokon termelt) szőlőborokat, dézsmaborokat és eladásra szánt borokat. Az uradalmi pincébe vincellért és pincemestert alkalmaztak. Az Emődön termelt borokat a
középkorban, elsősorban Lengyelországba szállították a kereskedők, a Miskolc Avasról származó borokkal együtt.
Ma már a szakcsoport kivételével kis parcellákon művelik a szőlőt, zömmel egyéni vagy családi fogyasztásra, az érvényben lévő
adótörvény szerint a bort nem is értékesíthetik. A városban mindössze 10-15 szőlősgazda – főleg a szakcsoporti tagok - regisztráltatta magát.
Termelői borkimérés csak napjainkban kezdődött meg ifj. Farkas István kertészmérnök által, aki az utóbbi években rendszeresen szervezett, hagyománynak számító színes kavalkádok vendégseregének ellátásához is önzetlenül hozzájárul.
Többen, de főleg azok, akik gyakorta és huzamosabb időt töltenek borházukban, igyekeznek minél komfortosabbá tenni építményüket. Van, aki beépítette présháza tetőterét. Mások a borház
mellé WC-t alkalmi zuhanyozót, szalonnasütőt építettek. Nyáridőben a borházak a tetőcsatornáiból leömlő esővizet műanyag- és
vashordókba gyűjtik, amit főleg permetezésre használnak. Van,
aki a borházába vagy mellé, búbos kemencét épített. Ma már mindennapos jelenség, hogy a borházakban rádió és televízió szórakoztatja a gazdákat és vendégeiket.
Az őseink által hosszú évszázadokon keresztül felépített, - Borsod-Abaúj-Zemplén megyében szinte egyedülálló - több mint
240 pincét számláló pincesorok szépítése, látványosabbá tétele
és nem utolsó sorban a vagyonvédelem szervezésének fokozása
véget, a picegazdák összefogtak és elhatározták, létrehoznak egy
közösséget, a régi hagyományok és szokások felélesztésére.
A pincegazdák összefogása eredménye képen 2008. szeptember 24-én megalakult az Emődi Pincegazdák Egyesülete (EPE)
közhasznú szervezet. Az egyesület célja:
Emőd település történelmi pincesorainak megóvása, a pincék

természetes és mesterséges környezetének megőrzése, a borkultúra népszerűsítése, a hegyközségi szervezettel és a szőlő egyesületekkel együttműködve borversenyek, pincelátogatások szervezése, Emőd idegenforgalmának elősegítése és nem utolsó
sorbana pincék vagyonvédelmének biztosítása.
Az emődi pincéket korábban - a hagyományoknak megfelelően - csak felső, középső és alsó pincesorokra osztották. A telekkönyvben pedig, csak helyrajzi sorszámmal jelölt utcákat tüntettek fel. A jelenleg meglévő pincék közötti utcákat, - vagy inkább
nevezzük soroknak – közismertebb szőlőnevekre keresztelték.
(Rizling sor. Ezerjó sor, Hárslevelű sor, Leányka sor, Szürkebarát sor,
Kadarka sor, Otelló sor)
A települési értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):
B.-A.-Z. megyei Levéltár Mezőcsáti részlege. Miskolc Pénzügyi Igazgatóság VI101/b. 1859.
Emődi Pincegadák Egyesülete (Alapító ok írat)
Adatközlők: Tóth Elek, Kósa Lajos, Porászki András, Czecze József, Lupkovics Bertalan, E. Kis Tamás, Dudás Béla, Borisz András, Ágoston Zoltán
Emőd Városi Önkormányzat Irattára
Borsod Megyei Fölhívatat Irattára
Czecze József: Szőlők és pincék „Emődön, a jó földön”

A javaslatot felterjesztettük a megyei értéktárba való felvétele végett.
Czecze József
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A szürrealista versről

A szürrealizmus konkrét jelentése:
„valóság feletti". Én ebben a létben leledzem, de irigylem azokat az embereket,
akik egyszerűen élik az életüket, ugyanis
halvány sejtelmük sincs róla, hogy mekkora kihívással jár, ha valaki nem ezt az
anyagi világot akarja lemásolni, hanem
mélyebbre merészkedőn és mellőzve az
ész tiszta kábulatát megkeresni azokat

az egymásba kapcsolódásokat, magyarul „léttitkokat”, amik az avatatlan szemlélődő ember elől elbújnak. A Bibliában
van egy sor, ami remélem, megragadja a
figyelmüket, kedves olvasóim. „És mindezen titkokat elrejtem az értelmesek elől
és kinyilvánítom a kicsiknek". - mondá
az Úr. Vagyis azoknak, akik nem az ész
járandóságai felől közelíthetők meg. A

CSIMPÁNZ
Bús rezisztencia, s öklömnyi páncélok teszik próbára az angyalokat
az ampullákban,
hogy jégtömlőim párduca képtelen
lefóliázni a kudarcot,
a kísértetkastély vissza-visszasír,
s az átlós kör egyértelműen kihasznál,
jelképek navigátora, hegyezd ki a tollbamondást, mert vénjei a határtalannak
a közügyeimbe is belefolynak,
mert hallevest habzsoló modorosságom minden éjjel felragyog,
a részvét kapjon két pirulát, vagy egyet sem,
nem olyan nagy baj, ha a sztornózók felgyújtják az anyakönyvi kivonatom,
nem börtön az, hol egy sereg katona ugrál,
nem is ékezethiányos az igézés,
erről próbálnak meggyőzni a tampongyárak,
hogy motollává változtam, nem az én hibám, hanem a főhajtásé, melyet, ím,
agyonmasszíroz
egy láthatatlan bugyor,
merész hajlamaim legénybúcsúján a mártírok elkopnak, vagy felszítják
a támadókedvem a borrégiók vesszőfutása ellen,
vad szeretkezési hullámaim egy kimustrált traktornak köszönhetem,
indigók leskelnek, de kihúzom magam,
formába öntenének a levéltöredékek, de ránctalan maradok,
szemmel láthatóan sürgős beavatkozásra van szükség, mert az oszlop
kicsavart végtagú szfinx, belelát a felhőimbe.
Szakállas Zsolt

Az Emődi Kézműves Alkotó Egyesület
szeretné megköszönni minden kedves vendégének akik résztvettek a 2018. 04. 28.-án
megtartott Egyesületek Baráti Találkozóján.
Köszönjük a rátkai polgármester asszonynak
és az emődi polgármester úrnak hogy jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket.
Reméljük mindenki jól érezte magát, és
folytatódhat ez a hagyomány. Köszönetet
mondunk az Emődi Pincegazdák Dalárdája
Kulturális Egyesületnek, az Emődi Pincegazdáknak, Papp Lászlónak, az egyesületünk
tagjainak,és mindenkinek akik segítették és
támogatták az előkészületeket és a zenésznek hogy jó zenét szolgáltatott. Köszönjük
a fellépőknek,hogy színesebbé tették műsorukkal ezt a napot. Köszönjük a Rátkai kis
csapatnak hogy velünk tartottak.
Köszönjük hogy 2018. 05. 12.-én részt vehettünk Rátkán a káposztafőző versenyen,
melyen ezüst fokozatot értünk el, köszönjük
mindenkinek kik segítettek a versenyre való
előkészületekben.
Köszönettel:
Papp Józsefné elnök

Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik

Hálás szívvel mondunk
köszönetet mindazoknak, akik

temetésén megjelentek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkat enyhíteni
igyekeztek.
Gyászoló szerettei

csodákra azonban meg kell érni. Vagyis,
lelkünket vissza kell varázsolni a tiszta
gyermeki létbe, mert ez az egyedüli állapot, ahol még fogékonyak lehetünk annak a bizonyos másik világnak az üzeneteire. Mert az antivilág tagadhatatlanul
létezik, hiába vonják kétségbe az okos
emberek. Sok sikert kívánok mindenkinek e versem átláthatóságához!

Az Emődi Kézműves
Alkotó Egyesület
köszönete

Köszönetnyilvánítás

id. Csibrik
Sándorné

Emődi Krónika

Aleva József
emetésén megjelentek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család

Megemlékezés

Bolyós Barnabás
halálának 1. évfordulójára

Egy éve, hogy elmentél.
Erőtlen kezeddel megérintettél.
Arcodra mosolyt erőltettél,
S halkan súgtad fülembe Ne félj!
Milyen gyorsan elszállt ez a pillanat!
Fénytelen szemeid lehunytad.
Kezed, kezemből kicsúszott, így búcsúzott.
Nem félek, lelked, remélem békére talált,
S Te már a mennyekből vigyázol reánk.
Soha nem felejtünk, mindig emlékezünk,
S örökkön-örökké a szívünkben őrzünk.

Nővéred Ica és családja

Emődi Krónika
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Álláshirdetés
A DELTA ABC keres
szakképzett, gyakorlott

élelmiszer eladót,
pénztárost
8 órás munkakörben.

Jelentkezés önéletrajzzal a boltvezetőnél.

Véradás

2018. június 26án (kedd) kerül sor
a következő véradásra az Emődi II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskolában
du. 14-18-ig.

Itt a nyár az iskolai szünet, a nyaralások ideje. Nagyobb a lehetőség
a balesetekre is egyre több vérre lehet szükség, ezért a vérkészleteket is
növelni kell.

Kérjük, hogy minél többen jöjjenek, ezáltal segítsenek a rászorultaknak. Fiatal véradókat is várunk!
- Véradásszervezők -

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)

IDŐPONTVÁLTOZÁS!!!
A május 25-én betegség miatt elmaradt előadás új időpontja:

2018. július 13. 19 óra

A belépés díjtalan! Mindenkit szeretettel várunk!

