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Tisztelt Szépkorúak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégeink!
Az idősek iránti tisztelet, megbecsülés jeleként 1991 óta október elseje az
Idősek világnapja.
Mi a mai napra szerveztük ünnepségünket, ma tisztelgünk a város idősei
előtt, ma fejezzük ki nagyrabecsülésünket.
Ebből az alkalomból nagyon nagy
tisztelettel és szeretettel köszöntöm
Önöket Emőd Város Önkormányzata és
a magam nevében.
Köszönöm, hogy elfogadták meghívásunkat, örülök annak, hogy ilyen szép
számban eljöttek!
Mindannyiunk nevében megkülönböztetett szeretettel és tisztelettel köszöntöm azokat a szép-korúakat,
− akik ebben az évben ünneplik 70.
életévüket, így az idén kaptak először
meghívást, valamint
− azokat, akik az elmúlt egy évben
költöztek városunkba és most vesznek
először részt ünnepségünkön.
Emődön a kicsivel több, mint 5000 lakosból a 70 éves kort megélt emberek
száma: 580 fő. Közülük évek óta mintegy
200-an el is fogadják meghívásunkat.
Sajnos sokan vannak, akiknek egészségi állapota nem engedi meg, hogy eljöjjenek ünnepségünkre.
Nekik ezúton kívánunk minél előbbi
teljes gyógyulást és jó egészséget.
Sajnos vannak nem kevesen olyanok is, akik a korábbi években itt voltak közöttünk, együtt idéztük fel a
múltat, de ma már végleg hiányoznak,
örökre elmentek. Emlékezzünk rájuk is
szeretettel!
Kedves ünnepeltek!
Amikor fiatal az ember, azt gondolja,
hogy a fiatalság, az azzal járó erő, lendület, egészség örökké tart. A fiatalok hajlamosak arra, hogy azt higgyék; az idősek talán soha nem voltak fiatalok. Pedig jó néhány évtizeddel ezelőtt Önök is
lendületesek, erőtől duzzadóak voltak.
Hozzánk hasonlóan talán Önök is azt hitték, hogy a fiatalság örökké tart. És bizony elszálltak az évtizedek, a korábbi erő, egészség, lendület megkopott,
megőszült a haj, lecsendesedett a mozgás, egyre több az egészséggel kapcsolatos probléma.
Az évtizedek múlása, gondja, baja ott
hagyta nyomát mindnyájukon. Ezzel
együtt viszont hallatlan sok élettapasztalat, bölcsesség halmozódott fel és remélhetőleg sok öröm is volt életükben.

már nem tud hozzátenni a mi életünkhöz. Nem érti azt a rohanó világot, amiben élünk, nem tud nekünk úgy segíteni, ahogy mi azt szeretnénk. Aztán
sokszor rá kell jönnünk, hogy az a sok
élettapasztalat, bölcsesség, amit felhalmoztak életük során, igenis segít eligazodni problémáink, gondjaink megoldásában.
Vagy már azzal is sokat segítenek, ha
türelemre, nyugalomra intenek bennünket, ha szeretetet árasztanak a fiatalok felé. Mert lehet, hogy megőszült
a haj, hajlott a hát, nehezebb a járás, de
a szívük melege, aggódásuk egyre erősebb.

Az eltelt évtizedek alatt rengeteg nehézségen mentek át, kivették részüket
az élet jó és kevésbé jó oldalából. Kemény, fáradságot nem ismerő munkával és sokszor lemondással, Önök építették számunkra azt a jelent, amelyben mi élünk.
Lemondásuk, áldozatvállalásuk tanulságként, egyben példaként szolgál
a jelenlegi és a következő nemzedék
számára.
Mindennapi munkánkhoz az elődök,
az Önök példáiból meríthetünk erőt, hitet és bátorságot.
A 7-8, vagy annál is több évtizedet
megélni nem könnyű, nem egyszerű
dolog. Sokan tanúi voltak a II. világháborúnak, az államosításnak, a forradalomnak. A legkülönfélébb életutakon,
örömteli élményeken és gyakran keserű tapasztalatokon át jutottak el életük
jelen szakaszáig.
Önök, idős emberek, a hosszú élet
munkáját és rengeteg tapasztalatát
tudhatják maguk mögött.
Önök azok, akik előttünk jártak, taposták az utat az élet göröngyös és sokszor kanyargós országútján, hogy a mi
utunk, a mi életünk könnyebb legyen
az önökétől.
Önöktől örököltük meg ezt a települést, önöktől tanultuk az életet, még
akkor is, ha gyakran nem akartuk, nem
akarjuk meghallani az idősebbek véleményét, nem akarjuk megfogadni jó
szándékú tanácsaikat.
Mert bizony gyakran azt hisszük, úgy
gondoljuk, hogy a nagyi vagy a dédi,

Tisztelt ünnepeltek!
Mi fiatalabbak, valamennyien köszönettel tartozunk azért, hogy elindítottak
bennünket az életben, sokszor lemondással, hallatlan szorgalmas munkájukkal, nem kevés áldozatvállalással összefogták a családot.
Az Önöknél fiatalabbak nevében
megköszönöm mindazt, amit az elmúlt
évtizedek során családjuk boldogulásáért és településünkért tettek. Mert ezt a
települést munkájukkal, anyagi tehervállalásukkal eddig önök építgették.
A mi feladatunk, hogy tovább gyarapítsuk, építsük és szépítsük városunkat.
Biztosan sokan vannak Önök között,
akik az mondják, hogy ha újra kezdhetnék az életet, akkor sok mindent másként tennének. Persze azt mindannyian
tudjuk, hogy erre senkinek nincs lehetősége. Ezért azt kérem, hogy elsősorban a szépre emlékezve, az értékeket
megőrizve gondoljanak az elmúlt évtizedekre.
Örüljenek a családnak, az unokáknak,
a dédunokáknak, hiszen az Önök élete
az Ő életükben él tovább.
Mindannyian örüljenek annak, hogy
megélhették azokat az évtizedeket,
amik Önök mögött vannak.
Higgyenek abban, hogy - bár sokszor a látszat nem ezt mutatja - szükségünk van Önökre, az idősebbekre. Szükségünk van a felhalmozott élettapasztalatukra, bölcsességükre, biztatásukra és
intéseikre.
Tudom - sőt lassan már magam is tapasztalom, - hogy csökken a munkabírás, hamarabb elfáradunk, némely dologba már nem is tudunk, nem is akarunk belekezdeni. Sokkal könnyebben
jönnek elő a betegségek, hol itt fáj, hol
ott. Látom, hogy nem könnyű feltalálni
magukat a megváltozott élethelyzetek-
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ben, nem könnyű ezt feldolgozni, tudomásul venni.
Tudják, úgy vagyunk ezzel, ahogy Ciceró mondja: „Mindenki szeretné megérni az öregséget, de ha elérte, szidja.”
Én mégis biztos vagyok abban, hogy
bár csökken a fizikai erő, könnyebben elfáradnak, de mindannyian találnak koruknak megfelelő elfoglaltságot. Nem
unatkoznak, rengeteg elvégzendő feladatot találnak még mindig.
Néha talán elkeserednek, bosszankodnak azon, hogy egy-egy munka elvégzéséhez sokkal több idő kell, mint
korábban, de amit elterveznek, igyekeznek megcsinálni.
Sokan még művelik a kertet, karbantartják a lakást, a portát, utaznak, segítik
a gyerekeket, segítenek nevelni az unokát. Nem hagyják, hogy az elmúlt évtizedek terhe erőt vegyen Önökön!
Ha az élet mégis arra kényszeríti Önöket, hogy visszább vonuljanak, hogy elhagyjanak olyan munkát, tevékenységet, amit korábban könnyedén elvégeztek elkeserednek, a jövőt illetően elbizonytalanodnak!
Lehet, hogy kevesebbet bírnak már
dolgozni, nincs meg a fizikai erő, az egészség sem a régi, de élettapasztalatukkal,
mérhetetlen és kifogyhatatlan szeretetükkel még mindig tudnak segíteni!
Nagy tisztelettel kérem Önöket, hogy
életük nehézségeinek, örömeinek felidézésével mondják el a fiatalabb generációknak, hogy akarattal, szorgalommal, kitartással, türelemmel és szeretettel az élet nehézségeinek jelentős része
leküzdhető. Minden nehézség ellenére
is érdemes élni, dolgozni, küzdeni, mert
az élet szép!

Tisztelt Szépkorúak!
Az Önkormányzat, az előző évhez hasonlóan az elmúlt napokban anyagi segítséget nyújtott 580, 70 éves, vagy annál idősebb emődi lakosnak.
Tisztában vagyunk vele, hogy ez az
anyagi segítség nem nagy összegű, de
szeretettel és segítő szándékkal adtuk át
Önöknek az idén is.
Kérem, ne feltétlenül az összeget,
hanem a jó szándékot, a gesztust lássák
ebben a támogatásban. Őszintén remélem, és bízom benne, hogy nem gyógyszerre kell költeniük.
Ezt a támogatást a következő évben
is szeretnénk fenntartani. Őszintén kívánom, hogy minél többen tudják még
igénybe venni.

Kedves jelenlévők!
A továbbiakban szép délutánt, kellemes időtöltést kívánok. Kérem, fogadják szeretettel a szórakoztató műsort, az
ebédet és az önkormányzat ajándékát.
Engedjék meg, hogy mindannyiunk
nevében kellő tisztelettel megköszönjem mindazok munkáját, segítségét, akik
a mai kis ünnepséget megszervezték és
annak lebonyolításában részt vettek.
És végezetül: Városunk minden időskorú lakosának Popper Péter szavaival
kívánok erőt, egészséget, hosszú, boldog életet:
„Ne utáld a fiatalságot, mert elmúlt, és
ne gyűlöld az öregséget, mert eljött!”
Fekete Tibor
polgármester

Tisztelt Doktor Úr!
Kedves Imre!
Hosszú ideje bíztunk és reménykedtünk, hogy mint oly sokszor az életben, most is Te fogsz győzni.
És aztán jött a szomorú hír, hogy feladtad. Fájó szívvel vettük tudomásul, hogy nem harcolsz tovább
a betegségeddel szemben,- úgy érezted elég volt.

Az egész városnak hiányozni fog az EMBERSÉGED, a KÖZVETLENSÉGED,
a SZAKÉRTELMED, a HATÁRTALAN JÓKEDVED!
Nagyon nagy űrt hagysz magad után mind emberileg, mind pedig szakmailag.
Az egész város nevében KÖSZÖNÖM a több évtizedes szolgálatodat,
a közös testületi munkát, barátságodat, önzetlenségedet!

Emléked itt él velünk!
Nyugodj békében!

Emőd Város lakossága nevében

Fekete Tibor
polgármester
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Októberi idős-köszöntések
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Hubai Menyhértné

Trembóczki Bertalan

„1928. október 25-én
születtem
Szegilongon,
ahol szüleim gazdálkodással foglalkoztak. Négy éves
koromig laktunk ott, amikor úgy döntöttek, hogy
addigi gazdálkodó életüket felhagyva Emődre költöznek. Ami a gyermekkoromat illeti, nagyon nehéz
volt, hiszen négyen voltunk testvérek és ideköltözésünkkor albérletben lakHubai Menyhértnét a Szépkorútunk. A négy gyermek elak jubileumi köszöntéséről szótartása, a saját otthon meg- ló 255/2008. (X.21.) Kormány renteremtése nagyon nagy delet 2. §-a (4) bekezdése alapján,
anyagi megterhelést jelen- Tóthné Bodnár Irén címzetes főjegytett édesapámnak, mint a ző és Fekete Tibor polgármester, 90.
család fenntartója számára. születésnapja alkalmából köszönMi gyerekek az iskola meltötték és ez alkalomból Orbán Viklett is munkát vállaltunk
tor Miniszterelnök úr által kiállított
azért, hogy segíteni tudEmléklapot nyújtották át részére.
junk. Sajnos annak ellenére, hogy jó tanuló voltam és nagyon szerettem tanulni, csak hat
osztályt tudtam elvégezni. Az az álmom, hogy ápolónő legyek
ilyen körülmények között lehetetlen volt, hiszen volt olyan, hogy
a hat osztály elvégzése alatt is hiányoztam, mert dolgoznom kellett. 22 évesen mentem férjhez, házasságunkból egy leánygyermekünk született. A közös életünk sem kezdődött könnyen, mivel munkahelyem nem volt, és az otthonunk megteremtéséhez
szükséges anyagiak előteremtése, nagy feladat volt számunkra.
Családi segítségre nem számíthattunk, hiszen egyikünk hozzátartozója sem rendelkezett olyan hátérrel, hogy segíteni tudott
volna. 27 év után özvegyültem meg, jelenleg lányommal lakom
együtt. Szabadidőmben legszívesebben kötöttem és horgolgattam. Ma már ha jó idő van szívesebben sétálgatok, esténként tévézek és természetesen, ami egy nagymamát boldoggá tesz, várom az unokám és a két dédunokám látogatását.”
Kívánunk Magdika néninek jó egészséget és még sok boldog évet!

„1923.10.24-én születettem Fügödön, ami akkor még önálló településnek számított, viszont
mára már részét képezi Encs városának. A szüleim házasságából hat
gyermek született, én negyedikként láttam meg a
napvilágot. Annak ellenére, hogy sok gyerekes családba születtem és a szüleimnek sok nehézség- Trembóczki Bertalant a Szépkorúgel kellett megküzdeniak jubileumi köszöntéséről szóló
ük nagyon jó gyermek- 255/2008. (X.21.) Kormány rendelet
korom volt. 21 évesen 2. §-a (4) bekezdése alapján, Tóthné
1944-ben kaptam meg a Bodnár Irén címzetes főjegyző és Fekatonai behívómat és vo- kete Tibor polgármester, 95. szülenultam be Nagyvisnyóra tésnapja alkalmából köszöntötték
a hegyivadász zászlóés ez alkalomból Orbán Viktor Mialjhoz. Egy éves szolgániszterelnök úr által kiállított Emléklat után Németországlapot nyújtották át részére.
ban fogságba kerültem,
ahonnan Franciaországba vittek. Itt ugyancsak egy évet töltöttem, végül majdhogynem fizikailag, lelkileg leépülve jutottam haza, hiszen ez a fogolytábor csak annyiban különbözött
a szovjet gulágoktól, hogy nem volt olyan hideg. Kezdetben
segítettem a szüleim gazdálkodásában, majd a MÁV Hídépítőknél helyezkedtem el, nem sokkal később a Lenin Kohászati
Műveknél vállaltam munkát, végül innen is mentem nyugdíjba. 1959-ben kötöttem házasságot, melyből egy leánygyermekünk született. 1965-ben vásároltunk házat és költöztünk
Emődre. Szabad időmet legszívesebben a kertben töltöttem,
a növények gondozása, a fák ápolása jelentette számomra az
örömöt és az igazi kikapcsolódást. Ma már sajnos egészségi
állapotom miatt ezt nem tehetem meg. Mára az igazi örömöt
leginkább a két unoka és a három dédunoka látogatása jelenti számomra.”
Ezúton kívánunk Bertalan bácsinak további jó egészséget és
családja körében eltöltött hosszú boldog éveket.

Az Idősek Hónapja alkalmából meglátogattuk településünk egyik
legidősebb hölgyét és kértük meséljen az életéről...
Szatmári Margitai Jánosné
„1923. február 10-én születtem Tardon.
Szüleim pincérek voltak, négyen voltunk testvérek, én magam a legidősebb.
Tíz éves koromban költöztünk Emődre a
nagyszüleimhez. Házasságot már nagyon
fiatalon 19 éves koromban kötöttem.
1942-ben megszületett első kislányunk,
majd 1959-re négy gyermek anyukája lettem. Sajnos a sors úgy hozta, hogy a negyedik gyermekem megszületése után
egyedül maradtam. Ráadásul, szinte ezzel
egy időben a fekvőbeteg édesapám gondozása is rám hárult, akit két évig ápoltam.

Akkoriban a több gyermekes anyukák legtöbbje háztartásbeli volt, én viszont ezt
nem tehettem meg, mert ahhoz, hogy
meg tudjunk élni az anyagi biztonságot
is meg kellett teremtenem. A MÁV-nál helyezkedtem el, és 25 ledolgozott év után
innen is mentem nyugdíjba. Visszagondolva ezekre az évekre, életem egyik legnehezebb időszakának mondhatom, hiszen a négy gyermek gondozása, a háztartás vezetése mellett a munkahelyemen is
helyt kellett állnom. Egyedüli támaszom
a nagyszüleim voltak, akik a koruknál fogva, ha már másban nem is, de a gyermekek felügyeletében segítségemre tudtak

lenni. Egészségi állapotom a koromhoz
képest még jónak mondhatom, de a mindennapi teendők ellátása már sokszor nehézséget okoz számomra, ezért a legidősebb lányomhoz költöztem. Ettől függetlenül igyekszem magam nem elhagyni,
amiben még bírok, a lányomnak segítek.
Bár életem során nagyon sok nehézséggel
kellett szembenéznem és ezeket leküzdenem, mostanra mindezeket kárpótolni tudja a tíz unoka tizenöt dédunoka és a
nyolc ükunoka szeretete. "
Kívánunk Kató néninek még további
jó egészséget, és szeretetben töltött további boldog éveket.
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Az 1956-os forradalom és szabadságharcra
emlékeztünk
Tisztelt emlékező, ünneplő közönség!
Kedves Emődiek!
Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit, akik elfogadták meghívásunkat,
hogy együtt emlékezzünk 1956 forradalmára és szabadságharcára.
1948/49-től a kommunista hatalomátvétel után megkezdődött a magyar
társadalom és gazdaság átalakítása a
szovjet típusra.
A Rákosi Mátyás nevével fémjelzett
magyarországi sztálinista diktatúra teljesen áthatotta a mindennapi életet. Sehol senki nem volt biztonságban.
1956. október 23-án a szabadságától
megfosztott és a kommunizmus igájában senyvedő nemzet kimondta: eddig
és ne tovább! Magyarország meggátolhatatlan erővel fejezte ki szabadságba
vetett hitét és a szabadság iránti vágyát.
Az október közepén megalakult Magyar Egyetemi és Főiskolai Egyesületek
szövetsége október 23-ra békés tüntetést szervezett a követelések nyomatékosítására. Ez a Petőfi-szobornál kezdődő, majd a Bem téren folytatódó békés
tüntetés lett a forradalom kiinduló pontja. A nagyobb városokban is tüntetések kezdődtek, a forradalom és szabadságharc országos méretűvé vált. A békés
tüntetés szinte órák alatt népfelkeléssé, majd – a Magyarországon tartózkodó szovjet csapatok beavatkozása után
– fegyveres szabadságharccá változott.
Október utolsó napjaiban a vidéki
harcok több helyen felülmúlták a pesti
eseményeket is. A tömegmegmozdulások, valamint a tárgyalások eredményeként a forradalom ötödik napján szinte
minden jel arra mutatott, hogy a forradalom győzni fog, Magyarország ki tudja harcolni szabadságát.
Az időközben miniszterelnöknek kinevezett Nagy Imre az október 28-i rádióbeszédében az eseményeket demokratikus forradalomnak minősítette.
Október végére, november elejére úgy
tűnt, hogy október 23-a tartós változásokat, demokratikus átalakulást eredményezhet az országban.
A Szovjetek számára azonban egyértelmű volt, hogy a demokratikus átalakulás nem történhet meg, mert az a kelet-közép-európai szovjet tömb bomlását jelentené.

Az amerikai vezetés ugyan szimpatizált a magyar függetlenségi törekvésekkel, de nem tekintette potenciális szövetségesnek Magyarországot.
A magyar forradalmat magára hagyták. Moszkvában október 31-én döntés
született, hogy a magyar forradalmat
fegyveres erővel számolják fel. A nyílt
szovjet támadás november 4-én hajnali
4 órakor indult meg döntő túlerővel.
November 4. és 11. között a főváros
több pontján, illetve vidéki városokban
is folytak a harcok a szovjet csapatok ellen. Sajnos hamar nyilvánvalóvá vált,
hogy sikerre semmi esély nincs. November közepére gyakorlatilag az ország
legtöbb pontján véget értek a harcok.
Tisztelt ünneplők!
Emődön a forradalom eseményei
1956. október 24-én kezdődtek. Ekkor a
helyi hangosbemondón felhívást intéztek a lakossághoz. Kérték, hogy aki teheti, vegyen részt a felvonuláson, mely az I.
világháborús szobornál csúcsosodott ki.
A városunkban történt forradalmi
eseményeknek nem volt ugyan halálos áldozata, de településünknek is van
1956-os hősi halottja, Tergalecz Lajos
személyében. Tergalecz Lajost 1956. október 26-án, munkából hazafelé jövet a
rendőrség épülete előtt érte a halálos lövés Miskolcon.
Tisztelt emlékezők!
Október 23-a az 56-os forradalom és
szabadságharc emléknapja, mely nemcsak nekünk, de a XX. század világtörténetében számos nép közös ünnepe. E
nap a terror és az elnyomás elleni hősi
küzdelemre, a szabadság szeretetére emlékeztet. 1956 nélkül ma Európa sem lenne az a szellemi, gazdasági és politikai
közösség, melyben hazánknak újra helye van. 1956 fontos évszám az európai
történelemben és üzenete több évtized
múltán is meghatározó lesz. 1956 olyan
maradandó értéket teremtett, amely
évek múlásával is emlékeztet egy nép
összetartására, és arra, hogy a diktatúrának hosszú távon nincsen esélye.
A forradalmat és szabadságharcot a
szovjet túlerő leverte ugyan, de emléke
kitörölhetetlen maradt, s jelentősen befolyásolta hazánk további történelmét.
Tisztelt emlékező közösség!
Az 1956-os forradalom mára igazi tör-

ténelmi eseménnyé vált. Az ország lakosságának nagy része, különösen a fiatalabbak, már csak a történelemkönyvek lapjain, idős emberek visszaemlékezéseiben és ünnepi beszédekben találkoznak 1956-tal.
Ez részben érthető is, hiszen 62 évvel
ezelőtt történt eseményekről van szó. A
forradalom résztvevői és tanúi közül egyre kevesebben vannak már közöttünk.
Ennek ellenére október 23-a több
kell, hogy legyen, mint egy piros betűs
ünnep a naptárban.
Az 1956-os forradalom történelmünk
azon ritka eseményei közé tartozott, amikor szinte az egész ország egy emberként
lépett fel egy mindenki számára fontos,
közös ügyért. A sztálinista típusú diktatúra elsöprése és a szovjet megszálló csapatok kivonása érdekében.
1956 októberében nagyon sok embernek kellett egész életét meghatározó
döntést hoznia. Volt, akinek ez a döntés
később az életébe került, másoknak hos�szú börtönéveket vagy több évtizednyi
emigrációt jelentett.
A fegyveres erők és testületek tagjainak szintén nehéz volt a döntés: sokan
közülük olyan helyzetbe kényszerültek,
hogy választaniuk kellett az ország alkotmányára tett esküjük, elöljáróik parancsa és saját személyes meggyőződésük között.
Tisztelt ünneplő közösség!
Emlékezzünk a halottakra, a hősökre, a „pesti srácok”-ra. Mindazokra, akik
az utcai harcokban áldozták életüket hazájukért. Emlékezzünk a megtorlás éveiben börtönben raboskodókra, a kisfogház udvarán meggyilkoltakra. Emlékezzünk a túlélőkre is, akik évtizedeken át
szívükben, lelkükben őrizték a szabadság álmát, a szabadulás reményét, a feltámadás hitét. Ma elsősorban azok emléke előtt tisztelgünk, akik azért áldozták
fel karrierjüket, szabadságukat, sőt életüket is, hogy megteremtsenek egy szabad, független, demokratikus országot.
Nem rajtuk múlt, hogy akkor, 1956ban ez nem sikerülhetett. Mégis hatalmas részük volt abban, hogy ma, egy
szabad, független, demokratikus Magyarországon élhetünk.
Mindezt KÖSZÖNJÜK az 56-os hősöknek.
Fekete Tibor polgármester
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Meghívó
Emőd Város Önkormányzatának
Képviselő Testülete ezúton tájékoztatja
a város Tisztelt Polgárait,

2018. november 22-én,
csütörtökön 17.00 órától

KÖZMEGHALLGATÁST
TART
a Polgármesteri Hivatal
Dísztermében.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Fekete Tibor
polgármester
Szakállas Zsolt

AMI MÉG RÁNK TAPADT
Bujálkodás, és a megérkezésünkig az.
Mind igaz, amit a kürtők szárnyaszegettségéről mondunk: - a gerinchúr egyszer csak elpattan -.
De mi lesz a rontani kész számtani példákkal? Egy erjedésben lévő luftballonban elérni, hogy a macskák miniszterelnökök
legyenek, orsóra tekerni lihegésüket, kihúzni és keresztezni a bajszukat,
irdalni a sópásztort,… megkergült dobverőkkel kifosztani a történelmet.
Ennyi.
Nem szükséges a korlátlanság kormányosának lenni ahhoz,
hogy a háromemeletes ételkihordó ki-kijárjon felfrissülni a kollagén anyagokhoz!
Zsenge trükk, hogy nincs asszisztensünk, ki szabadidejében az iratokat pumpolja, ugyanígy
nincs a bekecsünkben ráktérítő, s az aszott földben sem turkálunk
feleslegesen.
A dudorok a bonyolult birkózófogásokban kiváló játszótársainkká váltak, a grillsütők
viszont kis lepényeket vizionálnak, mindhiába;
a technológiának azon fázisa ugyanis, hogy a masszát elkeverjük, egyszerűen nem létezik!
Ez azt jelenti, hogy koordináták nélkül mókázhat a rém velünk,
s a görgeteg szakmai titka még mindig kerestetik.
Milyen kifogástalan ez a naszád!
Mennyi menüett megy a megkísértett fantomszerzők rovására! Fogd erősen a bot végét, kurrogó és állíthatom, a kacsázásaid szétválnak!
A túladagolt praktikusság azonban magnetikus fulladozáshoz vezet.
Azaz, elnézést, rosszul informáltam Önöket… Koránt sincs idő az olvadásra,
a jegecesedésre és a faragatlanságra. - Ki hogy inog -, és miért is ne,
a telítődésben a cirkuláció,
a kapillárisokban a vérmérséklet a mérvadó.
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Papírgyűjtés az iskolában

Soha nem látott érdeklődés kísérte az idei őszi iskolai papírgyűjtést. Az eső ellenére már az első napon autók sorakoztak,
türelmesen várakoztak a Kossuth utcán, hogy hozzájáruljanak
az akcióhoz. Este két konténert el kellett szállítani, mert meg is
telt. Minden eddigi rekordot megdöntve 23 tonna papírt gyűjtöttünk a két nap alatt. Köszönjük mindazoknak, akik szívügyüknek tekintették az osztályok versenyét, az egyéni megmérettetést, s nem utolsó sorban az iskola érdekét, hiszen az ebből befolyó összeg mind-mind a gyerekekre és eszközök vásárlására lesz fordítva. Köszönjük Fazekas Lászlóné kolléganőnek a szervezést, a részvételt késő estébe nyúlóan. Köszönjük
az asszisztenseknek, a városgondnokság dolgozóinak a két
napon keresztül végzett segítő munkát. Köszönjük a lelkes,
dolgos tanulóknak, akik nem kis munkával pakolták a konténereket.
Az osztályok közötti verseny első három helyezettje, azaz
hat osztály pénzjutalomban részesült, a két első helyezett pedig egy „szabadnapot”, vagyis egy tetszőlegesen felhasználható napot is kap tanítási időben.
Az egyéni versenyben az első 13 helyezettet ajándékkal díjaztuk. Az a 78 tanuló pedig, aki 100kg fölötti mennyiségű papírt hozott, egy jutalomkiránduláson vehet részt.
Az eredményeket a mellékelt táblázatok mutatják. Gratulálunk a szorgos diákoknak, szülőknek. Ne feledjük, jövőre is lesz
papírgyűjtés! Hogy az idei rekordot túlteljesíthessük, kezdjük
már most a raktározást!
Lapostyánné Dányi Katalin
igh.

Osztályok közötti helyezések
Alsó tagozat
osztály
helyezés
4.a
1.
2.b
2.
3.b
3.
1.a
4.
2.a
4.
3.a
4.
4.b
7.
1.b
8.

Felső tagozat
osztály
helyezés
6.b
1.
6.c
2.
7.b
3.
6.a
4.
5.b
5.
7.a
6.
8.
6.
5.a
8.

Egyéni eredmények, alsó tagozat
név
Tasnádi Zsolt
Tóth Lea Viktória
Rákosi Eszter
Nagy Boglárka
Kardos Bálint
Németh Elizabet
Gulyás Áron
Karsai Dusán
Benedek Bence Tamás
Szilágyi Diána
Szilágyi Dorina
Klebovicz Csenge
Ferenci Szabolcs
Ócsai Jázmin
Kis-Tóth Léda
Lizák Martin
Márton Orsolya
Puporka Máté
Kállai Liliána Zsófia
Csontos Patrik Ádám
Szőlősi Ákos
Rémiás Laura
Horváth Andrea Ilona
Ludman Tamás
Bőcsi Boglárka
Tóth Gergely
Berczeli Benjámin
Juhász Vivien
Farkas Natália
Tóth Márk Ferenc
Kiss Luca

osztály
2.b
4.a

kg
876
611

helyezés
1.
4.

2.b
4.a
4.a
2.b
2.a
3.b
3.a
2.b
2.b
1.a
3.a
1.a
4.a
4.a
3.b
4.b
2.a
2.b
3.b
1.a
3.b
4.a
3.b
2.a
3.b
3.a
4.b
1.a
2.b

461
418
386
331
277
276
269
265
265
248
223
204
198
198
190
187
175
173
173
158
140
139
137
129
120
110
103
100
100

6.
10.
11.
13.
20.
21.
23.
24.
25.
28.
30.
34.
36.
37.
40.
41.
43.
44.
45.
50.
52.
53.
55.
58.
61.
69.
71.
73.
74.
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Egyéni eredmények, felső tagozat
név
Garics Nikolett
Tóth Lilla
Gaál Botond
Kerékgyártó Aida
Kerékgyártó Damján
Eszlári Ádám
Garics Péter
Bűdi Bence
Pál Bence Marcell
Nagy Eliza Eszter
Lapostyán Martin
Lapostyán Milán
Ragályi Jázmin
Sándor Barbara
Hajdu József Adrián
Kéméndi Ádám
Tóth Zalán
Horváth Imre
Dina Lőrinc Áron
Hajdu Petra
Horváth Imre Géza
Szatmáry Rebeka
Markó Mária Heléna
Farkas Bálint
Ludman Lili
Teleki Senon
Kondi Barbara
Farkas Panna
Vascsák Zsombor
Ludman Csaba
Rontó Krisztián Norisz
Takács Alexandra
Rublinszki Botond
Rublinszki Zsombor
Halkó Gábor
Váradi Péter
Kéméndi Gréta
Birinyi Beáta
Simon Míra Hanna
Gávai Dávid László
Tóth Dávid
Pogány Zoltán
Lippai Adrián
Farkas Botond
Halász Máté
Eszlári Szabolcs
Veres Pálma

osztály
6.c
7.a
6.b
5.b
7.b
8.ab
7.a
6.a
6.b
6.b
6.b
6.b
6.a
6.c
7.b
5.b
8.ab
8.ab
6.a
6.c
6.c
6.b
5.a
5.b
6.a
5.a
6.c
7.a
6.c
8.ab
6.a
5.b
5.b
7.b
7.b
7.b
8.ab
7.b
6.b
5.b
8.ab
5.b
7.b
5.a
6.a
7.a
8.ab

kg
793
759
510,60
439
439
435
386
327
322
312,6
297,1
297,1
293
275
265
260
228
213
210
208
201
197
196
176
172
165
165
162
141
139
135
133,3
128
127,5
120
120
120
119
115
114
111
110
102
100
100
100
100

helyezés
2.
3.
5.
7.
8.
9.
12.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
22.
26.
27.
29.
31.
32.
33.
35.
38.
39.
42.
46.
47.
48.
49.
51.
54.
56.
57.
59.
60.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
70.
72.
75.
76.
77.
78.
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Véradás!
Az év utolsó véradása
2018. december 5-én (szerda) lesz.
Helye: Emődi II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola. Du.: 14-18 óráig.
Minden véradó ajándékban
is részesül!
Sajnos az előző véradásokon
a tervezetthez képest jóval kevesebben jelentek meg, így most
kérünk minden régi és új véradót
is minél többen jöjjenek, segítsenek bajba jutott embertásaikon, hogy kevés vér lévén nem maradjanak el műtétek.
Még elég sok idő van, hogy mindenki tudatosan odafigyeljen saját egészségére, hogy eredményes legyen a véradása is.
Vérdásszervezők

Medvekaland
Erdélyben
Barátságosnak tűnt, szinte mosolygott. Felbátorodva megindultam és tisztes távolságot tartva elhaladtam mellette, de Ő rám sem hederített. Élettelennek látszott. mert az is volt, ugyanis csak egy medvefejet láttam, egy nagy taplógombára festve. Az eset, Erdély ország egyik nevezetes helyszínén, Parajd községben történt, ahová meghívást kaptunk, a 23. káposztafesztiválra, a VITYUKA, a dalárda és a Brass. A VITYUKA táncolt, a dalárda énekelt, a Brass pedig zenélt és úgy gondolom, hogy nem vallottunk szégyent. Nem szoktunk,
mert mindannyian azt csináljuk, amit szeretünk, amit
fontosnak tartunk és ennélfogva szeretettel tudjuk átadni, az ezekre a műfajokra fogékony embereknek. Az
erdélyi emberek, pedig ilyenek. A medvekalandon kívül később, a zajos kavalkádban sok érdekes emberrel
találkoztam, de amikor egy mátyáshuszárnak öltözött
fiatal ember, rövid tíz perc alatt, ízes magyar beszéddel elmondta életének eddigi történését, engem tüntetve ki azzal, hogy meghallgathatom, akkor könnybe
lábadt a szemem és úgy éreztem, hogy hazaérkeztem.
Rádöbbentem újra arra, amit az itteniek mindig is tudtak, hogy egy tőről fakadtunk, testvérek vagyunk. Azt,
hogy az összetartozás érzését megtapasztalhattam,
megtapasztalhattuk, ez alkalommal Emőd város vezetőségének köszönhetjük.
Klebovicz Gyula

Emődi Krónika
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I. Emődi Murcifesztivál és Szüreti Ételek Főzőversenye

Az Emődi Pincegazdák Egyesülete szervezésében október
6-án megrendezésre került az I. Emődi Murcifesztivál és Szüreti Ételek Főzőversenye. A nemzeti gyásznapra való tekintettel a
megnyitó után csaknem 30 lelkes sportszerető ember részvételével emlékfutással adóztunk a hősöknek, amely a Kastély Óvodától a Csillagpince térig tartott. Ezzel párhuzamosan kezdetét vette a Szüreti Ételek Főzőversenye, ahol 27 csapat pörkölt alá a bográcsának. A zsűriben Horváth Zsolt (Étel-fa), Ivánkai Péter (Etna
Pizzéria) és Sándor László (Avalon Étterem) foglaltak helyet. Két
kategóriában kerültek kiosztásra díjak a következőképpen:
Bográcsos ételek kategória: I. hely: Kuvik bácsi odapörköl,
II. hely: Csomor csapat, III. hely: Juhászok,
Egyéb ételek kategória: I. hely: Szőlősi family,
II. hely: Antal Annamária (Anica), III. hely: Alsó sor csapat.
Szeretett barátunk és egykori tagtársunk, Kiss Csabi emlékére létrehoztunk egy Különdíjat, ami vándorserleg formájában került kiosztásra. A díjat a Voltunk-leszünk csapat Emődi
tehéntánca nyerte el, amit az ételkülönlegesség megalkotója,
Szilvási Gáborné Pannika és Soltész Tiborné Erika néni és csapata készített el. Ezzel az étellel nem csak színesítették a felhozatalt, hanem méltóan ünnepelték is az alkalmat, mikor 50 évvel ezelőtt első díjjal jutalmazták Pannika nénit az étel bemutatásáért. Kóstolójegy ellenében a versenyben részt nem vevő
látogatók is belekóstolhattak a különlegesnél különlegesebb
ételekbe. Minden csapatnak gratulálunk, és köszönjük részvételüket, várunk mindenkit jövőre is!
A kora délutáni órákban elindult a szüreti felvonulás, ami
feldíszítve, zenével, motorokkal, lovakkal és a lelkes résztvevőkkel végigment városunkon, hirdetve ezzel a jókedvet, örömöt és összetartozást. A csaknem két óráig tartó menet után
a Csillagpince téren elkezdődtek a programok (Harsányi Kéknefelejcs Népdalkör, Nyékládházi Őszirózsa Népdalkör, Emődi
Pincegazdák Dalárdája, VITYUKA, Emőd Brass és az Ildi Rider
zenekar). A legifjabbaknak rendelkezésére állt arcfestés, ugráló
vár, lufi hajtogató bohóc is. A fesztivál területén jó néhány kézműves árus kínálta eladásra portékáját. A tombolahúzás számos ajándékának kiosztása után az Főnix Íjászegyesület látványos attrakciója következett, ahol égő nyilakkal ébresztették
lángra a felállított csőszkunyhót. A rendezvény zárásaként elindult a Murciparty, ahol változatos zenékre rophatta a nagyérdemű, egészen kifulladásig!
Előző rendezvényünkön, a Fröccsöntők éjszakáján a pincék
meglátogatása után a résztvevők leadhatták voksaikat, hogy
melyik pince és pincegazda nyerte el leginkább tetszésüket,
ennek az eredményhirdetésére is most került sor. A közönségszavazás nyertese Papp Sándor lett, gratulálunk neki!
Köszönettel tartozunk a felvonulás és a műsorok résztvevőinek, minden segítő kéznek, illetve Önöknek, akik megtiszteltek
bizalmukkal és részt vettek rendezvényünkön! Jövőre ugyan itt!
A következőkben szeretnénk név szerint felsorolni támogatóinkat, hálás köszönetünket kifejezve:
Emőd Város Önkormányzata, Emőd Város Városgondnoksága, id. és ifj. Farkas István, Szabó István (Delta ABC), Tóth Zoltán (Vízmű), Étel-fa kézműves konyha, Avalon Miskolctapolca,
VITYUKA, Emődi Pincegazdák Dalárdája, Huszár Bandérium,
Motorosok, Emőd Brass, Emődi Nagycsaládosok Egyesülete,
Főnix Íjász Egyesület, Bükkaljai Alkotók Közhasznú Egyesülete, Bajnok László, Bubenkó Csaba, Sánta Géza és családja, Gulyás Róbert, Gera Mihály, Marczis László, Dinnyés József, Ivánkai Péter, Faragó Béla és Marika, Kaiser Bernadett, Csík János és

Csilla, Burka Zsombor, Farmmix, Tóth Gábor, Pintérné Erzsike,
Simon Ági, Virágbolt, Papírbolt, Fantázia Kereskedés, Kovács
Attila, Antóni Éva és családja, Hódosiné Marika, Bányi László,
Dukát Vivien, Unió Coop Zrt., Vargáné Éva, Ágoston Zoltán és
családja, Flamingó Virágbolt, Demkó Attila, Kiss Tóth Nikolett,
Nagyné Jutka, Bubenkóné Ani, Császár Valéria, Bodnár Réka,
Kőrösi Ferenc, Kiss Tóth Tamás, Tomanic Kft., és természetesen
mindenkinek, aki valamilyen formában hozzájárult a rendezvény lebonyolításához.

A bál időpontjától fogva december 20-ig az Emődi Pincegazdák Egyesülete gyűjtést szervez a Zsófi – Remény Vár Egyesület javára. Várjuk a már nem használt, megunt játékokat és felajánlásokat, amelyeket a bálon kihelyezett asztalon, illetve később az
egyesület vezetőségének segítségével gyűjtenénk össze! Tegyük
együtt szebbé a rászoruló gyermekek Mikulását és Karácsonyát!
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Zeneiskolások koncertje

Emődi Krónika

,,A zene kifejezi mindazt, ami szavakkal elmondhatatlan, mégsem maradhat kimondatlanul.”
Mondhatnánk, hogy egy szeptember végi hangverseny, igencsak korainak mondható időpont egy zeneiskolában. Főleg ha figyelembe vesszük,
hogy a hangszerek és játékosaik még alig ébredtek nyári pihenőjükből és azt,
hogy egy zenei darab kidolgozásához, az alapos felkészüléshez sok gyakorlásra, erős koncentrálásra van szükség.
A fenti Victor Hugo idézet a Reményi Ede Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
Zene Világnapja hangversenyére hívogatott 2018. szeptember 30. vasárnap
délután 4 órára a Római Katolikus templomba.
A tanév első koncertjét nagy izgalom előzte meg, volt akinek ez volt az
első, nagy nyilvánosság előtt előadott produkciója. Az itt elhangzott koncert
azonban ékesen bizonyította növendékeink és tanáraink tehetségét, kitartását, szakmai elhivatottságát. Általában is büszkén mondhatjuk, hogy hangversenyeink egyre színvonalasabbak, a műsorban fellépő gyerekek felkészültek, előadásuk a közönséget is megfogja.
Köszönjük Kalóczkai Gábor plébános úrnak a hangversenyt felvezető szavait, és külön köszönjük, hogy a már hagyománnyá vált koncertnek helyet adott!
Székelyné Ágoston Ildikó
a zeneiskola tanára

Emlékezés a II. világháborúra
Emlékszem, 74 évvel ezelőtt
Emődön mindenki a háborúról beszélt.
Azt latolgatták, sikerül-e túlélni a háborús viszonyokat. Az emberek arcán
látszott az ijedség, a kilátástalanság.
Sokan az elvesztett családtagról, az ismerősök sorstalanságáról beszéltek.
A községüket is megszállták a német katonák 1944. március 19. után.
„Kvártirt” kerestek és találtak, szinte
minden lakóhoz bezörgettek. A német
katonák járőröztek Emőd utcáin a nyakukba akasztott „vese alakú” lemez táblácskával. Mi gyerekek messziről előre
köszöntünk a katonáknak, hogy el ne
vigyenek a szüleinktől. A felnőttektől
megtanultuk a napszaknak megfelelően „Guten morgen, Gután tág” stb. kell
németül köszönni.
Az embereknek rossz hangulata
volt. egymásnak panaszkodtak, kinek a
férje, vagy a fia „odaveszett” a Don kanyarban. Kiknek a férjét vagy fiát „Sas”
behívóval behívták katonának vagy
munkaszolgálatosnak, az idősebb leventéket is elvitték a frontra. Emődön
11 zsidó családot, összesen 24 főt köteleztek zsidócsillag viselésére, majd
1944. május 20-án lovas kocsival elvitték csendőri kísérettel a mezőcsáti gettóba. Többet haza sem térhettek otthonukba.

1944. szeptember 23-án a Vörös
Hadsereg katonái átlépték a magyar
határt. A front közeledett Emődre.
Egyre nehezebb lett az élet községben. A kisbírók kidobolták, hogy a gépeket, járműveket, lovakat, rádiókat,
még a kerékpárokat is be kell szolgáltatni a községházán, mert a katonaságnak szüksége van rá.
A szovjet csapatok a Tiszán való átkelést 1944. november 5-ről, 6-ra virradó éjszakán hajtotta végre. Előző napon tüzérségi tűz alá vette a Tisza innenső oldalát Tiszatarjántól kezdve,
Tiszakeszi, Ároktő, Tiszadorogma és
Tiszabábolna környékét. Ekkor hallottunk Emődön messzi és folyamatos ágyúlövéseket, robbanásokat.
A német katonák is mozgolódtak, a
„topeka” forgalma megnövekedett, a
falunk, mint egy méhkas forgolódott.
Ki elfogadható búvóhelyet keresett
magának és családjának, kik elásták
értékeiket, kik a pincék közzé mentek,
hogy megbeszélje, ismerősével a front
átvonulása esetén hol húzódjon meg.
Az orosz csapatok november 6-án
előbb Tiszakeszi-Ároktő térségében
hídfőállást teremtettek. A támadás
egyre nagyobb teret nyert. Ároktő elfoglalása után Mezőcsát, majd Gelej
irányába folytatódott.

1944. november 6. (Hétfő)
A szovjet csapatok előre nyomulása igen jelentős volt, a nap végére elérték Emőd déli részét. Az előőrsök és
a felderítők a német csapatokkal a Karola utcán, a vasútállomás környékén
és az ún. Keresztesi sorompónál heves
harcokat vívtak. Az oroszok több harckocsit vesztettek és ideiglenesen vis�szavonultak, a németek beásták magukat. A katonák, mind két részről sokan
meghaltak vagy megsérültek az emődi
lakosság a pincékbe húzódott.
1944. november 7. (Kedd)
Napközben a faluban szórványos lövöldözéseket lehetett hallani. A szovjet csapatok újra támadásba lendültek.
Emőd lakosságában, az ágyú és aknatűz közelsége, zajhatása, szalmakazlak
égése, borzalmas félelmet váltott ki. A
„Sztálin orgona” irtózatos hangja és a
gépfegyverek ropogása, megtanította
még a kisgyerekeket imádkozni. A lakosság egy része, kerítések mellett és
az árkokban csúszva a pincékbe menekült.
1944. november 8. (Szerda)
Emőd déli részén, már a hajnali óráktól súlyos harcok bontakoztak ki. Az
itt bevetett német gyaloghadosztály
kénytelen volt a dél felől (Hejőszalonta
és Csincse) szovjet, és Vatta felől köze-
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ledő román csapatokat feltartóztatni.
A német katonáknak húzódni kellet a
Bükk hegység lábaihoz, de mielőtt hátráltak volna a vasútállomást, kútházat
és a raktárnak használt „Szent Imre” Általános Iskolát felrobbantották.
1944. november 9. (Csütörtök)
A szovjet és román csapatok miután
elfoglalták Emőd déli részét, Mezőkeresztest és Mezőkövesdet, ezzel elvágták a németek és magyarok BudapestMiskolc közötti vasúti és közúti összeköttetést. Emőd községben – főleg az
északi részén – szórványos lövöldézések hallatszottak.
1944. november 10. (Péntek)
A faluban szórványos lövöldözések
hallatszottak, Emőd lakossága, úgy vélte vége a háborúnak, átvonult a frontszakasz. Mikor a lakosság elpróbálta
hagyni az óvóhelyét, meglepve tapasztalta a közelében kézigránát, vagy géppisztolysorozat hallatszott. Sokan életüket is elvesztették.
1944. november. 11. (Szombat)
Az Emőd és Miskolc közötti vasút
és közút lezárására, a vegyes német és
magyar védelem megerősítésére, német gyaloghadosztálytól több zászlóaljnyi katonát és 5 db „Hatzer” típusú
páncélvadász löveget, a magyar tüzérségtől pedig, tíz könnyű- és három nehéz üteget kaptak. A faluban tovább
folytak a harci cselekmények.
1944. november 12. (Vasárnap)
A német jelentések szerint különösen áttekinthetetlen volt a helyzet
Emődnél. Emődön a német géppuská-
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sok beásták magukat a Keresztesi útmentén, a Kender földeknél, az uraság
dohánypajtáinál, a vasútállomás környékén a Tehéntánci és a Nagyhegyi
szőlőknél és így védekeztek a szovjet
harckocsik és a gyalog gárda ellen.
1944. november 13. (Hétfő)
Emőd délkeleti részén nagy harcok
folytak a vasútvonal birtoklásáért. A
szovjetek nagy harcot vívtak a magyar
könnyűhadosztállyal és a német hegyivadászhadosztállyal.
1944. november 14. (Kedd)
Különös heves harc bontakozott ki
Emőd községben, ahová a szovjet lovasezred tört be. A szovjetforrások szerint, az ezred I. szakasza a német csapatok tüzében szinte az egész szakasz
– a parancsnokukkal az élén – elesett.
A lovak nagy része életben maradt és
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Emőd utcáin kóboroltak gazdátlanul.
A lovakat – a frontszakasz átvonulása után – élelmes gazdák befogták, később fuvaroztak velük.
1944. november 15. (Szerda)
Az Emődön napokig tartó harcok során, áldozatul esett több száz katonán
kívül 54 polgári személy és több mint
20 lakóház teljesen elpusztult. Szinte
minden ház megsérült. A község irányítását a megszálló szovjet katonák
parancsnoksága és a helyi képviselet
vette át.
A Vörös Hadsereg tagjainak erőszakos viselkedése nemzedékekre szóló
sebeket ejtett. Az óvóhelyről (pincékből) hazatérő lakosság azt tapasztalta,
hogy az üresen lévő lakásokból minden mozdítható értéket – készpénzt,
műkincseket, élőállatokat, konyha-és
szobabútorokat, evőeszközöket, gépeket stb. – elvittek. A lányokat és fiatal asszonyokat megerőszakoltak. Az
Emőd község jegyzője – egyéni bejelentések alapján ‑ 1945.január 21-én
írásban jelentette a járás felé, „A megerőszakoltak száma 211 fő, ezek közül
megfertőzött 181 fő”.
Aki még részletesebben meg akar
ismerkedni az emődi emberek sorsának alakulásával a második világháborúban, olvassa el könyvemet: „A második világháború eseményei EMŐDÖN és
környékén”. A könyvben több mint 30
emődi lakos visszaemlékezését rögzítettem. A könyv megvásárolható az
Emőd Városi Könyvtárban.
Emőd, 2018. november
Czecze József

Felhívás
Az emődi Barátság Nyugdíjas Klub várja
mindazoknak a jelentkezését, akik szívesen találkoznának nyugdíjas társaikkal. Körünkbe várjuk mindazokat, akik szeretnek maguk, esetleg
egy közösség örömére énekelni, alkalmanként
kirándulni, előadásokat hallgatni, érdekes témákról beszélgetni, szabadidejüket hasznosan
és tartalmasan eltölteni.
Pál Lászlóné elérhetősége:
06-46/476-623, 06-20/417-61-50

Emődi Krónika
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Örömmel tudatjuk, hogy
2018. szeptember 11. napján
01 óra 15 perckor megszületett

Tompa Dorottya
3900 gr-mal és 56 cm-rel.

„Mikor megszületik 1
várva várt gyermek, az élet
dolgai értelmet nyernek.
Anyaszív, apaszív
dobban meg 1 párban,
új fénnyel ragyognak a
világra hárman."

Az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár

ingyenes, 70 órás
alapfokú informatikai képzést indít
A képzés tableten történik. A tanfolyam befejezésekor
tanúsítványt is kapnak a résztvevők.

18-65 év kor között jelentkezhetnek
a tanulói jogviszonyban nem állók.
A képzés időpontjai: 2018. november 14,15,16,19,20, 29,30,
december 3,4,5. Időtartam: 9.00-14.45 óráig
Bővebb információ: Emődi Művelődési Ház és Könyvtár

3432 Emőd, Hunyadi u. 27-29.
Telefon: 46/476-156; 46/576-239

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

Emődi Krónika
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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)

Tűzifa
tiszta bükk
hasított méteres
szálban 28.000 Ft/m3
rendelhető 6 m3-től

06-70/3845-283

„Ősz szele zümmög…” az óvodában
A szeptember beköszöntével az óvodai élet felpezsdült óvodánkban. Programok
sokasága tette változatossá, élményszerűvé a gyermekek hétköznapjait. A „Két keréken ökosan” autómentes napon izgalmas akadálypályán próbálhatták ki az ovisok ügyességüket kerékpárjukkal. Egy apró lépést tettünk ezen a napon a környezet- és légszennyezés ellen. Ezt követően a fiúk által hősként számon tartott rendőrök érkeztek az óvodánkba és mutatták be az autójukat, motorjaikat. Továbbá az
Állatok világnapjához kapcsolódva egy rendőrkutyával is megismerkedtek.
Október elején a környezeti nevelést kiemelve részt vettek nagycsoportosaink az Erdők Hete programsorozaton a Csanyik Erdei Iskolában. Interaktív, természetközeli, tevékeny feladatok várták a gyermekeket az egyes állomásokon a Bükk- hegység szívében.
Majd az egészséges életmód, a mozgás fontosságát hangsúlyozva a szokásoknak megfelelően lehetőségük nyílt a gyermekeknek a vízzel való testközeli ismerkedésre, úszás alapjainak elsajátítására a Kemény Dénes Uszodában. A két hét intenzív
vízhez szoktatás nagyon hatékony volt a gyermekek testi fejlődése szempontjából.
Az októberi napsütéses hónapot egy Töklámpás kiállítás teszi hangulatossá óvodánk udvarán, mellyel a gyermekeket és szülőket egyaránt aktívitásra,
kreatívkodásra ösztönöztünk. A vidám vagy épp ijesztő faragott töklámpások már a
november érkezését sugallják.
Mészárosné Virág Orsolya intézményvezető- helyettes

„Az őszi nap fejét párnájára hajtja,
Hegy felett az arcát kis felhő takarja.
Sárgás fénye kopott, nyárba belefáradt.
Árnyéka rőt- vörös, kinézete bágyadt.
Színeit a múló természetre festi,
bokrokra és fákra szemét rámereszti…”
/Aranyosi Ervin: Az őszi Nap/

Ingyenes
Ingyenes kamaraszínházi
kamaraszínházi előadás
előadás

PÁL DÉNES

KARÁCSONYI KONCERJE
2018. december 13. 17.00
Helyszín:
Emődi
II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola
aulája

A belépés díjtalan!

2018. november 29. 17.00
Helyszín:
Helyszín: Emődi
Emődi Polgármesteri
Polgármesteri
Hivatal
Hivatal Díszterme
Díszterme

EMŐDI ADVENT

₂₀₁₈

Programok:
December 2. 16.00 XVIII. ADVENTI HANGVERSENY a Reményi Ede
zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékeinek közreműködésével
Helyszín: Református templom
17.00 EMŐD VÁROS BETLEHEMÉNEK FELÁLLÍTÁSA, AZ ADVENTI
IDŐSZAK ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓJA
Helyszín: Kossuth tér
December 6. délelőtt MIKULÁS – Az általános iskolában és az óvodában
ünnepség és mikuláscsomagok kiosztása
December 13. 17.00 PÁL DÉNES KARÁCSONYI KONCERTJE
Helyszín: Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola aulája
December 14. 17.00 EMŐD BRASS FÚVÓSZENEKAR KARÁCSONYI
KONCERTJE
Helyszín: Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola aulája
December 21. 17.00 Emőd Város Karácsonya
Közreműködnek az Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a
Reményi Ede zenei Alapfokú Művészeti Iskola növendékei
Helyszín: Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola aulája

Mindenkit szeretettel várunk!

