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Emődi Krónika
Karácsonyi köszöntő
Kedves Emődiek! Tisztelt Olvasók!
Beköszöntött az advent, a karácsonyra való készülődés időszaka. Ebből az alkalomból köszöntöm szeretettel az
Emődieket, az újság Olvasóit.
Az advent szó jelentése „eljövetel”. A latin „adventus Domini”
kifejezésből származik, ami annyit tesz: „az Úr eljövetele”.
Az advent tehát várakozás Jézus születésére. Ebben az időszakban várakozunk a karácsonyra, az ünnepre, amely nem
csak a keresztény emberek életében, hanem szinte minden
ember életében a legfontosabb családi ünnep. A hívők és a
nem hívők számára egyaránt a szeretetről szól ez az ünnep.
Az advent időszaka a karácsonyhoz vezeti el az embereket,
a karácsony pedig egymáshoz vezet bennünket. A karácsony
szépségét, hangulatát, lényegét nem az ajándékok nagysága, pénzbeli értéke határozza meg, hanem egy olyan ajándék,
amiből mindenki részesülhet, amit mindenki adhat másoknak,
az pedig a szeretet.
Karácsonykor lecsendesedik a rohanó világ, egy kicsit
több időt szánunk szeretteinkre, nagyobb figyelemmel, nagyobb szeretettel fordulunk egymás felé. Az ünnep fényében megszűnik a külvilág, a csend és béke költözik a családok otthonaiba. Mindenki igyekszik családi körben tölteni a
karácsony ünnepét.
Az évszázadok során, de talán az utóbbi évtizedekben
mintha még inkább egy kicsit elveszett volna az ünnep eredeti üzenete, a szeretet elhalványulni látszik. Sajnos ezen ünnep kapcsán (is) előtérbe került a pénz, a csillogás. Pedig a sze-

retet mélységét, önzetlenségét, őszinteségét nem az ajándék
anyagi értéke határozza meg.
A karácsony fényét azzal tudjuk erősíteni, ha a karácsonyfa
alá az ajándékok mellé elhelyezzük a szívünkből áradó szeretetet is. Szeretetet viszont csak úgy tudunk adni, ha bennünk
is megvan! Törekedjünk arra, hogy a családtagjaink, embertársaink iránti szeretet ne csak néhány napig, az ünnep idején éljen szívünkben, hanem a hétköznapokban is része legyen életünknek. Az ünnep elmúltával se veszítsük el mások iránti tiszteletünket, szeretetünket.
Kedves Emődiek! Kedves Olvasók!
Az év végéhez közeledve a Képviselő-testület és a magam
nevében köszönetet mondok a város minden lakosának a támogatásért, a bíztatásért, a tanúsított megértésért. Köszönetet mondok továbbá mindazoknak, akik egész évben településünk fejlődéséért, zavartalan működéséért dolgoztak, az itt
élőket szolgálták.
Emőd Város Képviselő-testülete nevében kívánok a város
minden lakosának áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és
egészségben gazdag, sikeres, boldog újesztendőt!
Kívánom, hogy az ünnepi pillanatokból őrizzünk meg legalább morzsákat az elkövetkező 2019-es esztendő hétköznapjaira is.
Fekete Tibor
polgármester

2018. november 22-én
Emőd Város
Önkormányzata
közmeghallgatást tartott.

Karácsonyi
köszöntő

A

keresztény ember számára a karácsony várása már az adventi
készülődéssel kezdetét veszi. A hit, a remény, az öröm, majd
a szeretet gyertyái nem csak otthonunkat, de szívünket is
igyekeznek felkészíteni az év talán legmeghittebb, legbensőségesebb időszakára. A „meghitt” szó közelséget, melegséget jelent. Olyan
érzéseket, amelyekre leginkább szükségünk van a zord téli idő beköszöntével, az esztendő munkában töltött, fárasztó, néha személytelen
hétköznapjait magunk mögött hagyva.
A hóval lepett utcák, terek láttán sokunkat még felnőttként is eltölt
valami mélyről jövő, gyerekkorunkban gyökerező öröm. Az ünnepi fények,
a hangok és illatok megidéznek egy kedves emléket, egy arcot, egy jó szót.
Ajándékok után kutatunk, díszítjük otthonainkat, néha talán túlságosan is
igyekezve megfelelni a korunk támasztotta elvárásnak, miközben a szívünk
mélyén a legtöbben ugyanarra vágyunk. Ha megkérdezzük magunktól,
vajon miért is várjuk, miért szeretjük a karácsonyt, a magam részéről azt
válaszolnám: azért várjuk, mert ez a legemberibb ünnepünk.
A keresztény világ karácsonykor Krisztus eljövetelét ünnepli. Jézusét, aki
kisdedként, puszta emberi mivoltában, a legegyszerűbb és legszerényebb
körülmények között érkezett közénk. Ha képesek vagyunk megtalálni és
megélni az ünnep valódi értelmét és üzenetét, akkor boldog, szeretetben
feltöltődött emberként vághatunk neki az új esztendőnek is.
Próbáljunk ezért mi is a következő napokban minél több figyelmet,
megértést mutatni szeretteink, ismerőseink iránt és ne sajnáljuk az
időt egy jó beszélgetésre. Böjte atya szavait idézve: „Próbáljunk mi
magunk lenni a karácsonyi ajándék!”

E gondolatok jegyében kívánok
áldott, békés karácsonyt és meghitt ünneplést!
Tállai András
országgyűlési képviselő
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Önkormányzati hírek
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.
október 25-én tartotta munkaterv szerinti ülését. Az
első két napirendi pontban az Onga és Társult Települések Szociális Gyermekjóléti Társulása, valamint az Emődi
Agglomeráció Szennyvíztisztító Fejlesztési Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját tárgyalta meg és fogadta el a testület. Jogszabályi kötelezettség, hogy a társulás évenként beszámoljon tevékenységéről. Ezt követően elfogadta a Képviselő-testület
a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó rendelet módosítását és a 2019. január 1-jétől érvényes közszolgáltatási szerződést. A helyi rendeletben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére, ártalommentes elhelyezésére
kijelölt közszolgáltató 2020. december 31. napjáig Terhes
Tünde egyéni vállalkozó (3459 Igrici, Rákóczi u. 32.)
2019. január 1-jétől a háztartási szennyvíz begyűjtésének és elhelyezésének díja (beleértve az ürítést is) 17.000
Ft/5m3 + ÁFA. A helyi rendelet Emőd város honlapján
(www.emod.hu) megtekinthető.
A testület 4. napirendjeként tárgyalta az orvosi ügyelet működésére vonatkozó együttműködési megállapodás, feladatellátási szerződés és szívességi használati megállapodás felülvizsgálatát. Képviselő-testület úgy
döntött, hogy 2019. évre is a Medical Inspect Kft -vel köt
feladatellátási szerződést a házi- és gyermekorvosi ügyelet működtetésére. (A korábbi szerződés 2018. december
31-ig szólt.) Az elfogadott együttműködési megállapodás
szerint 2019. évben is Borsodgeszt, Bükkaranyos, Harsány,
Kisgyőr, Vatta és Emőd települések önkormányzatai működtetik az ügyeletet emődi központtal. Az ügyelet működtetéséhez- az elfogadott szívességi használati megállapodás szerint - Emőd város önkormányzata biztosítja a
Parajdi út 2. szám alatti épületet.
5. napirendi pontban az Emődi Idősek Klubja működési
engedélyének módosításához szükséges dokumentumok
elfogadásáról született döntés. Képviselő-testület 2018 júniusában úgy határozott, hogy 2018. december 31. napjával kiválik az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulásából és 2019. január 1. napjától a családsegítés és gyermekjóléti feladatokat saját intézménye útján biztosítja. Az alapellátás bővítése miatt 2019. január
1-jétől az intézmény új neve: Emődi Szociális Szolgáltató
Központ. A nappali ellátás iránt megnőtt érdeklődés miatt
a testület úgy határozott, hogy nappali ellátásban az ellátotti létszámot - a korábbi 20 főről – 50 főre emeli.
Ahhoz, hogy 2019. január 1-jétől bővített alapellátásokkal működjön az Emődi Szociális Szolgáltató Központ
az alap dokumentumok módosításáról kellett dönteni
(SZMSZ, Házirend, Szakmai Program).
Ezt követően a Képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
2018/2019-es nevelési évre szóló munkatervét.

7. napirendi pontban - a Közbeszerzési törvény módosítása miatt - az Önkormányzat és Intézményeinek, illetőleg a Polgármesteri Hivatal Közbeszerzési Szabályzatának
átdolgozására került sor, melyet Képviselő-testület megtárgyalt és elfogadott.
Képviselő-testület úgy határozott, hogy kültéri színpadot vásárol, mivel a régi már balesetveszélyessé vált. Ezt
követően ingatlan ügyekben születtek döntések, majd a
Miskolc Térségi Konzorcium rekultivációs és monitoring
tartalékának felosztásával kapcsolatos előterjesztést tárgyalta meg a testület.
14. napirendi pontban a fogorvosi alapellátás tartós helyettesítéssel történő biztosításáról született döntés.
Határozott a Képviselő-testület a 2018-2032- évekre
vonatkozó – víz és szennyvízhálózatot érintő - Gördülő
Fejlesztési Terv módosításáról.
Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert, hogy
az előttünk lévő beruházásokhoz esetlegesen szükséges
hitel felvételének lehetőségéről tájékozódjon.
Zárt ülésen települési kérelmek (letelepedési támogatások) támogatásáról születtek döntések.
Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

Őszi gallyazás
Emőd Város Önkormányzata az elmúlt évhez
hasonlóan ismételten felhívja a Tisztelt Lakosok,
Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az ingatlanuk területéről kinövő, illetve a járdák mellé ültetett fák, bokrok, cserjék ágait megmetszeni szíveskedjenek azért, hogy a járdákon a biztonságos
gyalogos közlekedés megvalósuljon.
Az önkormányzati utak mentén ültetett fák,
bokrok kiálló ágai hasonló helyzetet teremtenek a
gépjárművel történő közlekedésben is, ezért kérjük a lakosságot tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a közterületre kiültetett fák a közúti közlekedést ne zavarják.
Kérjük, hogy a fent említett gallyazási munkákat december közepéig megtenni szíveskedjenek, ellenkező esetben a Városgondnokság munkatársai a késő őszi-téli időszakban elvégzi azokat,
melyre Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 142/2016. (09.08.) határozata ad felhatalmazást.
Kérjük a lakosság megértését és együttműködését!
Vass László
osztályvezető
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Egy értékes élet
Rémiás István Pro Caritate díjat kapott

„A falugondnoki szolgálatot 1990-ben hozták létre. Megtisztelő volt
számomra, hogy az istvánmajori közösség bizalmat szavazott és engem
kért fel ennek a feladatnak az ellátására. Amire nagyon büszke vagyok,
hogy az országban elsőként vállaltam és az egyedüli vagyok aki ezt a feladatot megszakítás nélkül jelenleg is végzi. Ez a szolgálat nem könnyű,
különösen nem, ha lelkiismeretesen akarjuk teljesíteni, hiszen akadályok
mindig voltak és lesznek is. A falugondnok által elvégzendő feladatok lényegében a személyszállítás, árubeszerzés, az itt lakók egészségügyhöz,
kultúrához és egyéb szolgáltatásokhoz való eljutás biztosítása. Mindezeknek szívesen tettem és teszek eleget, még úgy is ha esetenként a
hétvégémet kell rááldoznom. Számomra nem megterhelő, ha szabad
időmből, energiámból próbálok tenni egy olyan célért ami fontos a lakóhelyem szempontjából. Ahogy a Magyarországon élő lengyel kisebbség
népi gyökerei úgy az Istvánmajorban élők is elsősorban Derenkhez kapcsolódnak. 1990. júliusában szerveztem meg az első utat Derenkre, ami
ma már mint a Derenki Búcsú a magyarországi lengyelség egyik legnagyobb országos kulturális rendezvénye lett. Ezek a rendezvények – azon
túl, hogy az ország egész területéről jönnek részvevők – egy nagyon fontos szerepet töltenek be, hiszen erősítik az összetartozás érzését is. Négy
évvel később ugyancsak az én kezdeményezésemre közös összefogással épült meg a kápolna. A romfalu magyarországi lengyelség történelmi emlékhelye lett és örülök, hogy mindennek én is részese lehettem."
Rémiás István
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Pályaorientációs nap az iskolában
Előző tanévben hagyományteremtő szándékkal rendeztünk egy olyan tanítás nélküli munkanapot, ahol a tanulók különböző szakmákkal, valamint a továbbtanulási lehetőségekkel ismerkedtek. Mivel nagyon hasznosnak bizonyult ez a nap,
s ezen belül is az üzemlátogatások arattak nagy sikert, ezért
a felső tagozatosok programja idén csak ebből állt. A kicsik a
házimunkával ismerkedtek, főzőcskéztek, majd a Kisvakond
c. mese alapján foglalkozásokkal ismerkedtek és vetélkedőn
vettek részt, ahol játékos, gondolkodtató feladatok ismertették meg velük a különböző foglalkozásokat.
A nap szakmákat bemutató filmek vetítésével indult. A
nyolcadik évfolyam Miskolcra utazott a pályaválasztási kiállításra, az osztályok pedig a helyi „üzemek” felfedezésére indultak. Megismerkedtek az idősek klubjában, a mentőállomáson folyó munkával, a rendőrségen ujjlenyomatot is vehettek.
A polgármesteri hivatal munkájába is betekintettek, de a legtöbb szakmával az új művelődési ház építési területén találkoztak. A műszaki dolgok iránt érdeklődőknek a tévétoronyban sok érdekességet mutattak, de élvezték a kilátást is. A mezőgazdaság ismeretlen terület sok gyereknek, de most lehetőség nyílt a földműveléssel és állattenyésztéssel kapcsolatos
munkákba közelebbről is betekinteni. Össze sem tudtuk számolni, hány szakmát érintettünk, hány foglalkozással ismerkedtünk meg ezen a napon. Egy valami azonban mindenhol elhangzott: csak tanulással érhetjük el a célunkat. Tanulás szükséges ahhoz, hogy boldogulni tudjanak majd a felnőtt
életben, s olyan területen dolgozzanak, amit ők választanak,
amit ők szeretnének.
Hogy ez a nap tényleg hasznos és sikeres lehetett, nagyban hozzájárultak a bennünket fogadó „üzemek” vezetői, dolgozói, akik kedvesen, szívesen kalauzolták tanulóinkat és meséltek az ott folyó munkáról. Köszönjük Tóthné Bodnár Irén főjegyző asszonynak, Fekete Tibor polgármester úrnak, az idősek klubja, rendőrőrs, mentőállomás dolgozóinak, az Antenna
Hungária Zrt-nek, Farkas Istvánnak és Kaposvári Péternek a segítséget és a lehetőséget.
Lapostyánné Dányi Katalin igh.
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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: 2019. január 21, 22, 23, 24, 25,
28, 29, 30, 31, február 1. 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
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Vasútállomás
Az 1867-es kiegyezés után, fellendült a vasútépítés. Ekkoriban épült a Hatvan-Miskolc-Kassa vasúti vonal, majd ezzel
egyidejűleg épültek a vasútállomások, bakterházak és egyéb
vasúti felépítmények. Emődön az 1882-es nagy tűzvész idején
a vasútállomás is erősen megrongálódott, csak nem leégett.
1901-ben újjá épült, melyről már fényképpel is rendelkezünk.
Az állomás picékkel ellátott emeletes építmény volt, földszintjén helyezkedett el a forgalmi iroda a jegypénztárral, az
állomásfőnök és a pályamester irodája, valamint a váróterem.
Mivel a váróterem olykor kicsinek, zsúfoltak bizonyult, ezért az
1930-as években egy félhajas tetőszerkezetet építettek az állomás elé, mely megvédte a vonatra várókat az esőtől és a hótól. Az emeleten, a mindenkori állomásfőnök és családja lakott. 1938-után egy új vasúti raktárt is építettek. A raktár körül
rámpa és nagy síkrakodó terület is létesült.
A II. világháború idején, az emődi vasútállomás nagy jelentőséggel bírt a németek részére. A szovjet és a román seregek
közeledtével a hátráló német csapatok, 1944-ben felrobbantották a vasútállomást, a váltó berendezést, és ún. „sin tépő gépekkel”, az állomás környékén kifordították a síneket. A háború
után, az épen maradt vasúti raktárt – kis átalakítással használták forgalmi szolgálati irodának és váróteremnek.
Az új vasútállomás építéséhez 1970 márciusában kezdtek
az Emőd Községi Tanács közreműködésével és a MÁV hozzájárulásával. Az építés tervezője: Bakondi Emil volt, aki a MÁV
Igazgatóság BP Tervezési és Fejlesztési Osztályon dolgozott. A
vasútállomás szakipari gépész evezője pedig, Jámbor Pál volt.
Az építés költségét, 3,5 millió Ft-ot a MÁV finanszírozta. Az építés műszaki ellenőrzését folyamatosan dr. Tóth Ferenc a MÁV
megbízottja végezte. Kivitelező volt, a BAZ Megyei Tanács Építőipari Vállalat. A vállalat részéről, Balog Györgyöt nevezték ki
kivitelezőnek.
Balog György volt kácsi lakos, 1968-ban került Emődre dolgozni, az akkor épült Emődi Egészségügyi Kombinát és az ABC
áruház. 1970-ben pedig az új vasútállomás építésének kivitelezését irányította. Az építkezések befejése előtt, Balog Györgyöt személyesen megkereste Tóth Elek emődi tanácselnök.
Közölte, hogy a községben szeretnének létrehozni egy Építőipari Költségvetési Üzemet. Megkérte Balogot vállalja el az
üzem vezetését.
Balog György munkáját a BAZ. Megyei Építőipari Vállalatnál elismerték, hallani sem akartak távozásáról, sőt még a fi-

1870-es években épült emődi első vasútállomás,
ami 1882-ben leégett és megrongálódott
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zetését felemelték. De 1972. január 17-től elvállalta a költségvetési üzem vezetői beosztást. Vezetése
alatt az üzem nagyon gyorsan fejlődött, 120-130 fős létszámmal is dolgozott. 1974-ben családi házat épített Emődön, majd a következő évben, családjával együtt Emődre költözött és jelenleg is emődi lakos.
Visszatérve a vasútállomás építéséhez, az építés helyének kitűzését
- az építő részéről Bakondi Emil és
Balog Görgy az
Jámbor Pál, a kivitelező részéről - Bamődi
vasútállomás
log György végezte. A régi állomás tekivitelezője
rületén nagyobb részt kockakő burkolat, kisvasút valamint a régi állomás kőből kirakott kétrészes
pincehelység maradványa volt. Ezek eltávolítása több munkát
igényelt, az alapok kiásásánál. Szerencsére háborús maradványok (bombák, robbanó alkalmasságok) nem kerültek elő.
Az épület alapjába úsztatott beton, nagy részében pedig
vasbetonból készültek. A épület szerkezete is vasbeton, a falak
tégla, födém vasbeton és előre gyártott beton ellenekből áll.
Az építkezésen folyamatosan mintegy 15-20 ember dolgozott. Főként kőműves, ács brigádok és szakipari részlegek. (A
kőműves brigád vezetője Orosz névre, az ács brigád Kis névre
hallgatott). Az orosz brigád nagy része emődi lakos volt. Különösen jó emléket hagytak munkájukkal 6 asszony. (Dobrozsiné,
Marczisné, Szücsné 1, Szücsné 2, Oroszné és Tóthné).
Az építkezés folyamán a terület körül volt kerítve, da nagyobb munkáknál igen kellett ügyelni a vasúti nagyfeszültségű vezetékek közelségére, ez elsősorban a daruzásnál volt
fontos. Az építkezés alatt baleset nem történt. A kivitelezés az
ütemterv szerint haladva készült.
Az átadás rendben lezajlott, hiánypótlás nélkül került a létesítmény a MÁV részére átadásra. A MÁV részéről jelen voltak:
Miskolci MÁV Igazgatóság vezetőin kívül: Tasi István az akkori
emődi állomásfőnök, a forgalomirányítók: Barna Gyula, Nagy
Sándor és Karczagi Árpád forgalmi szolgálattevők.
Az igénybe vétel után, Emőd lakosság igen nagy örömmel
fogadta, hisz az akkori közvélemény, úgy tartotta, hogy Budapest és Miskolc közötti vasútvonal egyik legszebb állomása.
Czecze József

Az 1970-ben épült emődi vasútállomás
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borkimérés
Emőd, Rákóczi u. 17.

akciós bor kapható
250 Ft/L-től.
Nyitva tartás:
hétfőtől-péntekig
8.30-12.00-ig, 15.00-17.00-ig,
szombaton 8.30-12.00-ig.

Telefon: 06-70/3673-716
Megemlékezés
Hálás szívvel mondok köszönetet
mindazoknak az osztálytársaknak
és osztályfőnöknek, akik

Furman Zsolt
sírjára koszorút
és mécsest vittek,
ezzel fájdalmunkon
enyhítettek.
Köszönettel:
Megtört szívű
szülei

A virrasztó
A résnyire kinyílt ablakon a szobába besurrant a halál szele, majd tovaszaladt, de még mielőtt elillant volna megérintette az ágyon fekvőt, aki
nem volt beteg és a kora miatt sem
szolgált rá eme kitüntető figyelemre, mert gyermek volt még, a 12. évében járt.
A virrasztó egy széken ült az ágy
mellett úgy, hogy a mennyezetről lelógó lámpa fényénél jól lássa a gyermeket és miközben a fejében cikázó gondolatokkal viaskodott, meredten figyelte a megkínzott gyerekarcot, a lángoló tekintetet, melyben ott
izzott az elmúlás félelmével kevert
meg nem élt élet hiánya. Tehetetlen
dühöt érzett, pedig milyen szép volt
a kezdet. A születésekor szép jövőt
jósoltak, mindenki tapsolt, szurkolt
neki és Ő ennek megfelelően életerő-

től duzzadó tettvággyal egyre magasabb és magasabb csúcsokat ostromolt és hódított meg. Az óvodás és
kisiskolás kor hamar elszaladt, a fejlődés töretlen volt, de a serdülő kor
kapujában a lendület megtört, mert
útjába valakik egyre nagyobb és nagyobb akadályokat gördítettek, nehezítve az előrejutást és sokan ellendrukkerek lettek. A sorozatos csapások súlya alatt a fejlődő gyermek dereka megroppant és ágyba kényszerült. A végső csapás az iskolából való
kitiltás volt, ami érthetetlen, mert
mindenki jó tanuló és jó magaviseletűnek tudta. A megmagyarázhatatlan döntés a gyermeket mára, meghalva élő serdülővé tette, kinek neve
VITYUKA.
A szebb jövő reményében írta:
Klebovicz Gyula

Impresszum
Kiadó:
Emőd Város Önkormányzata
Szerkesztő:
Kovács Gabriella
Lapzárta:
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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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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
3
szálban 28.000 Ft/m
rendelhető 6 m3-től

06-70/3845-283
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EMŐDI ADVENT ₂₀₁₈
Programok:

December 13. 17.00 PÁL DÉNES
KARÁCSONYI KONCERTJE
Helyszín: Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola aulája
December 15. 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!

KIÁLLÍTÁS
Plüss mackókból álló kiállítás nyílt az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár Gyermekrészlegében.
Vargáné Fincziczki Ágnes magángyűjtő több, mint 100
macit bocsájtott rendelkezésünkre, melyből hangulatos kiállítás született. Óriás mackó, baby mackó, alvó
mackó, motoros bőrdzsekis mackó és még sok különleges darab színesíti a gyűjteményt.
A kiállítás ingyenesen látogatható a könyvtár nyitvatartási idejében, hétfőtől péntekig, 9.00-17.00 óráig.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Megkezdődött
az Emődi Advent
December első vasárnapján megnyitottuk az Adventi időszakot városunkban.
Polgármester úr köszöntőjében kiemelte, hogy az elcsendesedés és az egymás felé
fordulás fontosabb értékek, mint a csillogás vagy a drága ajándékok. A gyertyagyújtás után Szoboszlai Ádám és Vályi Szimonetta kis ízelítőt adtak az iskolások karácsonyi műsorából, melyet teljes egészében december 21-én 17 órától tekinthet meg a
közönség az iskola aulájában. Végezetül az Emődi Pincegazdák Dalárdája teremtett
meghitt hangulatot, karácsonyi énekekkel.
Kigyúltak az ünnep fényei a Kossuth téren és a felállított Betlehem mellett kicsit elcsendesedve, mindenkinek megtelt a szíve szeretettel. A vendégeket forró teával és
pogácsával kínáltuk, valamint lehetőséget teremtettünk ünnepi fotók készítésére.
A Polgármesteri Hivatal egyik irodájában egy kis műtermet alakítottunk ki és hangulatos hátterekkel, kellékekkel karácsonyi képek készültek gyerekekről és felnőttekről egyaránt. Köszönet érte Dr. Varga-Tóth Brigittának.

Folytatódik az Adventi rendezvénysorozat,
melynek alkalmaira mindenkit szeretettel várunk.

Kamaraszínházi
előadás

Soóky László Egy disznótor pontos leírása című mesélőszínházi előadása egy disznótor történetének keretébe ágyazva mesélt a
csehszlovákiai magyarság szovjet megszállást követő mindennapjairól, a besúgás természetéről, a szabadságra való képtelenség jelenségéről. Soóky László monodrámáját Lajos András rendezte és
játszotta, virtuóz módon elevenítve meg a szlovákiai magyar közösség típusait, a hatalmi apparátus kulcsfiguráit, és az áldozati
helyzetüket szelíden, vagy épp borba fojtva tűrő kisembereket.

PÁL DÉNES

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

A belépés díjtalan!

