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Emődi Krónika
Újévi köszöntő
Kedves Emődiek!
Néhány napja magunk mögött hagytuk 2018-as évet és
teli tervekkel, reményekkel megkezdtük az újesztendőt. Az
óév lezárása kapcsán illik számot vetni az elmúlt évben elvégzett munkákról, az elért eredményekről, és az újév kezdetén célszerű megfogalmazni azokat a főbb feladatokat,
amelyeket a 2019. évben szándékozunk megvalósítani. Általában így tesszük ezt magánéletünkben és így tesszük ezt
a település életét illetően is.
Bízom abban, hogy vannak, akik úgy értékelik az előző
évi munkánkat, törekvésünket, hogy ha csak kis lépéssel is,
de haladtunk előre a város arculatának alakításában, az intézményeink korszerűsítése terén. Nagyon sokan, nagyon
sokat dolgoztak azért, hogy a 2018 évre betervezett feladatok jelentős részét elvégezzük. Köszönet mindenkinek, aki
ebben közreműködött. És köszönöm a lakosság részéről
érkező jó szándékú észrevételeket, véleményeket, a munkánkhoz erőt adó bíztatásokat.
Sajnos voltak olyanok is, akik állandóan csak gáncsoskodtak, alaptalan, a tényeket szándékosan elferdítő kritikákat fogalmaztak meg, mindenáron csak hangulatot szándékoztak kelteni. Szerencsére ezek a „vélemények” sem törték
meg azt a lendületet, azt a tenni akarást, amit a képviselőtestület, a polgármesteri hivatalban dolgozók, valamint az
intézményeink munkatárasainál tapasztaltam ebben az évben is. Pedig nagyon sokszor nem volt könnyű ilyen ütemben előre haladni.
A számvetésnél – a teljesség igénye nélkül – hadd tegyek
említést a város 2018. évi eredményeiről:
 felújítottuk a Geleji úti óvoda konyháját,
 elkezdtük az új művelődési ház építését,
 a Kossuth úton tovább haladtunk a járda felújításával,
 átépítettük az I. világháborús emlékmű mögötti parkot
és a Kossuth úti gyalogos hidat,
 átépítettük a Kossuth úton a papírbolt előtti lépcsőt és
ugyanott rámpát készítettünk,
 traktort, pótkocsit, hótoló lapot és rézsükaszát vásároltunk,
 teljes körűen fenntartottuk a szociális ellátó rendszerünket.
A mögöttünk hagyott év tapasztalata ismét megerősített abban, hogy a lakosság hathatós segítsége és megértése nélkül nem létezik eredményes önkormányzati munka.
Szükségünk van az Emődiek türelmére, megértésére, bizal-

mára. Az előző évben mindezt megkaptuk, amit nagy tisztelettel köszönünk!
Terveink, szándékaink szerint az újesztendőben is azt a
szellemiséget érvényesítjük, ami az előző évben jellemezte
az Önkormányzat munkáját. Minden döntésünkkel, intézkedésünkkel a város, a városban élők érdekét kívánjuk szolgálni. Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy mindenki egyre jobban érezze magát Emődön.
Örömmel tájékoztatom Önöket arról, hogy terveink szerint az újesztendőben
 befejeződik az Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
„A” épületének, valamint a Polgármesteri Hivatal épületének energetikai korszerűsítése,
 sor kerül a Kulcsár völgyi patak részbeni burkolására,
 használatba vehetjük az új művelődési házat,
 sor kerül a Geleji úti Óvoda energetikai korszerűsítésére,
 megkezdődik az új bölcsőde, az 500 adagos központi
konyha és hozzá kapcsolódóan az új étkezde építése.
Mindez rettentő sok pénzt, türelmet és munkát igényel.
Bízom abban, hogy egymást segítve, megbecsülve tudjuk közös dolgainkat intézni annak érdekében, hogy a
2019-re szóló terveinket valóra váltsuk annak érdekében,
hogy városunk tovább fejlődjön, gyarapodjon.
Ehhez kívánok mindenkinek, erőt, egészséget és hitet.
Hitet ahhoz, hogy a kitűzött célokat közös akarattal meg
tudjuk valósítani. És hitet ahhoz, hogy bármilyenek is a
körülmények, bármilyen akadályokkal találjuk magunka
szembe, érdemes a közösségért dolgozni, érdemes ezt a
munkát csinálni. Érdemes és kell! Mert e nélkül nem haladunk előre, nem változnak jó irányba a dolgok, nem fejlődik a település.
Mindezeken kívül kívánok Önöknek, magunknak eredményekben és egészségben
gazdag, boldog újévet, jólétet, szakmai és
egyéni boldogulást!

Isten éltessen
mindenkit az
újévben is!

Fekete Tibor
polgármester

Emődön is járt a Mikulás, a gyerekek legnagyobb örömére. Több, mint 600 csomagot osztott ki a fehér szakállú. Munkáját - a
krampuszokon kívül - az önkormányzat segítette, a csomagok összeállításával.

Városi Karácsony

Emődi Krónika

3

Önkormányzati hírek
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018.
december 12-én tartotta munkaterv szerinti ülését.

alapellátási feladatokat Emőd, Kossuth u. 12. szám alatti
rendelési helyen az alábbi rendelési idővel:

Első napirendi pontban az önkormányzat 2018. évi
költségvetési rendeletének módosításáról döntött a testület. Erre azért került sor, mert a költségvetés elfogadása óta az államtól és egyéb szervezetektől kapott támogatások valamint a Képviselő-testület évközben hozott
döntései mintegy 734,7 millió Ft-os előirányzat növekedést eredményeztek. A módosítás révén a költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatainak főösszege 2 millió
667,2 millió Ft-ra nőtt. A rendelet megtekinthető Emőd
város honlapján www.emod.hu.

Hétfő: 14:30 - 17:30
Kedd: 9:00 - 12:00
Szerda: 9:00 - 12:00
Csütörtök: Péntek: 9:00 - 15:00

Ezt követően törvényi kötelezettségnek tett eleget a
testület azzal, hogy elfogadta az önkormányzat 2019.
évi ellenőrzési tervét. Az ellenőrzési terv az ellenőrzési
stratégiai tervvel összhangban készült el és ez alapján
határozta meg az ellenőrzési témaköröket. Így 2019. évben az Önkormányzatnál, a Városgondnokságnál, a Művelődési Ház és Könyvtárnál valamint a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnál került sor ellenőrzésre egy-egy
témakörben.
Képviselő-testület határozattal fogadta el a 2019. évre
vonatkozó munkatervet, melyben 6 ülést tervezett azon
napirendekkel melyeket jogszabályok is kötelezően előírnak a testület számára. Negyedik napirendként a Város
Esélyegyenlőségi Programjának megtárgyalására került
sor. A helyi esélyegyenlőségi program helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll. A programhoz helyzetelemzést a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről kell készíteni. Az intézkedési tervben meg
kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák
komplett kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. Ezt követően a 2005 évben elfogadott - de többször
felülvizsgált – Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció ismételt felülvizsgálatára került sor. A szolgáltatástervezési koncepció átfogó képet ad a szociális feladatok, szolgáltatások, fejlesztési irányok, kormányzati és
helyi szakma-politikai elvárások megvalósítási elképzeléseiről, az ehhez szükséges meglévő és hiányzó feltételekről, az elérendő célokról. Következő napirendi pontban támogatási kérelmekről született döntés, így támogatásban részesült az Emődi Főnix Íjász Egyesület és Rákóczi Az Emődi Iskoláért Alapítvány.
Képviselő-testület tudomásul vette Sebő Géza Települési Értéktár Bizottsági tag lemondását és egyben
megköszönte a Helyi Értéktár Bizottságban kifejtett
munkáját.
Ezt követően ingatlan ügyben beérkezett kérelmekről
született döntés, majd a fogorvosi alapellátás tartós helyettesítéséről hozott határozatot a testület. 2019. január 01. napjától Dr. Kerti Dóra fogorvos látja el a fogorvosi

Végül a 2019. január 1-jével induló Emődi Szociális
Szolgáltató Központ alapdokumentumainak kiegészítéséről döntött a testület. Az intézmény az alapellátás bővítése miatt – családsegítés és gyermekjóléti feladatok
ellátása – új néven a nappali ellátás ellátotti létszámának bővítésével (20 főről 50 főre) látja el feladatait január 1-jétől.
A működési engedélyeztetési eljáráshoz szükséges
dokumentumok kiegészítése ezért vált szükségessé.
Ezt követően Képviselő-testület zárt ülésen települési
kérelmekről (letelepedési támogatásról) döntött.
Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

Tájékoztatás
az engedély nélkül
fúrt vagy ásott kutak
engedélyeztetéséről
Az Országgyűlés az 1995. évi LVII. tv. 29.§ (7) bekezdésének módosításával elfogadta az illegálisan
kialakított kutak bírságmentes fennmaradására korábban 2018. december 31-ig szóló időpont 2020.
december 31-ig történő meghosszabbítását.
2020. december 31-ig történő meghosszabbítás
alapján mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a személy, aki az engedély nélkül vagy
engedélytől eltérően létesített, vízkivételt biztosító
vízi létesítmények – többek között a mezőgazdasági célú, a zártkerti, illetve a házi vízigényt kiszolgáló
kutak – vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárását 2020. december 31-ig kérelmezi.
Részletes tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal
Műszaki Osztályán nyújtunk.
Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző
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Erzsébet-karácsony az Arénában

Ígéretünkhöz híven jutalomkirándulásra vittük a papírgyűjtésben jeleskedő
tanulóinkat. December 20-án Budapestre utazott 73 tanuló két autóbusszal, 7
kísérővel. Úticélunk először a Puskás Ferenc Látogatóközpont volt, ahol nagyon
élvezetes órákat töltöttünk. Sporttörténeti kiállítást tekinthettünk meg, ahol híres sportolóink ereklyéi voltak elhelyezve. Interaktív játékok keretében megismertük az egykori Népstadion épületét és virtuális betekintést tehettünk az
épülő új stadionba. VR-szemüveg segítségével nézhettük belülről, madártávlatból, és az építkezés részleteit is láthattuk. Ugyanitt csocsóasztal, gombfoci mellett tölthettük az időt, valamint
karaoke-bajnokságot is lehetett rendezni, ezzel felidézve, hogy a stadion nagy

koncertekre is alkalmas volt. Este elfoglalhattuk helyünket a Papp László Budapest Sportaréna nézőterén, ahol az Erzsébet-program keretében, a Családok
éve rendezvénysorozat zárásaként koncertet nézhettünk meg. Olyan jeles fellépők szerepeltek a színpadon, ahol a család több tagja is az előadóművészetet
választotta, pl. az Eötvös Cirkusz-dinasztia, Bolyki Brothers, Király Linda és Viktor, a Gryllus-család. A legnagyobb sikere a Boban Markovich Orkestarnak volt,
melynek zenéjére a gyerekek táncra is
perdültek, már amennyire engedték a
teltházas csarnokban. Kis ajándékcsomaggal, hideg élelemmel ellátva indultunk hazafelé a tartalmas nap után.
Lapostyánné Dányi Katalin igh.

Az Emődi
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Szülői Szervezete

szeretettel meghívja Önt

2019. február 23-án 19 órakor kezdődő

Farsangi Mulatságára
az általános iskola aulájába.
Program: gyerekek farsangi műsora, jelmezverseny, zene, tánc, tombola.
Vacsora: Budapest szelet
Talpalávalót szolgáltatja: Aranyosi Duó
Belépőjegy ára: 2.500 Ft.

Mindenkit szeretettel várnak a szervezők!
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„Hull a hó, és száll a dér: itt a tél! Itt a tél!”
Óvodánkban a tél a Mikulással egyszerre köszöntött be. A
gyermekek Emőd Város Önkormányzatának köszönhetően finomságokkal teli, tartalmas csomagot vehettek át a Mikulás
bácsitól és a Csiribiri együttes vidám zenés műsorának is aktív részesei voltak.
A felnőttek számára a Jótékonysági Mikulás bál adta meg a
téli hangulatot. Az estét az ovisok néptáncos műsora nyitotta, majd a vacsora után hajnalig tartó szórakozás következett,
melyet csak a tombola sorsolás izgalmas percei szakítottak félbe értékes nyereményzáporral. Ezúton is köszönjük a támogatásokat, felajánlásokat!
Az ünnepi hangulatot a karácsony koronázta meg. Meghitt pillanatokat éltünk meg a gyermekekkel-szülőkkel a karácsonyfa köszöntése és az ajándékozások örömteli időszakában.
Az új esztendő aztán meghozta a várva-várt havazást is,
amit azonnal kihasználva szánkózni mentünk a település
dombjaira és ellátogattunk a karácsonyi díszben pompázó római katolikus templomba is.
Nem feledkeztünk meg a jeles napról, a hóemberek világnapjáról sem. Kiállítást szerveztünk, melyre a kreatív szülők
gyermekeikkel közösen készítették el kedves hóemberüket.
A télnek még nincs vége, s bár a medve is téli álmot alszik
még, az óvodások nem pihennek, mert óvodánkban mindig
mozgalmas az élet.
óvodapedagógusok

Kedves Emődi Lakosok
és Támogatóink!
A „Gyermekálom”

az Emődi Óvodásokért Alapítvány

évek óta eredményesen segíti az óvodás
gyermekek testi és szellemi fejődését,
az egészséges életmódra nevelést és az óvoda
tárgyi feltételeinek bővítését.
2018 évben támogatásukat
az óvodás gyermekek úszásoktatására
és egy 9 m2-es mászófal építésére fordítottuk.

Kérjük, további céljainkat segítse adója
1%-ának felajánlásával!

Adószámunk: 18431850–1–05
Köszönettel: a Kuratórium tagjai
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Zene advent első vasárnapján
Tizenkilencedik alakommal került sor
Emődön a református gyülekezet és a Reményi Ede Zenei Alapfokú Művészeti Iskola által szervezett hangversenyre, mely hagyományosan a református templomban
kerül megrendezésre advent első vasárnapján.
Az időjárás a legutóbbi napokig markában tartotta az őszt és már azt gondoltuk, talán a télnek sem engedve máris tavasz következik majd, de végül helyreállt
az évszakok rendje. Hirtelen tört be a hideg, ami az ilyenkor szokásostól is érzékenyebben érintett mindenkit.
Hideg kézzel, de meleg szívvel léptünk
be Isten Házába, a templomba. Néhányan
a közönségből korábban érkeztek, így részesei lehettek az előkészületeknek.
Izgatott gyerekek, szorgoskodó felnőttek jártak föl s alá. Voltak, akik hangoltak,
mások a kottákat rendezték, miközben
próbaként megszólaltak az orgona monumentális akkordjai, mintegy előhírnökeként a ma esti hangversenynek.
Mire a közönség megjött és elfoglalta
helyét a padsorokban, addigra a kották,
hangszerek, kottaállványok is a helyükre
kerültek.
Itt a templomban az ifjú zenészeknek
nem volt lehetőségük a kulisszák mögé
bújva várni a pillanatot és kíváncsi szemek
elől eltakarva izgulni a fellépésük miatt. Viszont könnyen bátorítást nyerhettek a buzdító tanári tekintetekből, a sorokban megbúvó - és talán jobban izguló - szeretetteljes anyai mosolyból.
A hangverseny elején a gyülekezet

tiszteletes asszonya, Kósa Enikő köszöntötte a közönséget és osztott meg néhány
gondolatot, mellyel az Advent szentségére, szerepére és fontosságára hívta fel a figyelmet, majd ajánlotta meleg szeretettel a zenét, melynek hallgatására gyűltek
egybe oly sokan.
A hangverseny Sereg Anita tanárnő
hegedűs tanszakának tagjaiból összeállított együttes előadásával kezdődött. A
közismert dallam mindenkiben felelevenítette a dal szövegét, Szűz Mária várja,
várja … Az előadók, mint egy család állták körbe az úrasztalát. A gyerekek hegedűkön és triangulumon játszottak, miközben tanárnőjük közéjük bújva, egy széken ülve kísérte őket gitárral.
E meghitt pillanatokat nagyobb lélegzetvételű darabok követték, melyek sorában méltán helyt kapott Mozart, Martini és Diabelli is. A hangversenyre kiválasztott művek sorrendje, műfaja kicsit hasonlított a karácsonyfára, amit a gyerekek csupa-csupa kedves, számukra érdekes, értékes és kifejezetten színes díszekkel aggattak tele. Hallhattunk bölcsődalt, polkát, karácsonyi dalt, szonatinát és tarantellát vegyesen. A változatosságra nem lehetett panasz, mint ahogy az előadások színvonala
is a tanulók alapos felkészültségéről tanúskodott. Martini Gavottjában például, Nagy
Eliza Eszter irigylésre méltó tisztasággal és
precizitással játszott rövid futamai kön�nyen átadták a mű táncos jellegét.
Mozart Larghettójának előadása alatt
magam is megfeledkeztem arról, hogy
egy fagyos templom padsorában, kabá-

tomba burkolózva hallgatom az ifjú klarinétost, Boros Pannát. Finom érzékkel,
ügyes tempóválasztással és átgondolt frazeálással formálta meg ezt a darabot. Nem
csoda, hogy a közönség szinte tapsolni is
majdnem elfelejtett a darab végén, annyira magával ragadta a finom ívű lágy dallam, a szép klarinét hang és a tökéletes
előadás.
A műsorban a fajsúlyosabb művek kön�nyedebb darabokkal, a hangos és érces
trombiták, tenorkürtök finomabb hangú
fuvolákkal, klarinétokkal, hegedűkkel, és
gitár váltogatták egymást.
Végül, a hangverseny koronájaként
megszólalt a templom orgonája, melyen az
egyik, egyébként zongorázni tanuló lány,
Tergalecz Dóra adta elő J.S.Bach Háromszólamú invencióját. Tökéletes játéktechnikával, ügyes hangszerkezeléssel szólalt meg
a mű. A közönség semmit sem vehetett
észre az orgonák jellegzetességéből adódó
játéktechnikai nehézségből, tudni illik abból, hogy a játékosnak előrébb kell járnia
a hallható hangoktól. Nem csak a gondolatainak, hanem az ujjainak is, hiszen a hangok később szólalnak meg, mint azt a billentyűk lenyomásakor várhatnánk. Különösen nehéz és bonyolult technikai produkció ez akkor, ha figyelembe vesszük, hogy
Advent első vasárnapján közel nulla fokban, elgémberedett ujjakkal kellett ezen a
hangszer adottságaiból adódó csúszáson
úrrá lennie. Az orgonajáték viszont feledtette velünk a hideget, a kinti sötétséget, a
környék csendjét.
Meleg szívvel, jó érzésekkel jöttünk el.
Már most várjuk, hogy jövőre, az immáron
huszadik alkalmon ismét együtt legyünk és
újra élvezhessük a zeneiskolások Adventi
Hangversenyét.

Hatalmas siker a megyei Trombitásaink Regionális Találkozón
Idén is megrendezésre került az Észak-Magyarországi Tromfuvolaversenyen
bitás Találkozó. Ebben az évben 26. alkalommal Sajóládon muNovember 24-én került megrendezésre a Borsod-AbaújZemplén Megyei Zeneiskolások VII. Fuvolaversenye, amin
13 intézmény közel 40 tanulója vett részt. A színvonalas,
szakmai versenyen a Reményi Ede Zenei AMI tanulói hatalmas sikert arattak.
A versenyen részt vett emődi növendékek:
III. korcsoport
Ragályi Jázmin - II. helyezés
V. korcsoport
Bukta Bernadett - II. helyezés
Felkészítő tanár: Zsalakovics Éva
Zongorán kísért: Székelyné
Ágoston Ildikó - Korrepetítor különdíj
Gratulálunk a kiváló eredményhez
és további szép sikereket kívánunk!

tathatták be a trombitások legjobb tudásukat.
Iskolánkat Kósa Lajos és Pink Bence Máté képviselte remek
teljesítményt nyújtva. A rendezvény nagyon színvonalas volt
és külső fellépőkkel emelték az esemény sokszínűségét.
Felkészítő tanárok: Szekeres Tamás, Koleszár Zsolt
Zongorán kísért: Hutkainé Lövei Márta

Hangszerbemutató az óvodákban
Idén is ellátogattunk a jövő zenészeihez az óvodákba és egy kis koncertet adtunk zeneiskolánk növendékeivel. Az ovisok csillogó szemmel nézték a fellépőket, akik
nem is olyan régen még közöttük ültek. Tanulóink is nagy
örömmel látogattak vissza szeretett óvodájukba. Kis koncertünk után, mindkét óvodában bőkezű vendéglátásban
volt részünk.

Emődi Krónika
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Ismét eredményes évet zártunk…
Az Emődi Nagycsaládosok Egyesülete alapszabályzatának
megfelelően végezte a 2018-as évben is tevékenységét. Tagcsaládjaink, pártoló tagcsaládjaink száma folyamatosan változik, de mindig minden programot, rendezvényt sokan látogatnak. Külsős magán támogatótól minden évben egy család jelentős összegű segítséget kap, mellyel lakhatási körülményeit javíthatja. Rászoruló családjainknak ebben az évben kétszer
tudtunk csomagot adni a Magyar Nemzeti Bank adománya révén. A második része éppen karácsony előtt érkezett. Ekkor
osztottuk ki a saját forrásból összeállított ajándékot családjainknak, összesen 65 csomagot, valamint egyesületen kívülre is
tudtunk adni öt családnak. Mindezt egy közös karácsonyi ünnepségen, ahol gyermekeink kis produkcióval készültek. Az
Angyali Csomagküldő Szolgálat által is jutott segítség két családnak. Mindenhol szívesen fogadták. Nemcsak a segítség, a
közös munka fogja össze az egyesületet, hanem a rendezvényeken való aktivitás. Minden városi ünnepségen, programon
képviseltettük magunkat. 2018-ban is rendeztünk családjainknak majálist az elmaradhatatlan akadályversennyel. Részt vettünk a Tatán megrendezett országos találkozón, ahová autókkal és busszal utazott mintegy 80 fő. A NOE-hoz benyújtott
nyertes pályázat és Emőd Város Önkormányzatának támogatása révén kedvező részvételi díjat tudtunk biztosítani, ezt ezúton is köszönjük. Folyamatosan segítettünk családjainknak
az Erzsébet-program pályázatában, amellyel rendkívül kedvezményes üdüléshez juthattak. Kedvezményes belépőjegyeket, színházjegyeket továbbítunk a családok felé, hogy olyan
helyekre is eljuthasson mindenki, ahová nem biztos, hogy
megtehetné. Tartjuk a kapcsolatot a régió többi egyesületével,

Véradás!
Az év első véradása

2019. február 20-án (szerda)
lesz az Emődi II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolában
du.14-18 óráig,
A fiatalokat is
ezúton szólítjuk és
hívjuk az önkéntes
véradásra.
-Véradásszervezők-

ahol elismerik munkánkat. Megtisztelő volt, hogy felkérték a
vezetőséget a Debrecenben rendezett országos választmányi
ülésen, hogy a Felső-Tisza Régió tagjaként mutassuk be egyesületünket, munkánkat. Részt vettünk a többi civil szervezet
programjain, gyűjtöttünk iskolaszert, mécsesgyújtással emlékeztünk a háborúk áldozataira, s mindig büszkeséggel töltött
el bennünket, ha egyesületünk gyermekei szerepeltek valahol.
Ebben az évben először rendeztük jótékonysági bálunkat
szilveszterkor, nem titkoltan hagyományteremtő szándékkal. A bál bevételével egy színvonalas 20. születésnapot szeretnénk rendezni, amelyen az egész város velünk ünnepelhet.
A sok-sok pozitív visszajelzés bizonyítja, hogy egy remek hangulatú óévbúcsúztató volt, ahol mindenki jól szórakozott. Köszönjük a tagcsaládjaink segítségét, tombolafelajánlásukat,
munkájukat a szervezésben, az egyesületen kívüliek támogatását, hozzájárulását. Köszönjük Fekete Tibor polgármester, Kazárné Kalber Nikolett, Szűcs László, Lapostyánné Dányi
Katalin és családja, dr Eszlári Zsolt, TOMANIC Kft, MENSOL
Kft, Veres Lajos, Soltész Tibor, Matiz Csilla, Crissy Bt, Kósáné
Schalkház Erzsébet, Faragó Béla, Botárné Nagy Zsuzsa, Dukát
István és családja, Lukácsné Kelemen Edina, Csillámpont Szépségszalon, 52.sz. Nyírzem COOP ABC felajánlását.
Várjuk ebben az évben is az olyan nagycsaládok jelentkezését, akik érdeklődnek programjaink, az egyesület működése
iránt, és szívesen csatlakoznának hozzánk.
A 2019-es év munkájához kívánunk magunknak erőt, kitartást, tagcsaládjainknak és a város lakosságának pedig jó
egészséget, eredményes, sikeres új évet!
Emődi Nagycsaládosok Egyesületének vezetősége

Vöröskeresztes hírek
Idén megállt a véradók számának csökkenése, közölte az Országos Vérellátó
Szolgálat. Sajnos ezt mi nem mondhatjuk el, mert 2018-ban egyetlen alkalommal
sem tudtuk a tervet teljesíteni, pedig decemberben még külön ajándékkal is kedveskedtünk. Az állandó véradók kezdenek úgymond "kiöregedni", a fiatalok kevesen szánják rá magukat, pedig sokak élete múlik az önkéntes véradáson. az évben
5 alkalommal segítettünk, műtét előtt álló súlyos betegeken, irányított véradással.
Köszönjük az Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Igazgatójának, hogy helyet ad a véradások alkalmából, a közmunkásoknak, hogy a meghívókat ki hordják
és mindenkinek aki segíti a munkánkat, valamint azoknak, akik évi egy alkalommal
a tagdíjkifizetésével hozzájárulnak a Vöröskereszt sikeres működéséhez.
A 2019-es évre a város lakóinak kívánunk sikerekben, egészségben gazdag
boldog új esztendőt!
-Vöröskereszt vezetősége-
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Az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár

ingyenes, 70 órás alapfokú
informatikai képzést indít

Impresszum

A képzés tableten történik.
A tanfolyam befejezésekor tanúsítványt is kapnak a résztvevők.

Kiadó:
Emőd Város
Önkormányzata

18-65 év kor között jelentkezhetnek
a tanulói jogviszonyban nem állók.

Szerkesztő:
Kovács Gabriella

A képzés időpontjai: 2019. március 4, 5, 6, 7, 8. 18, 19, 20, 21, 22.

Lapzárta:
2019. február 20.

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

Elérhetőség:
Tel.: 46/476-156
szerkeszto.emodikronika@
gmail.com
Tördelés, nyomtatás:
Pető Nyomda
Mezőkövesd,
48-as Hősök útja 2.
Tel.: 49/414-000

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
3
szálban 28.000 Ft/m
rendelhető 6 m3-től

06-70/3845-283

Emődi Krónika

Gyászjelentés
„Elhagytad a házat, amit úgy szerettél,
itt hagytál mindent, amiért küzdöttél.
Itt hagytál bennünket, mint a lenyugvó nap,
emléked szívünkben örökké megmarad.”

Mély fájdalommal tudatjuk
mindazokkal akik ismerték és
szerették, hogy a drága édesanya,
nagymama és dédnagymama

OSZKOCSIL
LÁSZLÓNÉ
sz.: Dudás Mária
életének 85. évében
örökre itt hagyott minket.

A gyászoló család

Megemlékezés
„Másképp lenne, ha velünk lennél,
ha hozzánk szólnál, ha ránk nevetnél.
A gyertya most értetek égjen,
kik fent vagytok már a magas égben.
Kik vigyáztok ránk onnan fentről,
a lelkünkhöz szóltok a végtelenből.
A mindenhatóhoz csak az az egy kérés,
pihenésetek legyen nyugalmas és békés."

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk

HADZSEGA
LÁSZLÓ

halálának 6. évfordulójára, valamint

GYIMESI LAJOSNÉ
(sz. Simon Ilona)

halálának 39. évfordulójára.

Gyászoló szerettei.
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Megemlékezés
Nagy tisztelettel és szeretettel
mondunk köszönetet
rokonoknak, barátoknak,
ismerősöknek, és
mindazoknak akik

Zerényi
György
utolsó útjára kísérésén
megjelentek, jelenlétükkel
osztoztak a család fájdalmában.

Gyászoló családja,
és szerettei.

Megemlékezés
„Az árnyékok kinyúlnak,
A csillagok kigyúlnak,
Föllobognak a lángok
S megbonthatatlan rend szerint,
Mint űrben égitest, kering
A lelkemben hiányod"

Fájó szívvel emlékezünk életünk szomorú
napjára, amikor drága szerettünk

Vass Béla
11éve 2008. február 4-én váratlanul
örökre itt hagyott bennünket.
„Tudom, hogy senkit sem hozhat vissza
gyertyafény, de az emlékezet megőrzi
Őket, akikért a gyertya ég."

Emléke családja szívében örökké él!

Megemlékezés
„Milyen szomorú mindig egyedül lenni,
valakit mindenütt hiába keresni.
Örök az arcod, nem száll el a szavad,
minden mosolyod a lelkünkben maradt.
Könnyes szemmel már csak a fényképedet nézzük,
jóságod, szereteted soha nem feledjük.
Csak egy célod volt, a családért élni,
és az unokáknak örülni.
Szerető férj voltál, drága jó édesapa
és boldog nagyapa,
akik szívből szerettek, nem hagynak el soha.”

Szomorúan emlékezünk
arra a napra, amikor
2010. január 25-én

FARAGÓ KÁROLY
örökre itt hagyott bennünket.

Gyászoló szerettei

Megemlékezés
„Tudjuk, hogy nem jössz, de oly jó várni,
hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni.
Míg köztünk voltál, mi nagyon szerettünk,
hiányzol nekünk, soha nem feledünk.”

Tintér Lajos
(2017. 02. 01.)
2 éves évfordulójára
özv. Tintér Lajosné,
két lánya
Erika, Barbara
és fia Renátó
és családjai

Az Emődi Karate SE karatésai 2019. 01. 16-án nemzetközi övvizsgán vettek részt.
Mindenki sikeresen levizsgázott. Gratulálunk mindnyájuknak!

Az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár szeretettel várja a gyerekeket a

könyvtári farsangra,

2019. február 15-én, 16 órára a gyermekkönyvtárba.
Program:

Okoska botocska - a Kalamajka bábszínház előadása
Vlagyimir Szutyejev: Vidám mesék c. könyve alapján készült
élőzenés, interaktív bábelőadás
Utána játékos vetélkedők, zene, tánc mulatság.
Mindenkit szeretettel várunk!

Az Emődi Művelődési Ház februári programjai
Emődi Gasztro Klub

Varrószakkör

2019. február 21. csütörtök 17.00 óra

Szeretettel várjuk a varrás, hímzés iránt érdeklődőket.
/Helyszín: Igazgatási Épület emeleti előadója/

Szeretettel várjuk a gasztronómia, az egészséges táplálkozás
és az önfenntartás iránt érdeklődőket.
Havi témánk:

Környezetkárosító
növények és
növényritkaságok.

Következő időpontok:

2019. február 8. péntek 16.00 óra
2019. február 15. péntek 16.00 óra
2019. február 22. péntek 16.00 óra
2019. március 1. péntek 16.00 óra

/Helyszín: Igazgatási Épület
emeleti előadója/

NŐNAPI MEGLEPETÉS, NEM CSAK NŐKNEK
Varga Feri
és Balássy Betti
nőnapi műsora
2019. március 8. péntek 17.00
helyszín: az Emődi II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola aulája

A belépés díjtalan!
Mindenkit szeretettel várunk!

ADVENTI RENDEZVÉNYEK VÁROSUNKBAN
Pál Dénes Adventi koncertje

Emőd Város Fúvószenekara
hangulatos koncerttel zárta az évet

