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Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!
Kényelmes és gyors megoldás nyújt a bárhonnan
elérhető Önkormányzati Hivatali Portál

Házasságkötés, gyermekszületés,
építkezés, autóvásárlás, vállalkozásindítás, mind-mind fontos és örömteli, ugyanakkor kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó események.
Januártól már minden magyarországi településen, így nálunk is elérhető
az Önkormányzati Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen keresztül online,
akár a saját nappalinkból is kényelmesen és gyorsan intézhetők az önkormányzati hivatali ügyek a hét minden
napján. Így életünk kisebb-nagyobb
eseményei és azok adminisztrációs
feladatai is sokkal könnyebbé válnak.
Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi önkormányzatot, a hivatali látogatások száma pedig tovább nő
életünk nagy pillanatainál. Anyakönyvi kivonat kiállítása, gépjármű- és építményadó bejelentés, szociális támogatási kérelem benyújtása, szálláshely nyilvántartásba vétel, iparűzési adó bevallás és még
sorolhatnánk azon tevékenységeket, me-

lyek általánosan a személyes ügyintézések közé tartoznak és automatikusan a
hosszú sorban állás jut róla eszünkbe. Ez a
kép azonban 2019-től teljesen megváltozik, mert az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül már egyre több ügyet elektronikusan is intézhetünk, amikor időnk
engedi, akár a vasárnapi ebéd után is.
Az e-ügyintézés országosan egységes
ügymenetet biztosít és ahogy a személyes ügyfélfogadásnál megszokhattuk,
úgy a digitális térben is végig vezet minket a jól ismert folyamatokon. Első lépésben saját magunk beazonosítása történik, majd a lakossági és vállalkozási ügyintézés kiválasztása, ezt követően pedig
a szükséges adatok megadása. Mindezt
a legnagyobb biztonság mellett, gyorsabban, átláthatóbban és papírmentesen, vagyis környezetkímélőbb módon
tehetjük, mint korábban.
Az Önkormányzati Hivatali Portálon
keresztül bejelentkezett felhasználók
számos helyi lakossági, ipari, kereske-

delmi, szociális vagy adóügyet indíthatnak, az online űrlappal nem rendelkező
ügyek esetén pedig az e-Papír szolgáltatást lehet igénybe venni.
Az e-ügyintézést választókat a belépést követően azonosítja a rendszer és
az űrlapok általános adatai automatikusan kitöltésre kerülnek, rövidítve így
a ráfordított időt. A felhasználók bármikor nyomon követhetik az általuk elektronikusan indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megismerhetik a folyamatok aktuális állapotát
és megnyithatják a lementett űrlapokat.
A gyorsabb ügyintézést támogatja,
hogy a lakosság mellett a vállalkozások
is kényelmesen teljesíthetik adóbevallással kapcsolatos ügyeiket és távolról is
lekérhetik helyi adóegyenlegüket és aktuális folyamataik státuszát.
Az Önkormányzati Hivatali Portál a
https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon érhető el, melyet településünk
weboldalán is megtalálnak.

Önkormányzati ügyek. Mindenkinek. Bárhonnan.
A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online!

Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál
nemcsak magánszemélyeknek, hanem a vállalkozásoknak is megkönnyíti a mindennapjait. Az e-ügyintézési felületen keresztül az ország bármelyik pontjáról, gyorsan
és kényelmesen intézhetők az önkormányzati ügyek. Az
elektronikus ügyintézést választók így nemcsak a sorban
állás miatti bosszankodástól kímélik meg magukat, hanem támogatják a papírmentes és környezetkímélő ügyintézést is.
Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy meglévő adminisztrációs feladatainak teljesítése mellett nehéz a rohanó hétköznapok során még az önkormányzati hivatalt is útba ejteni. Szerencsére manapság erre már nincs feltétlenül szükség, hiszen
van olyan digitális tér, amelyre belépve egyre több helyi hivatali ügy elintézhető. Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális ügyek sora indítható és egyszerűen nyomon követhető.
A portál segítségével a papír alapú, személyes megjelenést
igénylő ügyintézés helyett az ország bármely pontjáról, bármikor, kényelmesen, online is intézhetők akár a magán és vállalkozói helyi adóügyek is. Adóigazolás kérhető, túlfizetés esetén
átvezetés és visszatérítés kezdeményezhető, gépjármű-, illetve termőföld adó jelenthető be, valamint helyi/önkormányzati
adó- és értékbizonyítvány igénylésre is van mód. A helyi iparűzési adó bevallása a portál segítségével szintén könnyűszer-

rel megoldható, függetlenül attól, hogy általános vagy ideiglenes tevékenységről van szó.
Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően jelentősen
megrövidül a helyi adóbevallásra fordított idő. A lakosság mellett a gazdálkodó szervezetek is kényelmesen teljesíthetik helyi adóbevallással kapcsolatos kötelezettségüket, és lekérhetik
helyi adóegyenlegüket. Az online rendszerbe való belépést és
személyes azonosítást követően ismét időt takarít meg a rendszer a felhasználónak, ugyanis közhiteles nyilvántartásokban
meglévő személyes adatok már automatikusan kitöltve jelennek meg az űrlapokon.
Az online ügyintézési felületen közel félszáz különféle ügy
indítható, többek között ipari és kereskedelmi, hagyatéki, birtokvédelmi, valamint szociális, sőt az Önkormányzati Hivatali
Portálról is közvetlen linken elérhető, az úgynevezett e-Papír
szolgáltatás (epapir.gov.hu) segítségével szinte bármilyen
egyéb ügy is benyújtható elektronikus úton. A bejelentkezett felhasználók bármikor nyomon követhetik az általuk indított helyi önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után
megtekinthetik, hol tart az adott ügy, illetve
az előzetesen már kitöltött űrlapjaikat is
könnyedén elérhetik.
Az Önkormányzati Hivatali Portál az https://e-onkormanyzat.
gov.hu weboldalon és településünk weboldalán is elérhető.
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Elkészült a Művelődési Ház
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2019. május 17.-én átadásra került az Emődi Művelődési Ház és
Könyvtár épülete. Az épület alig
több, mint egy év alatt készült el és
a kivitelezési munkálatokból Emőd
Város Városgondnoksága is ki vette
a részét.
A Városgondnokság vállalta a Művelődési ház bejárata előtti park és az
épülethez tartozó parkoló megépítését. A parkoló építés alapozási és aszfaltozási munkálatait a CEVEX Kft., mint
alvállalkozó végezte.
A bejárat előtti tér, a parkolót körülölelő járda, és a parkoló - a közmunkaprogramban, közfoglalkoztatottak által gyártott - a Városgondnokság szakemberei és közmunkásai által lerakott
térkő burkolatot kapott. A burkolás során mintegy 27.500 db térkő
került elhelyezésre kb. 550 m² területen.
A parkosítás szintén a közfoglalkoztatottak munkáját dícséri.
Teljesen nem sikerült befejezni
a parkosítást, mert az időjárás közbeszólt, de amint az idő engedi,
ezt is elvégezzük.
Ezúton szeretnék köszönetet
mondani Marczis Lászlónak és a
Tomanic Kft-nek a tereprendezési
munkálatokban való segítségért.
Bódi Csaba intézményvezető

Vörösmarty út felújítása
Befejeződött a Vörösmarty utca felújításának következő
üteme is. A korábban megépített parkoló után a Polgármesteri Hivatal melletti parkoló is elkészült. A munkálatokat teljes mértékben a Városgondnokság munkatársai, közmunkásai
végezték, a térkövek gyártásától a szegélykövezésen át, a térkő lerakásig.
A munka még nem fejeződött be, következik a Posta oldali
terület. Terveink szerint térkő burkolatú járdát építünk az üzletek előtt is. A járda folytatódik a Posta előtt egészen a Hunyadi utcáig. A járda mellett párhuzamosan kerülnek kialakításra
térköves parkolóhelyek.
Az utca, a jelenlegi nyomvonalon 6m széles új aszfaltszőnyeget kap. Előtte azonban a Borsodvíz szakemberei, mintegy
110 fm vízvezetéket ki kell, hogy cseréljenek, a későbbi aszfaltbontások megelőzése miatt.
A Posta bejárata és a Polgármesteri Hivatal között, egy kiemelt gyalogátkelőt tervezünk kialakítani, amelynek építési munkálatainak ideje alatt, valamint az aszfaltozás idejére a
Vörösmarty utcát le kell zárnunk. A felújítás ideje alatt kérjük,

hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek mind gyalogosan,
kerékpárral és gépjárművel is.
A kellemetlenségek miatt szíves türelmüket és megértésüket kérjük.
Bódi Csaba intézményvezető
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Madarak és fák napja az Emődi
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában

„…évente egy nap szenteltessék a madarak és fák védelmében.”
/Herman Ottó/
A Madarak és fák napján május 10-én a Mályi Természetvédelmi Egyesület elnöke Lehoczky Krisztián látogatott el iskolánkba, hogy bemutassa a Mályi Madármentő Állomás munkáját. Érdekes előadása felhívta a figyelmet az állatok védelmére és a természet szeretetére. Az általa hozott három kis
árva bagolyfióka, valamint a szintén árva kis nyest simogatását egy gyermek sem hagyta volna ki. Az idei esős időjárás
miatt a minden évben megrendezendő akadályversenyünkre egy héttel később május 17-én került sor. A pedagógusok
lelkes előkészítő munkája, a tanulók felkészítése előzte meg a
megmérettetést. A irányítást a felső tagozatban Szakál István
az alsó tagozatban Pataki-Tóth Julianna vállalta. Az alsó és felső tagozatos diákok a város 6-6 helyszínén lévő állomásokon
jókedvűen teljesítették az ügyességi feladatokat, valamint a
2019-es év fájához és madarához kapcsolódó játékos ismeretterjesztő feladványokat oldottak meg. A „madaras” közmondásokat, szólásokat, népdalokat jól ismerték a tanulók. A növényi részek párosítása és megnevezésük csöppet sem jelentett gondot nekik. A madárhangok felismerése tűnt a legnehezebbnek. Délre minden osztály az osztályfőnökök vezetésével
a Csillagpincéhez ért, ahol a tanulók ebédet kaptak majd ezt
követően indultunk vissza az iskolába és haza. Minden kisdiák különösen figyelt a tisztaság megóvására egymást is figyelmeztették erre. A séta közben számtalan rigót, cinegét, fecskét figyelhettek meg a gyerekek és köszönthették az „emődi
gólyapárt”. A növények, a fák, a gondozott utcák, az udvarok
látványa remélhetőleg a későbbiekben is arra sarkallja őket,
hogy vigyázzanak a környezetünk szépségeire és az élőlényekre, mert felelősséggel tartozunk.
Pataki-Tóth Julianna
tanító
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Csodához a valóságon keresztül

Az Emődi Szivárvány csoport részt vett a „Mindent járó
CSODAMALOM EFOP-3.3.2.-2016-00313 Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című pályázatán, melynek célja, hogy egy mesét úgy dolgozzunk fel,
hogy a gyerekek készítik a díszleteket, kellékeket, bábokat.
Kreatív tevékenységek közben a gyermekek észrevétlenül sikerélményekhez jutnak, mely erősíti az énképüket, alkotófantáziájukat, gondolkodásukat és lehetőség nyílik finommozgásuk fejlesztésére is.
A különböző munkálatokban a gyermekek el tudnak
mélyülni, így érzelmeik felszabadulnak, és feszültségoldó
hatásuk van a gyermeki lélek számára. Az elmélyült művészeti tevékenységek végzése közben a gyerekek bátrabban megnyílnak élményeik, problémáik is felszínre kerülhetnek.
A bábszínházasok sok különleges programba vonták be
az óvodásainkat, akik nem mindennapi technikákat próbálhattak ki pl.: agyagozás, korongozás, díszlet-háttér festése, textília festés, báb készítés, különböző technikájú bábok mozgatása, koreográfia tanulása, stb.
Különleges program volt, hogy a csoport betekinthetett
a Bábszínház kulisszatitkaiba is.
Játékos keretek között zajló művészeti tevékenységek
során a személyiség formálás specifikus lehetőségeit kihasználva a gyermekek egész személyisége fejlődött.
Mindezért köszönetet mondunk a Miskolci CSODAMALOM Bábszínház dolgozóinak!
Pajtókné Siska Viktória óvodapedagógus

Születésnapi majális
Ünnepelni gyűltünk össze, szerénytelenség nélkül magunkat, kis
közösségünket, titeket, akik jelen vagytok, ha ünneplünk, ha kikapcsolódunk, de akkor is, ha segíteni kell, ha összefogás kell, ha képviselni kell településünket. Itt vagyunk 20 éve, hol többen, hol kevesebben, de a nevünk gyakran elhangzik, tagjaink, gyermekeink
minden rendezvényen, programon, ünnepségen ott vannak. Igyekszünk programjainkkal a település életét kicsit színesebbé tenni, s
egy összetartó kis közösséget kovácsolni.
Az Emődi Nagycsaládosok Egyesülete 1999 tavaszán alakult, 25
tagcsaláddal, melyből kettő volt pártoló tag, a többiek három vagy
annál több gyermeket neveltek/nevelnek.
Az évek során a tagság folyamatosan bővült, most 62 tagcsaládot fogunk össze nem csak Emődről, hanem a környező településekről is. Első elnöke Sebő Bertalan volt, követte őt Kovácsné Németh Mariann, majd Bukta Csabáné, 5 éve pedig Bertáné Lippai Marianna tölti be ezt a posztot. Köszönjük a munkájukat.
Tevékenységünk nagyon változatos: Közösségformáló ereje van
a kirándulásoknak, amit minden évben szervezünk, csak úgy, mint
a NOE találkozóknak, kerékpártúráknak. Néhányszor közös nyaralások, táborok szervezésével is próbálkoztunk. Mindenki szívesen emlékszik vissza a disznóvágásra, az esküvőkre, melyet közösen ültünk.
Minden évben megrendezzük majálisunkat az elmaradhatatlan akadályversennyel, együtt várjuk a Mikulást, bált rendezünk, hogy segíteni tudjunk másokon és tagcsaládjainkon. Mert sok családnak jól
jön az aprócska segítség, adomány, belső pályázatból kapott ajándékcsomag. Segítünk a pályázatok beadásakor, segítünk, ha parkot
kell építeni, ha homokzsákot kell pakolni, ha szemetet kell szedni.

Nem volt, nincs a városnak olyan rendezvénye ahol ne legyünk
jelen és nincs olyan másik szervezet a településen, ahol a mi tagjaink ne volnának tagok. Ott vagyunk, igyekszünk, hol kisebb, hol nagyobb sikerrel.
Köszönet jár azoknak, akik felvállalták 20 éve az egyesület alapításának nem kis munkáját. Örömmel tölt el bennünket, ha elismerik
az egyesület, a vezetőség munkáját, ha látják, hogy haladunk, dolgozunk. Köszönet a tagoknak, akik jönnek, ha szólunk, ha segíteni kell, siker, ha ott vannak rendezvényeinken, szervezett programjainkon.
Elmondhatjuk, hogy egy remekül sikerült születésnapi majálison
vagyunk túl, ahova nem csak tagcsaládjaink, meghívott vendégeink látogattak el, de sok érdeklődő is velünk ünnepelt. Talán a kicsit
korán jött eső szegte kedvünket csak, mert így kevés néző előtt zajlott az esti „nagykoncert”. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat Fekete Tibor Polgármester Úr, Kardosné Gyurkó Katalin, a NOE
elnöke és családja, Deliné Szolanics Zsuzsanna, a NOE Felső-Tisza régiójának titkára és családja.
Köszönjük Emőd Város Önkormányzatának a támogatást, a városgondnokságnak, Bódi Csabának a sok segítséget, amit kaptunk.
Köszönjük a művelődési ház vezetőjének, Kovács Gabriellának a
szervező munkáját. Köszönjük az íjászegyesületnek, a pincegazdáknak, az emődi alkotóknak a segítséget, az Emőd Brassnak és a Pincegazdák Dalárdájának, az óvodásoknak a szereplést. Köszönjük
régi alapítótagunknak, Kósa Bélának a támogatást, a Flamingó virágbolt, az Ici-Pici Fagylaltozó felajánlását. Valamint köszönetet szeretnénk mondani minden egyesületi tagnak, aki bármilyen módon
hozzájárult, hogy ez a nap sikeres legyen, hogy méltó módon ünnepelhessünk.
ENE vezetősége
(Képgaléria a 11. oldalon)
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Búcsú volt a Majorban

Istvánmajorban újra megtelt a templom, a település emberekkel április 28-án.
A BÚCSÚ és FALUNAP a Kalóczkai Gábor
plébános által celebrált szentmisével kezdődött, ahol már a közelgő anyák napját
is köszöntötte Jurecska Panna egy szép
verssel. A szentmise végén a magyar és
a lengyel himnuszt énekeltük el közösen.
A szertartás után a helyi a „kastély”
nagytermébe űzött be bennünket az
eső, ahol dr. Rémiás Tibornak, a nyíregyházi Jósa András Múzeum igazgatójának színvonalas előadásával folytatódott a program. Az előadás után a Polska
Drenka hagyományőrző együttes vívta
ki a közönség csodálatát, majd az Emődi
Pincegazdák Dalárdája fokozta tovább a
jó hangulatot az énekével, végül pedig
a két csapat közösen énekeltette meg a
jelenlevőket, lelkesen énekelte mindenki az ismert dallamot lengyel nyelven.
A sikeres közös éneklés után örömmel és kíváncsian kóstolta a társaság a
hagyományos lengyel ételeket, a bigost
és a pirogot.
Az ünnep fényét emelte a sok kedves
vendég, akik megtisztelték az eseményt,
az embereket jelenlétükkel. Köztünk töl-

tötte a napot Emőd város polgármestere, Fekete Tibor úr, a jegyzőasszony,
Tóthné Bodnár Irén és a városgondnokság vezetője, Bódi Csaba úr. Megtisztelt
bennünket jelenlétével Bátori Zsolt úr,
az Országos Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat vezetője és kedves felesége,
de óriási meglepetés volt lengyel barátaink Jozef és Anna Remias megérkezése
is. A borsod megyei társ-önkormányzatok is velünk ünnepeltek, Ládbesenyőről,
Miskolcról és Szögligetről.
Emőd város vezetésétől nagyon sok
segítséget kaptunk, hogy ez a nap sike-

Abasár, a
XXV. Nemzetközi
Katona- és Bordal
Fesztivál
Az Emődi Pincegazdák Dalárdája Abasáron
a XXV. Nemzetközi Katona- és Bordal Fesztiválon
vett részt május 18-án, ahol Emőd város hírnevét
öregbítette sikeres szereplésével, méltán vívta ki a
szakma dicséretét és a közönség tetszését.
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res legyen, amit ezúton is hálásan köszönünk. Köszönjük a sok munkát a sok-sok
segítőkéznek, akik szerveztek, sütöttek,
főztek, takarítottak, felszolgáltak, egy
szóval, dolgoztak, hogy ez a nap kicsit
felidézze a régi majori búcsúk hangulatát, fényét.
A következő linken kedves vendégeink írását olvashatják a napról:
http://www.miskolc.hu/varoshaza/
onkormanyzat/dokumentumtar/emodistvanmajor-falunap
ELNÖ (Emőd Város Lengyel
Nemzetiségi Önkormányzata)

Emődi Krónika
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Borverseny eredmények 2019.

Név

Kovács Nándor
Medgyesi István
Bernáth István
Bernáth István
Kovács Nándor
Sánta Péter
Pelyhe András
Matiz János
Galuska család
Pintér Attila
Tolcsvai Tibor
Bartha Attila
Bernáth István
Farkas István
Kiss Ernő
Kovács Nándor
Szabó Lajos
Bernáth István
Pelyhe András
Bernáth István
Medgyesi István
Mihalenkó Béla
Dudás Béla
Pelyhe András
Galuska család
Balázs József
Kovács Nándor
Szabó Lajos
Balázs József
Jurák László
Vályi-Nagy Zoltán
Kiss Ernő
Sánta Péter
Bartha Attila
Balázs József
Farkas István
Galuska család
Borisz András
Pál Zoltán
Kiss Ernő
Jurák László
Sánta Géza
Üveges Tibor
Pintér Attila
Kövér András
Kövér András

évjárat
2018
2018
2018
2018
2017
2018
2016
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2000
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2001
2018
2018
2018
2018
2018
2018

borfajta

Pinot noir
Meggy
Zweigelt-Kékfrankos
Zweigelt-Kékfrankos
Cabernet sauvignon
kékfrankos-zweigelt
merlot
Kadarka
Aletta
Cabernet sauvignon
Cabernet sauvignon rozé
Cabernet sauvignon
Cabernet sauvignon
Pinot blanc
Zenit
Merlot
Rizling-Furmint
Cabernet sauvignon
Syrah
Sárgamuskotály
Cseresznye
Cabernet sauvignon
Rizlingszilváni
kékfrankos rozé
Néró
Blauburger
Sauvignon blanc
Vörös küvé
Hárslevelű
Chasselasse
Vörös küvé
Zenit
ezerfürtű
Turán-Cabernet sauvignon
Medina
Kékfrankos
Konkord
Vörös küvé
Fehér küvé
Zenit
Othello
Kékfrankos
Rizling
Vörös küvé
Kunkordi
Medina-Turán

édességi kat.
száraz
édes
félszáraz
félszáraz
száraz
száraz
száraz
száraz
félszáraz
száraz
félszáraz
száraz
félszáraz
száraz
félédes
száraz
félszáraz
félszáraz
száraz
félédes
félédes
száraz
száraz
száraz
félszáraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
félédes
száraz
félszáraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz
száraz

minősítés

NAGYARANY
ARANY
ARANY
ARANY
ARANY
ARANY
ARANY
ARANY
ARANY
ARANY
ARANY
ARANY
ARANY
EZÜST
EZÜST
EZÜST
EZÜST
EZÜST
EZÜST
EZÜST
EZÜST
EZÜST
EZÜST
EZÜST
EZÜST
EZÜST
EZÜST
BRONZ
BRONZ
BRONZ
BRONZ
BRONZ
BRONZ
BRONZ
BRONZ
ELISMERŐ OKLEVÉL
ELISMERŐ OKLEVÉL
ELISMERŐ OKLEVÉL
ELISMERŐ OKLEVÉL
ELISMERŐ OKLEVÉL
ELISMERŐ OKLEVÉL
ELISMERŐ OKLEVÉL
ELISMERŐ OKLEVÉL
ELISMERŐ OKLEVÉL
ELISMERŐ OKLEVÉL
ELISMERŐ OKLEVÉL
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VÉRADÁS

A következő
2019. június 26-án (szerda) délután 14.00-18.00 óráig
az Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában lesz.
Kérjük az egészséges 18-65 év közötti felnőtteket, jöjjenek
el, segítsék ezzel is bajba jutott embertársainkat.
- Véradásszervezők -

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. július 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11. 15, 16, 17.
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

Fogorvos új rendelési ideje
Dr. Kerti és Társa Egészségügyi Szolgáltató Kft.
Hétfő . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12:30 - 18:30
Kedd . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7:30 - 13:30
Szerda. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12:30 - 18:30
Csütörtök . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7:30-13:30

(9-ig iskolafogászat, akut: 9-10)

Péntek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:30 - 13:30
Az akut (fogfájás, baleset) esetek ellátása délelőtti rendelésen 8-9 óra,
délutáni rendelésen 12.30-13.30-ig történik.
Időpontkérés rendelési időben. Tel.: 46/542-072, 30/616-22-42
Fogorvos: Dr. Kerti Dóra Ildikó
Asszisztens: Kovácsné Beregi Katalin

Megemlékezés
Elmentem tőletek, nem tudtam búcsúzni,
nem volt időm arra el kellett indulni.
Szívetekben hagytam emlékem örökké,
ha látni akartok nézzetek az ég felé.

Fájó szívvel emlékezünk
arra a szomorú napra, mikor

özv. Lakatos
Gézáné
sz.:

Kopcsó Ilona

2 éve, 2017 június 23-án
örökre itt hagyott bennünket.
Szerető lánya Évike és férje,
unokája Gergő és családja.

Impresszum
Kiadó: Emőd Város Önkormányzata, Szerkesztő: Kovács Gabriella
Lapzárta: 2019. június 20. (csütörtök)
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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Klímát szeretne?
Lakosság számára
INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS
után vállalok teljes körű klíma
beszerzést, leszállítást, beszerelést,
beüzemelést, felszerelést, valamint
már meglévő klímára karbantartást,
szervizelést.
Forduljon hozzám bizalommal:

Dezső József
regisztrált – képesített klímaszerelő

Telefon: 06/70-596-2823

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)

Nagycsaládos majális (képgaléria)
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