Emőd Város Önkormányzatának Lapja

2019. július XXII. évf. 7. szám

Emődi Krónika
Szent István Napi Vigasságok
Emőd, 2019. augusztus 20.
Polgármesteri Hivatal melletti tér
Program:
15:00 Geri Betli Duó
16.00 Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola modern tánccsoport
16.30 VITYUKA
16.45 Az Emődi Pincegazdák Dalárdája
17.15 Az Emődi Karate Sportegyesület
18.00 Emőd Brass Fúvószenekar
18.30 Ünnepi megemlékezés
- köszöntőt mond Tállai András

parlamenti államtitkár, miniszterhelyettes,
országgyűlési képviselő

- új kenyér szentelése
- PRO URBE díj átadása
19.00 BUJA BABÁK - a Pódium
Színház zenés-táncos műsora.
20.15 Csonka

András
21.00 Kelet Brass Band
22.00 Tűzijáték
Folyamatos programok:
Óriáscsúszda, arcfestés, kézműves
foglalkozás, kirakodóvásár.

A rendezvényre a belépés díjtalan!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A „zenés nyári színház” sorozatunk legutóbbi előadása
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Önkormányzati hírek
Emőd Város Képviselő-testülete
2019 június 27-én tartotta munkaterv szerinti ülését. Az első napirendi pontban a település közbiztonságának helyzetéréről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolót tárgyalta és fogadta el
a testület. Miskolczi István rendőr alezredes a napirendi pont kapcsán elmondta, hogy fontosnak tartja, hogy
a lakosság jól érezze magát a településen. Elmondta, hogy az Emődi
Rendőrőrs egy jól működő és jó szinten teljesítő egység, a megyében az
egyik legjobb. Koleszár Zoltán őrsparancsnok kiemelte az önkormányzat
és a rendőrőrs közötti jó együttműködést, jó kapcsolatot.
Ezt követően az Emődi Gyermekálom Óvoda és Mini Bölcsőde vezetője számolt be az intézmény 2018
évben végzett szakmai munkájáról.
A beszámoló részletesen bemutatta, hogy az elmúlt évben szakmailag
milyen eredményeket ért el az intézmény. Külön kiemelendő a mini bölcsőde 2018 évi indulása, melyet a
kisgyermekes szülők elégedettséggel fogadtak. A visszajelzések, a felmerült igények arra ösztönzik az önkormányzatot, hogy a tervezett új
bölcsőde építését megvalósítsa.
3. napirendi pontban Emőd Város
Városgondnoksága 2018 évben végzett szakmai munkájáról számolt be

az intézmény vezetője. Az intézmény
a rendelkezésre álló humán és fizikai kapacitást figyelembe véve, mindent megtett azért, hogy a település
arculatát kedvezően alakítsák, és az
eddig elért eredményeket megtartsák.
A továbbiakban a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet módosítására került sor. A rendelet módosítását a központi jogszabályváltozás, a
2018 évben végrehajtott intézmény
átszervezés (Idősek Napközi Otthona feladat bővülése miatt Emődi
Szociális Szolgáltató Központ néven működik 2019. január 1-jétől.),
valamint a korábban átvállalt zeneiskolai tandíj megszüntetése indokolta. A zeneiskolai tandíjat az önkormányzat a 2019/2020-as tanévtől kezdődően nem kívánja átvállalni. Ez a támogatás évente 1,3 millió
forintot jelentett és mintegy 100 zeneiskolai tanulót érintett. Ennek a
támogatási formának a megszüntetésével egyidejűleg 2019. szeptember 1-jétől minden emődi általános
iskolás diák 5.000 Ft támogatásban
részesül mindenfajta jövedelemvizsgálat nélkül. Ez a tanévkezdési támogatás kb. 330 tanulót érint, mintegy
1,6 millió forint összegben. Ezzel teljessé válik a szociális ellátó rendszerünk, hiszen valamennyi bölcsődés,
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óvodás ingyen étkezik, az általános
iskolások 5.000 Ft, a középiskolások 10.000 Ft, az egyetemi , főiskolai
hallgatók 15.000 Ft tanévkezdési támogatást kapnak, míg a 70 év felettiek idősek napja alkalmából egyszeri
10.000 Ft-os támogatásban részesülnek. Tehát nem arról van szól, hogy
az önkormányzat csökkentené a
gyermekek támogatását, hanem éppen növeli ezzel az új támogatási forma bevezetésével. Az önkormányzati rendelet a város honlapján www.
emod.hu megtekinthető.
Ezután az Emődi Pincegazdák Dalárdája Kulturális Egyesület támogatási kérelmét tárgyalta meg a Képviselő-testület, és úgy határozott, hogy
a kérelmet támogatja és 100.000 Ft
támogatás nyújt.
A testület ezt követően jóváhagyta az Emődi Polgármesteri Hivatalban a nyári és a téli igazgatási szünetet. (Ezek időpontjai a város honlapján www.emod.hu megtekinthetők.)
Képviselő-testület zárt ülésen
folytatta munkáját, ahol a Pro Urbe
díjra beérkezett javaslatokat tárgyalta meg és hozott döntést. A testület úgy határozott, hogy 2019 évben egy személyt részesít Pro Urbe
díjban, melynek átadására 2019. augusztus 20-án kerül sor.
Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

B.A.Z Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal

Kormányablak

3432 Emőd, Hunyadi u. 27-29.
E-mail: okmanyiroda.emod@borsod.gov.hu
Holczman Lászlóné ügyintéző
Tel: 46/795-321
közlekedési igazgatási feladatok (járműügyintézés)
Molnárné Poráczki Szilvia ügyintéző
Tel.: 46/795-321
személyi azonosító igazolvány, lakcím bejelentés, útlevél,
vállalkozói, ügyfélkapus, vezetői engedély, mozgáskorlátozott parkolási igazolvánnyal kapcsolatos feladatok

Ügyfélfogadás rendje:
Hétfő 7.00-17.00
Kedd 8.00-1600
Szerda 8.00-16.00
Csütörtök: 8.00-18.00
Péntek: 8.00-14.00
16.00 óra után
csak bankkártyás fizetés lehetséges!
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Közszolgálati nap 2019

Tisztelt Alkalmazottak!
Kedves Vendégek!
Ismét elszállt egy esztendő, és az elmúlt évekhez hasonlóan
ma délután is megállunk egy kis időre, hogy ünnepeljük azokat, akik a településen élőket szolgálják vagy szolgálták.
Köszönöm, hogy ezen a szép, új helyszínen együtt ünnepelhetjük
- a köztisztviselők, kormánytisztviselők napját,
- a közalkalmazottak napját,
- a pedagógusnapot, valamint
- a Semmelweis napot.
Emőd Város Képviselő-testülete és a magam nevében nagy
tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, aki elfogadta
meghívásunkat.
Mindannyiunk nevében megkülönböztetett szeretettel köszöntöm
- a már nyugdíjas közszolgálati dolgozókat, valamint
- mindazokat, akik az elmúlt egy évben álltak az emődi emberek szolgálatába.
Örülök, hogy éppen a közszolgálati dolgozók ünneplésével
vesszük birtokba az új művelődési házat. Kérem, érezzék jól
magukat!
A mai délután alkalmas lehet arra, hogy megálljunk, pihenjünk egy kicsit, beszélgessünk és szót ejtsünk eredményeinkről, problémáinkról, esetleg az előttünk álló feladatokról is.
Az sem baj, ha ez a délután nem munkáról szól, hanem a kikapcsolódást, a felfrissülést, és a feltöltődést szolgálja.
Örülnék, ha a délután egymás, valamint egymás munkájának jobb megismerését is szolgálná.
Legyen ez a délután a jelen lévők iránti tisztelet, és a megbecsülés jele is! Kérem ne a vendéglátás minőségét, gazdagságát értékeljék, hanem azt, hogy önkormányzatunk a megbecsülés jeleként évek óta fogadást ad a köz szolgálatában résztvevők tiszteletére.
A jelenlévők ugyan különböző ágazatokban dolgoznak, de
egy dolog mindnyájunk munkájában közös: mindenki egy közösséget, az emődi embereket szolgálja, az Emődiekért dolgozik!
Emőd Város Képviselő-testülete, és a magam nevében nagy
tisztelettel és szeretettel MEGKÖSZÖNÖM mindenkinek a településen élőkért naponta elvégzett, sokszor hálátlannak tűnő
munkáját.
Bízom abban, hogy ha ritkán is, de egyszer-egyszer a lakosság részéről is elhangzik egy bíztató vagy netán elismerő szó.
Sajnos gyakran tapasztalom, hogy a lakosság sok esetben
indokolatlanul türelmetlen, ha elvárásuk, elgondolásuk nem
teljesül azonnal, vagy nem úgy, ahogy elképzelték. Az emberek sokszor nem akarják tudomásul venni az akadályokat, a lehetőségek korlátozottságát.
Kedves Vendégek!
A ma ünnepeltek áldozatos munkája nélkül nem lenne
- bölcsődei, óvodai ellátás,
- oktatás,
- egészségügyi és szociális szolgáltatás.

Nem lehetne a hivatali ügyeket intézni, egyszerűen nem
működne a város.
Az itt lévők munkája nagyban meghatározza az Emődiek
közérzetét, hangulatát, életminőségét. Ezért is nem mindegy,
hogy mennyre lelkiismeretesen, milyen színvonalon szolgáljuk a városunkban lakókat.
Lehet, hogy előfordulnak kisebb hibák, de meggyőződésem, hogy szándékosan senki nem akar rosszat a közösségnek.
Ezért a hozzáállásért, munkáért ismételten KÖSZÖNETET
MONDOK MINDENKINEK!
Köszönöm az önkormányzati és kormányzati köztisztviselők munkáját, akik a hivatali teendőket intézik. A mindenkire
kötelező érvényű jogszabályi előírások betartását sokszor nehezményezi a lakosság. Teszem hozzá, nem kevésszer indokolatlanul!
Külön köszönöm a köztisztviselők testületi munkához nyújtott segítségét.
Köszönöm a pedagógusok, óvodapedagógusok, bölcsődei
dolgozók, valamint a hitoktatók munkáját. A gyerekek, a fiatalok tanításával, nevelésével mindnyájan a jövőt építik, alakítják.
Nekem úgy tűnik, hogy ez a hivatás is egyre nagyobb kihívást jelent, egyre több türelmet igényel.
Kérem, hogy mint eddig is, személyes példájukkal keltsék
fel a gyerekek tudás, valamint az új dolgok iránti érdeklődését.
Segítsék őket az élet szépségeinek megismerésében.
Köszönöm az egészségügyi dolgozók munkáját, akik legfőbb értékünk, az egészségünk megőrzésén, vagy rosszabb
esetben annak helyreállításán fáradoznak.
Az ő munkájuk akkor értékelődik fel igazán, amikor megromlik egészségünk, segítségükre van szükségünk.
Köszönöm a szociális területen dolgozók fáradozását! Munkájuk nem látványos, de elengedhetetlen egy település életében. Segítik, gondozzák a magukra maradt, idős, beteg embereket, vagy támogatják a segítségre szoruló családokat.
Köszönöm a kulturális területen dolgozók munkáját, akik
szervezik a város ünnepi és kulturális programjait. Bízom benne, hogy az új művelődési ház jól fogja szolgálni munkájukat
és színvonalas műsorok szervezésére kerül sor.
Végezetül, de nem utolsó sorban köszönöm a Városgondnokság valamennyi munkatársának a város, az intézmények
zavartalan működését biztosító munkáját.
Sokat tesznek azért, hogy tiszta, rendezett, virágos legyen
településünk. Sajnos munkájukat sokszor, sokan nem becsülik meg.
Továbbra is gyakran előfordul, hogy a fegyelmezetlen emberek tönkreteszik az elvégzett munkát és ezzel sok bosszúságot, valamint anyagi kárt okoznak.
Bízom benne, hogy az elvégzett munka eredménye látszik
településünkön és tovább tudjuk közösen folytatni a kisvárosi
arculat kialakítását, az elért eredmények megőrzését.
Tudom, hogy sokunk kedvét gyakran elveszi az emberek
gyakori türelmetlensége, indokolatlan kritikája.
Mégis azt kérem mindenkitől, hogy az átmeneti kudar-
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cok ne szegjék kedvünket. Örüljünk az elért eredményeknek,
mindannyian dolgozzunk tovább Emődért, az emődi emberekért!
Külön tisztelettel és szeretettel MEGKÖSZÖNÖM a településért végzett munkáját azoknak, akik az elmúlt egy évben
nyugdíjba vonultak vagy a közeljövőben lesznek nyugdíjasok!
Mindnyájuknak jó egészséget és hosszú, boldog nyugdíjas
éveket kívánok!

Terveink szerint még az elkövetkező napokban, hónapokban elkezdjük:
- a Geleji úti óvoda külső felújítását, energetikai korszerűsítését,
- a kétcsoportos bölcsőde, valamint a hozzá kapcsolódó
500 adagos központi konyha és étkezde építését,
- a Kulcsárvölgyi-patak medrének részbeni burkolását,
rendbetételét.

Kedves vendégek!
Szeretném tisztelettel tájékoztatni a jelenlévőket arról,
hogy befejeztük:
- a művelődési ház építését,
- az általános iskola „A” épületének külső felújítását, valamint energetikai korszerűsítését,
- a polgármesteri hivatal külső felújítását, és energetikai
korszerűsítését,
- a Geleji úti konyha felújítását.
Folyamatban van:
- a Hizsnyik ház felújítása,
- a Művelődési ház bútorainak beszerzése, gyártása,
- a Vörösmarty úton a gyalogos járda, valamint a parkolók
kialakítása és az aszfaltút felújítása.

Kívánom, hogy az előttünk álló feladatok elvégzéséhez legyen mindenkinek elegendő hite, türelme, szorgalma, kitartása és egészsége!
Az Önkormányzat a jövőben is mindent megtesz annak érdekében, hogy mindannyian elfogadható feltételek között, jó
szakmai színvonalon tudják feladatukat elvégezni.
Kívánom, hogy szakmai munkája, magánélete során mindenkinek legyen része örömökben, sikerekben!
Végezetül mindenkinek jó egészséget, valamint kellemes
nyári pihenést, feltöltődést kívánok!

Fekete Tibor
polgármester

Emődi Krónika

6

Kézművesek tábora

Az Emődi Kézműves Alkotók Egyesülete idén is a város általános iskolájába járó gyermekek számára biztosította azt a lehetőséget, hogy a tanulók nyári napközis táborban vehessenek részt. Egyesületünk tagjai a régi
könyvtár épületében július 15-től 5
napon át várták azokat a 6-14 év körüli gyermekeket, akik érdeklődnek
a kézművesség a hagyományőrzés
iránt. A tábor elsődleges célja - igazodva a résztvevők képességeihez - a
kreativitás és a kézügyesség fejlesztése. A kézműves termékek megismertetésén és továbbadásán túl rávilágítani a környezettudatos viselkedésre is, hiszen hulladékanyagból értékes termékeket is elő lehet állítani.
Az egy hetes időtartam alatt a gyerekek megtanulták e mesterségek alapfogásait, történelmüket, alapanyagaik előkészítésének technikáit. Készítettek levendula babákat, hímeztek
párnákat, pamutot, papírt és szalmát

fontak, gyöngyökből ékszereket készítettek. A foglalkozásokhoz minden
eszközt biztosítottunk és természetesen az itt elkészített műveket pedig
táborozóink haza is vihették magukkal emlékül.
A korábbi évekhez hasonlóan ez

alatt az egy hét alatt ismét arra törekedtünk, hogy a gyermekek egyéni
igényeit és életkori sajátosságait is figyelembe véve számukra felejthetetlen élményt nyújtsunk.
Papp Józsefné
elnök

Jóidő, játék, kirándulás, közösségi élmény!
Mindebben részesültek azok a tanulók, akik az iskolánk által szervezett nyári táborokban részt vettek. Ezen
a nyáron nagyon sokszínű volt a paletta, mindenki találhatott magának, érdeklődési körének megfelelő tábort.
Sajnos a Balaton az idén kimaradt a lehetőségek közül, s
így kevesebb tanulót tudtunk bentlakásos táborba vinni, de még így is volt, aki több alkalommal is táborozott.
A Miskolci Tankerületi Központ pályázatának köszönhetően második alkalommal szerveztünk napközis tábort,
ami június utolsó két hetében zajlott. Különböző témák
köré épültek a programok, pl. sport, környezetvédelem,
fenntartható fejlődés, tudatos fogyasztói magatartás. Kétszáz gyerek vehetett részt napi négyszeri étkezéssel ingyenesen a pedagógusaink által szervezett programokon, ahol
heti két „kimozdulós” nap is volt. Kirándultak a Diósgyőri
várba, Lillafüredre, kisvonatoztak, moziban voltak, barlanglátogatáson vettek részt, játszottak az Avalon Parkban.
Ezzel párhuzamosan Pácinban töltött 20 tanuló egy hetet. Két miskolci iskolával közösen szerveztek programokat
a tábor területén, Sárospatakon, a környéken és a Végardó
Fürdőben. A táborba is vittek külsős programokat: fellépett
népzenei együttes, volt tánctanulás, kalandos játszóház
ügyességi játékokkal, lovaskocsizás.
Egy másik pályázatnak köszönhetően július 1-től kezdődött a napközis focitábor, ahol Gyula bácsi és Csaba bácsi 30 kis utánpótlás játékosnak tartott alapozó, csapatépítő edzést egy héten keresztül. A nagy melegben végig

mozogták az edzéseket, élvezték a strandolást, ami szintén a program része volt. Ugyanebben a pályázatban sikerült bentlakásos tábort szerveznünk a tiszafüredi Albatrosz Kempingben. Horgász tábornak nevezték el sokan, hiszen a két éve futó pecasuli tagjai nagy reményekkel jelentkeztek a horgászás lehetősége miatt, de bárki jöhetett, hiszen a programban hajókirándulás, múzeumi foglalkozás,
kézműveskedés és egyéb szabadidős elfoglaltság is szerepelt. Horgászkalandjainkról kis filmrészlet látható iskolánk
facebook oldalán, amit a DUNA TV készített egy műsora
számára.
A nyári szünetből négy hetet sikerült lefedni ezekkel a
táborokkal, összesen 290 tanuló részvételével. 18 pedagógus dolgozott a nyári szabadsága alatt azért, hogy az as�szisztensek, egyetemi gyakornokok, közösségi szolgálatosok segítségével tartalmas programokat szervezzenek a táborok idejére.
Reméljük, elértük a célunkat és hasznosan teltek ezek a
hetek, mindenki élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodott. A nyár további részére kívánunk mindenkinek jó pihenést, kellemes feltöltődést. A leendő kis elsősöket pedig
várjuk majd az augusztus végi „Csibetáborba”!
Lapostyánné Dányi Katalin
igh.
KÉPGALÉRIA megtekinthető a 11. oldalon
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Derenk a szívekben továbbél
Huszonöt évvel ezelőtt szentelte fel a néhai Seregély István egri érsek Derenken a leszármazottak által épített kápolnát, ekkor vált újra hivatalosan búcsúhellyé Derenk. Azóta a leszármazottak itt találkoznak évről évre, áhítattal imádkoznak a
múltjukért és a jövőjükért, keresik a múltjukat a múzeumban,
a fák között, hallgatják egymás történeteit, amit nagyszüleik,
dédszüleik hagytak rájuk és örülnek egymásnak.
Így történt ez az idén is, július 28-án. Elindult Emődről
egy busznyi ember és sok-sok autó, több mint százhúsz ember, akik Istvánmajorban élnek vagy szüleik, nagyszüleik
Istvánmajorban éltek és olyanok is útra keltek, akiket érdekelt, hogy lengyel származású barátaik ősei honnan kerültek
Emődre és a Majorba. Köztünk volt Emőd város polgármestere, Fekete Tibor úr és városunk jegyzőasszonya, Tóthné Bodnár
Irén is, akik immár évek óta megtisztelik a Búcsút jelenlétükkel
és sok-sok segítséget biztosítanak az előkészületekhez, a lebonyolításhoz, amit ezúton is köszönünk.
A hagyományos szentmise és a koszorúzás után Emőd kivette a részét a kulturális műsorból is, a lengyel szereplőkkel
karöltve két színvonalas műsort adó hagyományőrző csoport
szórakoztatta a közönséget nagy sikerrel, a Polska Drenka és
az Emődi Pincegazdák Dalárdája.
A búcsút Emőd város vezetése mellett megtisztelte látogatásával az Országos Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat vezetője, Bátori Zsolt úr és a lengyel szószóló, Rónayné Slaba Ewa
asszony is, nem beszélve a további több száz vendégről. A
podhalei régióból, a szülőfaluból, Bialkáról is sokan érkeztek,
hogy velünk ünnepeljenek, emlékezzenek, s teszik ezt több
mint negyed százada.
Bízunk benne, hogy ezt a múltat felelevenítő szép eseményt még nagyon sok követi, s megmarad annak a maroknyi embernek a lelkesedése, munkakedve, akik keményen dolgoznak minden évben ennek a napnak a sikerérért, a közös értékünkért.
Az ő kezük munkáját dicséri ennek a rendezvénynek a sikere már most is. Rémiás István falugondnok napokon keresztül
dolgozott Derenken a kis csapatával, amit nagyon szépen köszönünk nekik és a Polgármesteri Hivatalnak is, hogy ezt lehetővé tették.
Emődi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
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Aranyszarvas

A HOM-ban látható, az Emőd határában, az ún.
Zöldhalompusztai fejedelmi sírból előkerült: a leroskadó, fejét hátrafelé fordító, aranylemezből
domborított 37 cm-es szarvas, a három oroszlánfigurával díszített, nyolc aranyszálból összefont, két
végén hosszúkás halfej alakú hüvelyben végződő
aranylánc, 136 db arany félgömb alakú pityke és
egy csüngő.
Fellelhetőségének helye: Herman Ottó Múzeum Miskolc
A vaskori lelőhelyet 1928-ban tárták fel. A terület akkor a
Kubik-család birtokolta, az ő családi sírkertjük helyezkedett
el a régészeti emléket adó dombon. Közigazgatásilag egykoron Emődhöz, ma Csincséhez tartozó területen található.
A Nemzeti Múzeum részéről, Fettich Nándor neves régészét
bízták meg a kutatással.
A sírásók elmondása alapján a leletek a sírgödör aljában,
hamuszerű anyagban, egy csomóban helyezkedett el. A tárgyak között az aranyszarvason kívül, égett csomók apró
maradványait találták. A sírhalomba való beásáskor először
aranygombok tűntek fel, azután a szarvas alak, alatta a több
szálból font lánc, amelyen kis hengeres csöveken oroszlánfigurák voltak láthatók. A leletek fő darabja egy szarvas alak,
ami méretével kiemelkedik az összes ismert rokon lelet közül. A lelet értékét mi sem mutatja jobban, hogy a szarvas
alakot a Herman Ottó Múzeum az intézmény jelképeként
használta korábban.
A mai Borsod megye honfoglalás kori területe meglehetősen népes volt. A régészeti kutatások bizonyítják, hogy e
vidéket kelta és szkíta népek lakták. A feltehetően fejedelmi sírból előkerült aranyszarvas egy szkíta törzsfő hatalmi
jelvénye volt.
A Török hódoltság előtt Emőd és Zöldhalompuszta is a
Vattai járáshoz tartozott. Amikor feltárták az Aranyszarvast
akkor a Kubik család lakott ott. Ezért Kubik tanyának is nevezték azt a területet. (Az irodalomból ismert Kubik Gyula,
szőlőbirtokos volt Emődön. Kubik Béla földbirtokos címe
Emőd, Zöldhalompuszta up. (utó posta). 1903-ban pedig
Kubik Endre Kubik tanyai lakos, egy Budapesten lefolytatott
polgári peres ügyben szerepelt).
A lakosság emlékezete szerint az Emőddel határos tanyák – Adorna-, Karola-, Istvánmajor-, Kubik és Bakótanyák lakossága úgy egyház, mint közigazgatásilag Emődhöz tartozott. Jelenleg Zöldhalompuszta, Csincséhez tartozik.
Források listája (bibliográfia, honlapok, multimédiás források):
- Tóth F. Márton: Aranyszarvasok az Alföldön – A szkítakori elit emlékei Magyarországon
- Glatz Ferenc: A magyarok krónikája – Magyar Könyvkiadó 1995.
16. oldal.
- Zöldhalompuszta térképvázlaton: HOM
- Korabeli újságok és tanulmányok
- Tóth F. Márton: Aranyszarvasok az Alföldön – A szkítakori elit emlékei Magyarországon (2010).

Czecze József
helytörténeti kutató
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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)

Személyi kölcsön
hitelkiváltásra
és szabad
felhasználásra
JÚLIUSTÓL BABAVÁRÓ HITEL
300.000 Ft-tól 10.000.000 Ft-ig
100.000 Ft bankszámlára
érkező jövedelemtől.
Példa:

500.000 Ft

5 évre 9.915 Ft-tól

1.000.000 Ft 5 évre 19.831 Ft-tól
3.000.000 Ft 7 évre 45.366 Ft-tól
7.000.000 Ft 8 évre 95.642 Ft-tól

Impresszum
Kiadó: Emőd Város Önkormányzata,
Szerkesztő: Kovács Gabriella
Lapzárta: 2019. augusztus 20.
Elérhetőség: Tel.: 46/476-156
szerkeszto.emodikronika@gmail.com
Tördelés, nyomtatás: Pető Nyomda

Érdeklődni: 06/30/379-33-77
A tájékoztatás nem teljes körű!

Mezőkövesd, 48-as Hősök útja 2. Tel.: 49/414-000
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Tisztelt Emődi Hölgyek!

Az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében indult varró szakkör 10 fővel. Kezdetben a kézi öltéseket tanulták meg a résztvevők /pl:
fércelési típusok, kézi gépöltés, hólozás, stafírozás /.

Akik kedvet éreznek a varrás megtanulásához,
esetleg rendelkeznek némi alap tudással és szeretnék bővíteni, azok is bármikor csatlakozhatnak a
szakkörhöz. Minden hónap első péntekjén 16-órától kezdődnek a foglalkozások, az Igazgatási Épület
emeleti előadójában /Hunyadi u. 27-29./.
Foglalkozásvezető: Németh Istvánné, Bea
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Pályázati finanszírozásból megkaptuk a háztartási
varrógépeket és elkezdtük a gép kezelésének tanulását, kipróbálását. Voltak akik jártasabbak voltak,
de néhány tagnak új élmény volt a gépet kipróbálni, kezelni.
Belekezdtünk a szabásminta szerkesztés /szoknya,
blúz / elsajátításába. A szoknya szerkesztést mindenki saját méretére elkészítette, otthon kiszabta és ös�szeállította. A szakkörön megnéztük az apróbb hibákat és kiigazítottuk. Mindenkinek nagyon jól sikerült
az első alkotása. A következő alkalmakkor a blúz szabását gyakoroljuk, majd a nadrág szerkesztése és szabása lesz a program. A résztvevők nagyon büszkék,
hogy sikerül önállóan elkészíteni egy-egy ruhadarabot maguknak.

Köszönetnyilvánítás
„Nem vársz már ránk ragyogó szemekkel,
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel,
De egy könnycsepp a szemünkben érted él,
Egy gyertya az asztalon érted ég.
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek,
Szívből szeretünk, S nem feledünk Téged!"

Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak,
barátoknak, ismerősöknek, szomszédoknak és
munkatársaknak, akik drága szerettünk,

TÓTH ZOLTÁN

temetésén megjelentek, részvétet nyilvánítottak,
jelenlétükkel, virágaikkal fájdalmunkat
enyhíteni igyekeztek.

A gyászoló család

2019. augusztus 13. (kedd) 9.00-13.00

Megemlékezés
„Fojtogató csend, porrá zúzott könnycsepp,
telő hold fényénél üvöltő emlékek.
Kérlek Édesapám, nyújtsd felém a kezed,
csak még egyszer halljam dobogó szíved!
Csendes a temető, nem jön felelet,
arcomat mossák a keserű könnyek.
Hideg sírköveden kezem pihentetem,
Itt vagyok Édesapám, Rád emlékezem!

id. OSZKOCSIL
LÁSZLÓ
halálának 5. évfordulójára
Örökké szerető lányod

Megemlékezés
„Ott pihensz,
ahol már nem fáj semmi,
s nyugalmadat nem zavarja senki.
Életed elszállt, mint a virágillat,
De emléked ragyog,
mint a fényes csillag.”

ifj. OSZKOCSIL
LÁSZLÓ
halálának
25. évfordulójára
Szerető húgod és családja

(Cikkünk a 6. oldalon olvasható.)

Emőd Város Névnapja alkalmából

NEOTON
sztárjai
élő nagykoncert

2019. augusztus 9.

19.00

EMŐD, Szabadtéri színpad
A belépés díjtalan.

