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Emődi Krónika
Karácsonyi köszöntő
Kedves Emődiek! Tisztelt Olvasók!
Az esztendő vége felé közeledve, az év talán legszebb
ünnepére, a karácsonyra való készülődés időszakában köszöntöm Önöket. A karácsonyra való felkészülésre az advent szolgál. Advent első vasárnapja a – vízkeresztig tartó
– karácsonyi ünnepkör és természetesen az adventi időszak
kezdetét jelenti. Az advent a várakozás időszaka, mely a karácsonyhoz, Jézus Krisztus születésének ünnepéhez vezeti
el az embereket.
Egy örömmel, felkészüléssel, várakozással teli időszak
következik, amikor átértékeljük emberi kapcsolatainkat,
és átérezzük, micsoda erő rejlik a szeretetben, az összetartozásban. Lelki nagytakarítást végzünk, és ha azt őszintén
tesszük, megtisztulunk, megbékélünk, és így jutunk el karácsony ünnepéhez. A karácsony a kereszténység egyik
legfontosabb, Jézus Krisztus születésének ünnepe. De ezt
a napot nagyon sok nem hívő ember is ünnepli világszerte.
Szinte minden ember életében a legfontosabb családi ünnep, mindenki számára a SZERETETRŐL szól.
Karácsonykor lecsendesedik a világ, lelassul az élet, a
háborús övezetekben még a fegyverek is elhallgatnak. Az
ünnep fénye új hangulatot ad életünknek, a csend, a béke
és a szeretet költözik be a családok csaknem mindegyikébe. Erre az egész évi rohanás, feszültség után szükségünk
is van. Fontos, hogy közelebb kerüljünk embertársainkhoz,
szeretteinkhez, szükséges figyelnünk arra, hogy a szeretet
előtérbe kerüljön, mert az, ami összeköti az embereket. A karácsonyi készülődésben nagyon
sok időt, energiát és pénzt fordítunk az ajándékozásra. Mindannyian tudjuk, hogy az aján-

dék nem attól lesz kedves, nem azzal szerzünk feltétlenül
örömöt, ha annak anyagi értéke jelentős, hanem az jelenti az igazi örömöt, ha a karácsonyfa alá odatesszük a szívből jövő, őszinte szeretetünket is. De ne feledjük: szeretetet
csak akkor tudunk adni másoknak, ha az bennünk is megvan!
Figyeljünk arra, hogy a szeretet ne csak az ünnep idején
éljen szívünkben, hanem a hétköznapokban is megmaradjon bennünk, része legyen életünknek. A szeretet fénye ragyogja be szívünket akkor is, ha elmúlik a karácsony. A karácsonyi gyertya lángjának fénye mutassa a helyes utat a
mindennapi életünk során is.
Kedves Emődiek, Kedves Olvasók!
Az év végéhez közeledve a Képviselő-testület és a magam nevében köszönetet mondok a város valamennyi lakosának a 2019. évben tapasztalt támogatásért és türelemért.
Megköszönöm azok munkáját, akik egész évben szolgálták kisvárosunk lakosságát, biztosították az intézményrendszer zavartalan működését, alakították a település arculatát, akik egész évben Emődért, az Emődön élőkért dolgoztak.
Emőd Város Képviselő-testülete és a magam nevében kívánok a város minden lakosának Istentől megáldott, békés,
szeretetteljes karácsonyt.
Fekete Tibor
polgármester

AJÁNDÉKOZZON ÉLMÉNYT KARÁCSONYRA!

Jegyek kaphatók a www.jegy.hu oldalon, valamint a Emődi Könyvtárban,
nyitvatartási időben. 2900 Ft.
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Önkormányzati hírek

Emőd Város Képviselő-testülete 2019. november 28-án tartotta munkaterv szerinti ülését. Az első napirendi pont keretében
sor került az állandó bizottságok tagjainak
megválasztására. Az októberi testületi ülésen döntött a képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról. A
módosítás érintette a bizottságok számának
csökkentését, átalakítását. Polgármester Úr
ennek megfelelően tett javaslatot az elnökök
és tagok személyére vonatkozóan, melyet a
testület egyhangúan támogatott az alábbiak szerint:
Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke: Lapostyánné Dányi Katalin, tagjai: Bódi Csaba, Bernáth Mihály.
Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke: Szűcs László, tagjai: Petruska Gábor, Kovács Nándor.
Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnöke: Barna Zsolt, tagjai: Szűcs László,
Vaszilyné Tóth Csilla.
Ügyrendi Bizottság elnöke: Bódi Csaba,
tagjai: Lapostyánné Dányi Katalin, Dr. Gönczi István.
Ezt követően az önkormányzati képviselők és bizottságok nem képviselő-testületi
tagjai tiszteletdíjáról szóló 4/2017 (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról született döntés. Képviselő-testület úgy határozott, hogy a tiszteletdíjakat 10 %-kal csökkenti 2019. december 1 napjától. A csökkentés érinti mind a bizottság képviselő-testületi tagjait, mind a külsős tagokat. A rendelet a város honlapján www.emod.hu megtekinthető.
Harmadik napirendi pontban a testület
az 1996-tól hatályban lévő kommunális adó
mértékét vizsgálta felül, és döntött az adó
mértékének emeléséről. A helyi rendeletet
a képviselő-testületek többször módosították a jogszabályi változások miatt, de az adó
mértéke 24 év alatt nem változott.
A jelenleg hatályos jogszabályok 29.340
Ft/év/adótárgyban határozzák meg az adómaximum összegét. Képviselő-testület –
egyhangú – döntése alapján az adó mértékek 2020. január 1. napjától az alábbiak szerint módosulnak:
2019.12.31-ig (Ft) 2020.01.01-től (Ft)
- lakás céljára szolgáló épület, épületrész
tulajdononként, továbbá lakásbérleti jogonként
2.000 5.000
- nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész tulajdononként
1.000 2.500
- belterületi telek tulajdononként
1.000 2.500
A kommunális adó továbbra is két egyenlő
részben teljesíthető kamatmentesen. (márc.
31-ig és szept. 15-ig) A rendelet a város honlapján www.emod.hu megtekinthető.
Negyedik napirendi pontban a köztisztviselők illetményalapjáról szóló rendelet-tervezetet tárgyalta meg a testület. A költség-

vetési törvény – a tavalyi szabályozáshoz hasonlóan – lehetővé teszi, hogy a testület eltérjen a 38.650 Ft-os illetményalaptól. (A köztisztviselők illetményének megállapítása az
illetményalap és a munkaviszonyban eltöltött évek után meghatározott szorzó szorzatából áll.) 2019 januárjában pályázatot
nyújtottunk be a ,,Kiegyenlítő bérrendezési
alap” támogatására. A pályázat feltétele volt,
hogy a Képviselő-testületnek vállalnia kellett, hogy az illetményalapot 46.380 Ft-ban
állapítja meg. A pályázati támogatást teljes
összegben megkaptuk. A 2020. évre megemelt működési támogatás fedezetet biztosít a 46.380 Ft-os illetményalappal számított
személyi juttatásokra és járulékaira. A rendelet elfogadásával a Képviselő-testület arról
döntött, hogy a 2019. évi szinten maradnak
– nem csökkennek a 2018. évi szintre – a köztisztviselői illetmények.
A rendelet a város honlapján www.emod.
hu megtekinthető.
Ezt követően a településkép védelméről
szóló 23/2017 (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítását tárgyalta meg a Képviselő-testület. Az önkormányzati rendeletet
2017 decemberében fogadta el a testület.
Időközben jogszabályi módosítások indokolták a rendelet felülvizsgálatát és módosítását, amely elsősorban a reklámhordozók elhelyezésének szabályozását, a kérelmek benyújtásának pontosítását, valamint a településkép – védelmi bírságra vonatkozó előírásokat érinti.
A rendelet a város honlapján www.emod.
hu megtekinthető.
Hatodik napirendként az Emődi Agglomeráció Szennyvíztisztító Fejlesztési Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló megtárgyalására került
sor. Törvényi kötelezettség, hogy a Társulás
működéséről évente legalább egy alkalommal be kell számolni a testület felé. A társulást 2010-ben Emőd Város Önkormányzat,
Bükkaranyos, Harsány, Kisgyőr községek önkormányzatai hozták létre a szennyvízelvezetés és tisztítás finanszírozására vonatkozó pályázat előkészítésére, benyújtására, valamint
a projekt megvalósítására. 2018-ban – eleget
téve a jogszabályi kötelezettségnek – 6 társulási ülés megtartására került sor.
Településünkön 2019. október 13. napjától kezdődően két nemzetiségi önkormányzat – lengyel és roma – működik. A működésük feltételeit és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatokat megállapodásban kell
rögzíteni. Ennek megfelelően felülvizsgálta a testület a lengyel nemzetiségi önkormányzattal korábban kötött, míg elfogadta
az újonnan alakult roma nemzetiségi önkormányzattal kötendő megállapodást.
A testület folytatva munkáját az emődi központtal működtetett házi- és gyermekorvosi
ügyeleti ellátás működésére vonatkozó megállapodás/szerződés elfogadásáról döntött.
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A napirendet az indokolta, hogy 2019. december 31. napjával lejár a szolgáltatóval kötött feladatellátási szerződés, valamint Harsány község 2020. január 1-jétől a miskolci székhelyű háziorvosi ügyelettel biztosítja az ügyeleti ellátást. A kilépés miatt csökken az ügyeleti ellátásban résztvevő lakosság szám 2062 fővel, a finanszírozás pedig
528.580 Ft/hó-val. Az ügyeleti ellátás költsége lakosság arányosan oszlik meg, így Emőd
vonatkozásában ez havi 281.223 Ft/hó, éves
szinten pedig 3.374.676 Ft többletköltséget
jelent. Az ügyeleti ellátás költsége így 2020.
január 1-jétől 197 Ft/fő/hóban került elfogadásra. A korábban megállapított – önkormányzatunkat terhelő - hozzájárulás az emelés következtében éves szinten 11.900.000
Ft-ra módosul. Képviselő-testület egyhangúan úgy döntött, hogy 2020. évre ismét szerződést köt a szolgáltatóval – vállalva a magasabb díjat is – azért, hogy helyben biztosítsa
az ügyeleti ellátást.
Az óvoda vezetője által előterjesztett
Emődi Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde
2019/2020-as nevelési évre szóló munkatervének megtárgyalása következett, melyet
képviselő-testület egyhangúan támogatott.
Kérelmező által benyújtott – 1988-ban
bejegyzett – építési tilalom törléséről döntött a testület.
Ezt követően támogatási kérelmek elbírálása következett. Rákóczi az Emődi Iskoláért Alapítvány 100.000 Ft, Szivárvány Református Idősek Otthona Borsodgeszt 50.000
Ft, Emődi Általános Iskola Diáksport Egyesület 400.000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.
Képviselő-testület döntött a ,,Bölcsőde fejlesztése Emődön” tárgyú közbeszerzési eljárásról. Az ajánlattevők által benyújtott
ajánlatok, a közbeszerzési tanácsadó írásbeli szakértői véleménye, valamint a Bíráló Bizottság javaslata alapján kiválasztásra került
a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője.
Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

Tájékoztató
Tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 68/2019. (VI.27.) sz. határozatával
a Polgármesteri Hivatalban
2019. december 27-31. között
igazgatási szünetet rendelt el.
Ezen időszak alatt a Polgármesteri Hivatalban ügyelet lesz, az ügyfélfogadás
szünetel.
Megértésüket és együttműködésüket
köszönöm
Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző
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Sportpark
Emőd Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Nemzeti
Szabadidős - Egészségpark Programban való részvételre. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Sportért Felelős Államtitkára
Emőd teleülésen 1 db D típusú sportpark megépítéséről hozott
támogató döntést.
A sportpark megvalósításához az Önkormányzat és a BMSK
Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. kötött együttműködési megállapodást. A park kivitelezését a Beruházási Ügynökség koordinálta. A szeptemberi munkaterület átadás után a napokban befejeződött a 16 elemből álló
sportpark kivitelezése.

Szépkorú
köszöntése
Fekete Tibor polgármester és Tótné
Bodnár Irén címzetes főjegyző 90.
születésnapja alkalmából köszöntötte Kascsák Józsefnét Erzsike nénit. Ez
alkalomból kértük meg Erzsike nénit,
meséljen az életéről.
1929. november 5-én láttam meg a
napvilágot Emődön. Szüleim földműveléssel foglalkoztak, hárman voltunk
testérek. Szüleim nagy szeretetben
neveltek bennünket, ami a gyermekkoromat illeti, csodálatosnak mondhatom. Tanulni és iskolába járni nagyon szerettem, kiemelkedően jó ta-

nuló voltam olyannyira, hogy a tanáraim szüleimet kérték, írassanak be
az egri gimnáziumba. Továbbtanulásom én bármennyire szerettem volna nem valósult meg egyrész, mert
egy kislányt egyedül féltettek elengedni, másrészt megkezdődött a II.
világháború. Az én csodálatos gyermekkorom itt ért véget. Ahogyan azt
mondani szokták a háború nem csak
a harcterekre korlátozódik, hanem árnyékot vet mindenre, elpusztít mindent ami az útjába kerül. Én magam is
hónapokig az istálónk padlásán bujkáltam, félelemben éltünk és rengeteget nélkülöztünk. 1947-ben mentem férjhez, közös életünket megkezdtük, 1953-ban építkeztünk, házasságunkból négy gyermek szüle-

„Karácsonynak
éjszakáján…”
Miután elfújtuk a kántáló énekeket szülőfalumban, gyakran felhangzott a sötét
udvaron álldogáló kántálók felé a kérdés
odabentről: „Hányan vagytok?” S mikor
bemondtuk a létszámot, így szólt rá a tréfás felelet: „Annyifelé szaladjatok!”
Ennek épp az ellenkezőjére hívunk
minden emődit, aki szeretné feleleveníteni vagy megismerni a régi szokást, és a karácsonyi éjszakában, kántálna velünk egy
kicsit a városközpontban december 24én. Este fél 8-kor a Kossuth téri betlehemnél kezdjük a karácsonyi énekeket, háromnegyed 8-kor indulunk a görögkatolikus
templomba, ahol elvégezzük karácsonyi
imánkat, majd megtekintjük a hittanosok
pásztorjátékát.
A Miskolci Egyházmegye támogatásából templomunk új fűtési rendszerrel gazdagodott, az adventi alkalmakat már a
kellemesen befűtött templomban tartjuk.
A templom melletti közösségi házunkban az adventi szombatokon 17 órától „A
mi karácsonyunk” elnevezésű összejöveteleinken egy-egy család mutatja be, náluk hogy zajlik a karácsonyeste – a hazaváró süteményekből is ízelítőt kapnak a
résztvevők.
Látogasson el hozzánk! Várjuk és ünnepeljük együtt Krisztus születését!
Juhász Géza
szervezőlelkész

tett. Munkahelyem nem volt, a gyermekek gondozása a háztartás vezetése mellet még évekig az idős szüleim - akik hozzánk költöztek - ápolása
is rám hárult. Minden nehézség ellenére azért elégedett vagyok életemmel és leginkább a gyermekeimre vagyok büszke, hiszen nekik sikerült elérni azt, ami nekem nem adatott meg.
Mind a négy gyermekem nemhogy
érettségizett, de felsőfokú tanulmányokat végeztek.
Erzsike néni ma már nyolc unoka
és hét dédunoka boldog nagymamája, aki népes családja körében élvezi
az idős kor mindennapjait. Kívánunk
jó egészséget és még további hosszú
boldog éveket.
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Beszámoló
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2019.11.20.-2019.11.22.-ig lehetőségünk
nyílt az Emődi Önkormányzat által az elnyert EFOP-3.9.2-16-2017-00054 „Humán
kapacitások fejlesztése Mezőcsáton és térségében” pályázati tanulmányúton részt
venni.
Az úti cél PÉCS volt. Már a Mezőcsát és
környékéről érkező kollégákkal való találkozás is élmény volt, innen Emődről két védőnő (Balogh-Kiss Orsolya, Komlósiné Kőmíves
Adrienn) és egy fő családsegítő munkatárs
(Kucsa Józsefné), további egy fő művelődési
szakember (Vaszilyné Nagy Kornélia) mehetett. A közöttünk lévő kölcsönösen jó munkakapcsolat elmélyült és a baráti köteléket

is megerősítettük.
Első nap városnézés keretein belül a Dzsámiba voltunk, továbbá a Cella
Septichorát és a Püspöki Palotát tekinthettük meg.
Majd a szakmai program keretében második nap meglátogattuk a helyi hajléktalan
szállót, ahol megismerhettük a mindennapi
teendőket, fejlődésüket, céljaikat, nehézségeiket. Majd Görcsönyben az Idősek Otthonát tekinthettük meg gyönyörű környezetével. Délután pedig a pécsi szegregátumban
élőket látogattuk meg, ahol megismerkedhettünk a Telep-programmal.

Harmadik nap a Siklósi Várlátogatás volt a program, ahol az idegenvezető
élménydús kíséretet adott, előadása tartalmas, humoros volt.
Kellemesen elfáradtunk, a színvonalas
szálláson finom ételeket szolgáltak fel az ott
töltött idő alatt.
Külön öröm volt számomra, hogy ismét
szülővárosomba lehettem.
Összességében tapasztalatokkal és élményekkel telve értünk haza, de örök érvényű emlékeket szerezhettünk és igyekszünk
ápolni a kialakult jó kapcsolatokat és köszönettel tartozunk a lehetőségért.

A résztvevőkkel a Dzsámi előtt

A Siklósi Várban

Az emődi csapat

Pályaorientációs nap
Mi leszek, ha nagy leszek? Az idén (november 20-án) újra megrendeztük a pályaorientációs napot, ahol tanítványaink egy tanítás nélküli munkanap keretén belül különböző foglalkozásokkal találkozhattak.
Az alsó tagozatosok programját úgy állítottuk
össze, hogy változatosan, játékosan ismerhessenek meg minél több foglalkozást. A nap kezdetén az 1. és a 2. évfolyam egy mesén keresztül
találkozott 7 mesterséggel, melyek között volt
olyan is amit akkor hallottak először. A 3. és a 4.
évfolyamosok azt vizsgálták meg, hogy hányféle
szakmára van szükség ahhoz, hogy a fából papír
készüljön. Ezt követte a nap legizgalmasabb része, ahol minden osztály kötényt kötött, s kis szakácsokká, cukrászokká váltak. Az elkészült ételek
gyorsan el is fogytak, hisz a saját maguk által készített étel, mindig ízletesebb. Ezt követte az 5 állomásból álló vetélkedő. Itt kipróbálhatták, hogy
milyen egy kamionsofőr élete, hogyan kell tolatni a megrakott rakománnyal. „Tüzet oltottak” a
10. emeleten, pincérkedtek a megrakott tálcával,
persze mindezt a tornateremben játékos formában. Megismerkedtek régi mesterségekkel, közmondásokkal, párosíthatták a különböző foglalkozások eszközeit, s még számtalan érdekes,
gondolkodtató feladatokon keresztül kaphattak információkat olyan szakmákról, amit eddig
nem, vagy nem pontosan ismertek.

A nap végén magunk is meglepődtünk,
hogy mennyi foglalkozás hangzott el ez alatt
a pár óra alatt. Élményekkel telve fejeztük be a
napot. Jövőre folytatjuk.
Az 5-6. évfolyamos osztályok ismét a nyakukba vették a várost és helyi vállalkozók szakmájával ismerkedhettek meg. A Barni Tüzépen
a kőműves által használt anyagokat nézték
meg, a városgondnokságnál a térkőüzemet és a
varrodai munka folyamatait, a gyorsszervízben
az utószerelés, autógumi-csere mozzanataiba tekinthettek bele. Az Emődtej Zrt-nél rácsodálkozhattak a fejés modern technikájára, eszközeire. Minden évben nagy sikernek örvend a
rendőri munkába való betekintés is. A 7-8. évfolyam a pályaválasztási kiállításra utazott a Miskolci Tankerületi Központ jóvoltából, ahol térségünk középiskoláit ismerhették meg. Ami pedig nagyon fontos, hogy itt már az új szakképzési rendszerről, a rendszer átalakításáról is felvilágosítást kaphattak.
Köszönjük Emőd Város Városgondnokságának, dolgozóinak, Csécsi Barnabásnak, ifj. Lőrinc Attilának, Kaposvári Péternek, Koleszár
Zoltán őrsparancsnok úrnak, hogy hasznosan,
eredményesen tölthettük el ezt a napot.
Szűcsné Kovács Tünde
Lapostyánné Dányi Katalin

Emődi Krónika
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Lengyel-magyar két jó barát

Ezzel a már szállóigévé vált mondattal jól jellemezhető
a november 4-én kezdődő hetünk, melynek során a Szkoła
Podstawowa Sióstr Niepokalanek 15 diákját és kísérőiket láttuk vendégül. A Dél-Lengyelországban lévő Jaroslaw település
apátsági fenntartású iskolája sikeres pályázatot adott be térségünk megismerésére, melyhez iskolánkat kérték fel szakmai
partnerként. A pályázat céljai között szerepelt a tanulók informatikai kompetenciáinak fejlesztése és az angol nyelven történő kommunikáció erősítése, melyhez a mi diákjaink is szívesen csatlakoztak. A hétfői nap az ismerkedés jegyében telt, angol nyelvű prezentációkkal mutatkoztak be a helyi diákok és a
vendégek egyaránt, majd Kahoot digitális vetélkedő során bizonyították, hogy figyeltek és megértették az elhangzottakat.
Kedden a lengyel-magyar diákpárok a programozás alapjaival
ismerkedhettek, látványos Scratch projekteket készítettünk és
micro:biteket programoztunk. Csütörtökön 3 csoportban dolgoztak a tanulók, készült fényképekből tabló, powerpointos
bemutató és videó a hét eseményeiből. A pénteki nap a búcsúzás jegyében telt, szerettük volna, ha vendégeink jobban
megismerik Emődöt és a helyben élő lengyel leszármazottakat. Minden templomot meglátogattunk, a közös éneklés és
imádkozás lélekemelő pillanatai után pedig polgármester úr
kalauzolásával ismerkedtünk meg a művelődési házzal. Ezután Istvánmajorba mentünk, ahol a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat látott vendégül mindenkit. Egymást váltották az
ünnepélyes, megható és vidám pillanatok, fát ültettünk a lengyel hősök emlékére, csapatépítő játékokat játszottunk, nagy
sikere volt a Polska Drenka előadásának és az utána következő
élőzenés táncmulatságnak. Hasznos és tartalmas hetet töltöttünk együtt, melyre a koronát a tábortűz fényénél sírva búcsúzó, egymást ölelő lengyel és magyar diákok látványa tette fel.

Ezúton is szeretném megköszönni a sok munkát, segítséget és támogatást:
- Emőd Város Önkormányzatának és Fekete Tibor polgármester úrnak,
- a Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnak, Rémiás István
elnök úrnak, valamint segítőiknek,
- az emődi általános iskola dolgozóinak és a részt vevő diákoknak,
- a történelmi egyházak képviselőinek,
- Bódi Csaba intézményvezető úrnak és a konyhai dolgozóknak,
- Polska Drenka együttesnek és Kusztván Zsoltnak, Gulyás
Irénnek, Jurecska Gábornak valamint Vascsák Fruzsinának.
Szűcs László
intézményvezető
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„Dalszüret Emődön”
Dalszüret volt Emődön október 26-án, az Emődi Pincegazdák
Dalárdája Kulturális Egyesület és az Emődi Művelődési Ház szervezésével.
Ez volt az első ilyen rendezvényünk, amit egy hagyományteremtő, népművészeti színfoltnak terveztünk, és jövőre már hagyományőrző estként szeretnénk megszervezni.
Évek óta nagy gondban voltunk, mert nagyon sok helyen szerepeltünk az elmúlt hat év során, de eddig nem tudtuk hová visszahívni az együtteseket. Most az új Művelődési Ház méltó otthont tudott ennek az álomnak teremteni, amire október 26-án (Szent Dömötör napján) sor is került.
Egy színes, színvonalas est kerekedett ki belőle, amit a dalárdák, a népdalkörök mellett két táncos csoport is gazdagított. Minden résztvevő profi volt, sok munkát igénylő produkciókat hoztak
magukkal. Hallottunk bordalokat, népdalokat, katonadalokat, kissé
pajzán nótákat, szokatlan pálinkadalt, és megcsodálhattuk a táncosok szép méltóságteljes, vagy éppen vidám előadásait is.
Sok jó együttest igyekeztünk meghívni, hogy az emődieknek
öröm legyen hallgatni, nézni őket. A közönségnek gazdag élményben volt része, sokan hangot is adtak ennek, dicsérték a színvonalat, biztattak bennünket, hogy ez váljon hagyománnyá. A méltó lezárást a meghívott szereplőknek vacsorával háláltuk meg. Egy különleges, ízletes ennivalót készítettek az óvoda konyháján a százhatvan meghívott számára. A lengyel bigoszt sok ember találta
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kedvérevalónak, ami a szakácsok kezét is dicséri a sok finom hozzávaló mellett.
Ez az est, a vacsorával együtt, Emőd Város Önkormányzata, továbbá vállalkozók és magánemberek támogatásával jött létre. Fontos volt nekik, hogy Emődön egy ilyen hagyomány elinduljon.
Nagyon köszönjük a segítségüket, támogatásukat!
Támogatóink voltak:
• Emőd Város Önkormányzata, mellettünk álltak az első perctől
kezdve, így indulhatott el a rendezvény szervezése,
• Emőd Város Városgondnoksága
• Fekete Tibor polgármester úr, aki vezetőként is és magánemberként, is támogatta rendezvényünket,
• az Emődi Művelődési Ház dolgozói, akik munkájukkal segítették a Dalszüretet,
• Hizsnyik Gabriella, a Flamingó Virágbolt vezetője, aki gyönyörű
virágaival, a színpad- és asztaldíszeivel járult hozzá az est fényéhez,
• Ifj. Farkas István úr és családja, akik a jó hangulatot teremtő
bort biztosították a vacsorához,
• Marczis László úr, magánvállalkozó fuvarozó,
• az Anikó Horgászbolt,
• továbbá magánszemélyek, akik süteménnyel, borral, pálinkával járultak hozzá a gazdag vendéglátáshoz.
szönjük ezt az emlékezetes, szép estét mindenkinek!
Emődi Pincegazdák Dalárdája K. E.
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Karate
A 2019.11.16-án Tökölön
megrendezett Sziget Kupa elnevezésű országos karate versenyen az Emődi Karate Se versenyzői a következő eredményeket érték el:
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Házasságkötési hirdetmény
2019. szeptember 21-én
házasságot kötött

Kis-Tóth Béla és
Fodor Nikoletta

Besenyei Sára 2. helyezést,
Karsai Dusán 3. helyezést ért el
kor és súlycsoportjában.

Köszönetnyilvánítás

Megemlékezés

Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban.
De ha már abban nem, legalább a csodában.
Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél.
Nem haltál te meg, csak álmodni mentél.

Zerényi

Hálás szívvel mondunk köszönetet

György

mindazoknak akik szeretett halottunk

Nagy János
temetésén megjelentek sírjára
virágot, koszorút helyeztek, mély
gyászunkban osztoztak.
Köszönettel:

A gyászoló család

Megemlékezés
„Fehér galamb szállj a
fiunk fejfájára,
a fájó szívű szülők helyett
te vigyázz az ő álmára.”

halálának
1. évfordulójára,
emlékezik
Gyászoló családja

Megemlékezés
„A búcsú szó, mit nem
mondtál ki elmaradt,
elmentél, de gondolatban
örökké velünk maradsz”

Ifj. Katyina
Ferenc

id. Katyina
Ferenc

névnapja alkalmából

Névnapod és évfordulód
alkalmából

Szerető testvéreid:
Erzsike, János, Marika és
sógornőd Erika

Szerető gyermekeid és menyed:
Erzsike, Marika, János
és menye Erika

Emődi Krónika
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Istvánmajor gyökerei - Derenk és Tatrzanska Bialka
Tatrzanska Bialkán október 28-án, a
napján tartják a templom búcsúját minden évben. Az oltárképen két szent látható, Szent Júdás Tádé és Szent Simon,
már hozzájuk imádkoztak azok az emberek is, akik elindultak új hazájukba,
Derenkre 302 évvel ezelőtt, az ő segítségüket kérték a hosszú útra. A lengyel
származású derenki magyarok Szent Júdás Tádét és Szent Simont hozták magukkal, a kőművesek, tímárok, vésnökök
védőszentjeit, akiknek oltalmukat kérik reménytelennek látszó ügyekben, tanácstalanság idején, valamint elveszett
dolgok megtalálásához. Őket választották a templomuk oltárképére 1717-ben
Derenken is, mert ők óvták a favágókat,
a mesterembereket, az egyszerű népet.
Mit tudunk erről a két apostolról?
Perzsiában a béke hírnökeivé vált a két
apostol, Simon és Júdás Tádé, miután
megjövendölték, hogy a pogány papok
által megjósolt hosszú háború nem fog
bekövetkezni. Miután a béke bizonyossá
vált, a herceg máglyára akarta vettetni
a pogány papokat a hazugságuk miatt,
Jézus tanítványai azonban így könyörögtek: „Mi nem azért küldettünk, hogy

élőket megöljünk, hanem hogy holtakat
életre keltsünk!” E magatartás híre eljutott a király fülébe is, és elrendelte, hogy
a két apostol szabadon működhet országa területén. Ők, miután bejárták már az
egész országot, eljutottak egy városba,
melynek népét ellenségeik feltüzelték
ellenük. Ott váltak vértanúvá. Ereklyéik
ma Rómában a Szent Péter-bazilikában,
valamint Franciaországban, Reimsben
és Toulouse-ban találhatóak.
Hétfőre esett idén a búcsú napja, de így is megtelt a templom az ünnepi szentmisén. Idősek, fiatalok, gyerekek, - sokan közülük színes népviseletben - ereszkedtek térdre, hogy imájukat elmondják. Az emberek büszkén
vállalják vallásukat, hagyományaikat. A
szertartás egy részét, a magyar vendégek tiszteletére magyarul tartották meg.
Borsodból több, mint ötvenen vettünk
részt, derenki leszármazottak, ezen az
ünnepen.
Bialkán ma is olyan szeretettel, tisztelettel fogadják a régiónkból érkezőket,
mint rokonokat, barátokat szokás, mintha nem is telt volna el több mint 300 év.

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)

Emődi Krónika
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Emődi telephelyre, kereskedelmi cég

Raktáros
munkatársat keres.
Feladatok:
- Raktározás
- Árumozgatás
- Áru összekészítése, csomagolása, kiszállítások előkészítése
- Beérkezett áru átvétele, megfelelő helyre való mozgatása
- Áru átcsomagolása, szortírozása
- Áru terítése teherautóval
Elvárások:
- Jó fizikum, állóképesség
- Megbízható, pontos munkavégzés
- B kategóriás vezetői engedély
Előnyt jelent:
- Elektromos és dízel targonca vezetői engedély és
gyakorlat
- Műszaki végzettség vagy tapasztalat
- Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
- B kategóriás vezetői engedély
Amit kínálunk:
- hosszú távú munkalehetőség
- alkalmazotti jogviszony
- azonnali munkakezdés lehetőség

Jelentkezni, fényképes önéletrajzzal email:

info@metrade.hu

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
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A tájékoztatás nem teljes körű!

Mezőkövesd, 48-as Hősök útja 2. Tel.: 49/414-000

Karácsonyi
Hangverseny

Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját
´´ Brass karácsonyi
december 20-án 18 órától az Emod
hangversenyére.
Helyszín:

Emődi Művelődési Ház
(Arany János u. 33.)

Időpont:

2019.12.20
péntek, 18:00

´´ Város Fúvószenekara Egyesület. Adószám: 18873193-1-05
Emod

Köszönjük, hogy támogatja adója 1% -ával
egyesületünket!

Emőd város önkormányzata köszönetét fejezi ki
a csodálatos adventi koszorúért
“Gyermekkori álmom volt, hogy
egyszer mestervirágkötő legyek.
Eredeti szakmám nem ez, viszont
úgy tíz éve érlelődött meg a gondolat bennem, hogy komoly lépéseket
tegyek álmom megvalósításához.
Pénzt és energiát nem sajnálva minden erőmmel azon voltam, hogy az
ország egyik legelismertebb virágkötő mesterénél képezhessem magam azzal a céllal, hogy én magam
is mestervizsgát tehessek. Azóta
minden alkalmat megragadok arra,
hogy az országos szakmai versenyeken megmérettessem magam. A településnek felajánlott adventi koszorút a 2019. évi adventi országos
szakmai versenyre készítettem.”
Bauer Betty
A koszorú a Művelődési Ház előterében tekinthető meg az adventi időszakban.

Karácsonyi koncert
Emodön
´´

SZINETÁR DÓRA
2019. december 21. 17.00

Helyszín: Emődi Művelődési Ház Emőd, Arany János u. 33.

A belépés díjtalan!

