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Színesedik városunk
2020 tavaszán kb. 4000 tő egynyári virágot ültettek település szerte a Városgondnokság munkatársai. Petúniák, jegecskék, vinkák, begóniák, cineráliák és dáliák színesítik a városképet. Több helyszínen is megcsodálhatjuk a virágokat: a Kossuth
téri park, az orvosi rendelő előtti park, a orvosi ügyelet környéke, az óvodák területei, és az Ady E. úti park is beültetésre került.
A kültéri kő virágtartókba, valamint az Arany J. úton és Kossuth
úton a villanyoszlopokon elhelyezett virágtartókba kb. 200 cserép muskátlit helyeztek ki a kertészek. A virágok öntözését folyamatosan biztosítani kell, ebben folyamatosan részt vesznek
a munkatársaink.
A címoldalon megtekinthetik a fotókat
Kérek mindenkit, hogy vigyázzanak a növényekre, hogy
egész nyáron gyönyörködhessünk bennük!

2020-ban is folytatódik, a már évek óta tartó közmunkaprogram. A jelenlegi program 2020. március 1-jétől 2020. szeptember 30-ig biztosít jövedelmet a programban résztvevőknek.
150 fő foglalkoztatására van lehetőségünk, ami pillanatnyilag
81% kihasználtsággal, 122 fővel működik., Korlátozott számban tudunk átmeneti munkalehetőséget kínálni azoknak, akik
a járványügyi helyzet miatt elvesztették a munkájukat. Főbb
feladatok: parkgondozás, virágosítás, szemétszedés, járdaépítés, konyhakerti növények termesztése, intézmények takarítása, karbantartása.
Bódi Csaba
intézményvezető
A Kossuth utcai járda burkolási munkái

Megújul
az Idősek Klubja

Érthetetlen
vandalizmus
Sajnos visszatérő probléma, hogy ezek a vára-

Az Emődi Szociális Szolgáltató Központ telephelyének helyet adó Emőd, Kossuth u. 97 szám alatti ingatlan energetikai felújítása valósul meg a TOP-3.2.1-16BO1-2018-00110 pályázat keretén belül.

kozóhelyek a vandálok martalékává válnak. Úgy

Az energetikai felújítás során 15 cm hőszigetelést, 20
cm födémszigetelést kap az épület. Megújul a fűtési rendszer is, új kazán és hőleadók kerülnek beépítésre.

világos.

Az épület tetőszerkezetére napelemes rendszert telepítenek. Kialakításra kerül egy akadálymentes mosdó is.
Az épület tetőszerkezetének állapota miatt, az Önkormányzat saját forrásból a tetőszerkezet teljes felújításáról
döntött.
Vass László
osztályvezető

tűnik, hogy a közös értékeink megóvása és azok
rendeltetésszerű használata nem mindenkinek
Bódi Csaba
intézményvezető
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Emőd Város Védőnői Szolgálata
Az EMMI IV/239720220/EAT iktatószámú levélben foglaltak tekintetében, Dr.
Müller Cecília Országos Tisztifőorvos elrendelt intézkedése alapján:
Várandósok: minden tanácsadás előtt
egyeztetés szükséges.
Csecsemők, kisgyermekek tekintetében tanácsadás: csak a kötelező, illetve a
kért, nem kötelező oltások beadása történik.
EGYÉB ESETEKBEN SZEMÉLYES TALÁLKOZÓ KIZÁRÓLAG TELEFONOS EGYEZTETÉS UTÁN TÖRTÉNIK A TANÁCSADÓBAN.
- A zsúfoltság elkerülése érdekében tanácsadásra KIZÁRÓLAG IDŐPONTRA jöhetnek, szájmaszkról mindenki gondoskodjon magának.
- Amennyiben az egyeztetett időpontra nem tudnak valamilyen okból eljönni,
kérjük előtte, de legkésőbb aznap telefonon jelezzék, új időpontot egyeztetünk!

TÁJÉKOZTATÓ
Térítési díj fizetésével
kapcsolatban
Tisztelt Emődi Lakosok!
Emőd Város Városgondnoksága tájékoztatja Önöket, hogy 2020.
május hónaptól az étkezési térítési
díjak fizetésében a következő változások történtek:
- a térítési díj összegét tartalmazó számla postai úton kerül megküldésre,
- a számla összegének megfizetése történhet: Postán, a számlával együtt kiküldött készpénz átutalási megbízáson, vagy átutalással az Emőd Város Városgondnoksága OTP Bank Nyrt.-nél vezetett
11734004-15438391 számú bankszámlájára.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!
Hunyor Krisztina
pénzügyi osztályvezető

- Egy gyermekkel csak egy szülő jöhet!
Testvér elhelyezését az adott alkalomra,
kérem oldják meg!
- Ha a gyermek bármilyen betegség
tüneteit mutatja (orrfolyás, köhögés, hányás, hasmenés, bőrkiütés), akár láz nélkül, tanácsadásra nem hozható!
- Amennyiben hamarabb érkezne a következő, a tanácsadó előtt várakozzon,
amíg ki nem jön az előző! Ha többen várakoznak, az egymástól betartandó távolság
lehetőleg 1,5 m
- Nem hozhatja a gyermeket az a szülő,
aki a megelőző 2 hétben fertőzött területről jött haza!
Kérem, hogy a tanácsadóban található játékokat kérdés nélkül ne vegyék le! Az
eszközök fertőtlenítése folyamatos, de a
játékok fertőtlenítésére a tanácsadás alatt
nincs idő, a levett játékot más gyerek nem
érintheti!

Babakocsi be nem hozható!
A váróban, tanácsadóban folyamatos a
szellőztetés, a váróban kinyitott ajtót kérjük, NE CSUKJÁK BE!
Fertőtlenítő kézmosó van kihelyezve,
kérem, azokat használják, és gyermeküknél
is figyeljenek oda az alapos kézmosásra!
KAPCSOLATTARTÁSI LEHETŐSÉGEK:
email: emodivedonok@freemail.hu
tel.: 46/476 308
I. körzet: 06-70/368-3534
Balogh-Kiss Orsolya,
II. körzet: 06-70/342-6042
Komlósiné Kőmíves Adrienn
III. körzet: 06-70/635-3572
Vaszilyné Tóth Csilla
Gyermekorvosi rendelés:
A gyerekorvost mindenféleképp előzetesen telefonon kell hívni, reggel munkanapokon 8-10 között a 46/477-904-as telefonszámon.

Emődi Szociális Szolgáltató
Központ Család- és
Gyermekjóléti Szolgálata
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy 2020.03.16-tól nem tartunk személyes ügyfélfogadást.
Kérjük, hogy
- telefonon: 06 46/476-379,
- e-mailben: csalad.gyermek.emod@
gmail.com
- illetve privát üzenetben: messenge
ren a Család-és Gyermekjóléti Szolgálat
Emőd facebook oldalán jelezzék kérdéseiket, kéréseiket!
A járvány ideje alatt, csak halaszthatatlan okból jelenjenek meg személyesen a szolgálatnál.
A gyermekek veszélyeztetettségével, valamint az egyének és családok krízishelyzetével kapcsolatos jelzéseket,
(a jelzésre kötelezettektől is) lehetőség

szerint elektronikus formában, vagy telefonon fogadjuk.
Lehetőség szerint próbálunk segíteni.
Családlátogatásokra csak krízishelyzet, súlyos veszélyeztetettség, vagy hatósági megkeresés esetén kerül sor.
Esetmegbeszélések esetkonferenciák
elektronikusan vagy telefonos formában
kerülnek megtartásra.
Sürgős esetben, azonnali segítségért
kérjük, hívják az éjjel-nappal elérhető
országos kríziskezelő és információs telefonszolgálat ingyenes segélyvonalát:
+36 80 20 55 20.
Kucsa Józsefné
és Sebő Bertalan
családsegítők
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Okmányiroda

BAZ MEGYEI KORMÁNYHIVATAL
MISKOLCI JÁRÁSI HIVATAL
KORMÁNYABLAK
3432 Emőd, Hunyadi u. 27-29.
Ügyfélfogadás:
Hétfő
7.00-17.00
Kedd
8.00-16.00
Szerda
8.00-16.00
Csütörtök 8.00-18.00
Péntek
8.00-14.00

Telefonos elérhetőség:
06 46 795-321
06 46 795-322
06 46 795-270
Az ügyfélszolgálatot ismét felkereshetik
az ügyfelek előre foglalt időpont nélkül is.
Időpontot továbbra is lehet foglalni, ebben az esetben az ügyintézésben elsőbbséget élvez. Az ügyfelek korlátozott számban, az arcot eltakarva, egymástól megfelelő (1,5-2 méter) távolságra várakozhatnak az ügyféltérben.

Orvosi rendelők
I. felnőtt háziorvosi körzet:
Dr. Szuhogyi Edina
Emőd, Kossuth út. 12.
Tel: 46/576-200
Rendelési idő
hétfő:
09.00 - 13.00
kedd:
09.00 - 13.00
szerda:
11.00 - 15.00
csütörtök: 09.00 - 13.00
péntek:
08.00 - 12.00
II. felnőtt háziorvosi körzet:
Dr. Vladár Péter
Emőd, Kossuth út 12.
Tel: 46/542-214
Rendelési idő
hétfő:
10.30 - 12.00
kedd:
10.00 - 12.00
szerda:
08.00 - 10.00
csütörtök: 10.30 - 12.00
péntek:
08.00 – 10.00
III. felnőtt háziorvosi körzet:
Dr. Pásztor Ilona
Emőd, Kossuth út. 12.
Tel: 46/542-165
Rendelési idő
hétfőtől - péntekig 08.00-12.00
A kialakult járványügyi helyzet
miatt az orvosi rendelőkben a betegellátás csak előzetesen telefonos egyeztetés alapján történik!
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Fogászat rendelési idő
17/2020. (IV.30.) EMMI rendelet értelmében
2020.05.04-től fogászati ellátásban az elektív
beavatkozások elvégezhetők.
A rendelet szigorú szabályozást ír elő, valamint pontosan lefektetett alapelvek betartása mellett végezhetők el a beavatkozások, ezért
kérem szíves türelmüket.
A rendelés újraindítása csak fokozatosan kezdhető meg.
Kérem vegyék figyelembe azt, hogy az enyhítések ellenére, a vírus nem tűnt
el, a veszélyhelyzet még mindig fennáll!
A rendelési idők május 18-tól:
HÉTFŐ ...................................12:30 – 16:30
KEDD.......................................09:00 – 12:00
SZERDA..................................12:30 – 16:30
CSÜTÖRTÖK ........................09:00 – 12:00
PÉNTEK: ................................09:00 – 12:00
A jelenlegi járványügyi helyzetben a fogászati kezelésben részesülő páciensek egészségi állapota fokozottan veszélyeztetve van.
Az areoszol képződéssel járó beavatkozások (fúró használata, fogkőszedés)
még mindig a vírusfertőzés szempontjából magas kockázatú beavatkozásoknak számítanak!
Tekintettel arra, hogy jelen tudásunk szerint a koronavírus a lappangás ideje alatt is fertőz, így az esetleges fertőzöttek (mindennemű óvintézkedés ellenére) a tünetmentes időszakban is tovább adhatják a fertőzést.
Kérek mindenkit ennek tudomásul vételére, és megfelelő mérlegelést
követően, a fent leírtak tudatában kérjenek a fogászatra időpontot.
A fogászati ellátás igénybevételének feltételei:
KÖTELEZŐ!!!
- MINDEN kezelés előre (telefonon) megbeszélt időpontban történik!!
Kérjük Önöket az egyeztetett időpontok betartására, késés esetén új időpont egyeztetése válik szükségessé!!
- Időpont nélkül érkező betegeket nem tudunk fogadni
- MASZK viselése a rendelőbe belépés feltétele!!
- lehetőség szerint kísérő nélkül érkezzenek
- 1,5 méteres védőtávolság betartása
- lázas, influenzás tünetekkel rendelésünket ne látogassák!!
- amennyiben az elmúlt egy hónapban ön, van közeli hozzátartozója külföldön járt, feltétlen tájékoztatást kérünk
A szükséges óvintézkedések a betegek egészségének védelmében
történnek és a koronavírus járvány tovább terjedésének a megakadályozását szolgálják!
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Újranyitott az óvoda
Az Emődi Gyermekálom Óvoda és
Bölcsőde a 215/2020. (V.20.) Korm. rendelet alapján 2020. május 25–én átmeneti házirend alkalmazásával újranyitotta kapuit.
A viszontlátás örömteli volt a gyermekek és a dolgozók számára egyaránt. A
gyermekek biztonságos fogadásához
szükséges fertőtlenítő előkészületek
megtörténtek. Az egészségügyi szokások betartása mellett a mindennapi tevékenységeink során arra törekszünk,
hogy a gyermekek minél több időt töltsenek a szabad levegőn. A szülők nagy
része elővigyázatosságból még otthon
tartja gyermekét. Döntésüket tiszteletben tartjuk, és mivel nem kötelező az

ellátást igénybe venni, a gyermekek hiányzását igazoltnak tekintjük. A jelenlegi létszámadatok alapján összevont csoportokkal működik intézményünk.
Az újranyitással kapcsolatos legfontosabb intézkedések között szerepel,
hogy a személyes érintkezések csökkentése érdekében széles időintervallumot
biztosítunk a gyermekek érkezésére és
hazavitelére. Továbbá kérjük a szülőket,
hogy a gyermekek egy kísérővel érkezzenek az intézménybe.
A szabályok betartása fontos és elengedhetetlen feltétele a biztonságos kisgyermekellátásnak, ezért kiemelten kérjük, hogy az intézményben csak egészséges gyermek tartózkodjon.

Posta
A Magyar Posta a koronavírus-járvány miatt, illetve a veszélyhelyzet kihirdetését követően több intézkedést is hozott. Ezek többsége továbbra is velünk marad, a veszélyhelyzet fennállásig továbbra is érvényesek maradnak a postákon.
• fontos az egymástól való 1-2 méteres távolság betartása
postai várakozás közben is,
• viseljenek arcmaszkot a postákon, vagy arcot félig eltakaró sálat, kendőt,
• annyian lehetnek bent egyszerre a posták ügyfélterében,
ahány pultnál zajlik a kiszolgálás,
• továbbra is elsőbbséget biztosítunk a nyitás első órájában a 65 éven felülieknek.
Emőd Posta
3432 Emőd Vörösmarty utca 2.
Tel: 46/476-111
Nyitvatartás:
Hétfőtől - Péntekig 8.00 - 16.00
Postabolt nyitvatartása:
Hétfőtől - Péntekig
8.00 -16.00 Ebédidőben zárva 12.30 -12.50
Szombaton 8.00-12.00
Vasárnap Zárva
Impresszum
Kiadó: Emőd Város Önkormányzata,
Szerkesztő: Kovács Gabriella
Lapzárta: 2020. június 20.
Elérhetőség: Tel.: 46/476-156
szerkeszto.emodikronika@gmail.com
Tördelés, nyomtatás: Pető Nyomda
Mezőkövesd, 48-as Hősök útja 2. Tel.: 49/414-000

A fertőzés kockázatának csökkentése
céljából belépéskor a kézfertőtlenítést
és a szájmaszk viselését kötelezővé tettük a felnőttek számára.
A kialakult helyzetre való tekintettel a nagycsoportos óvodásainktól a hagyományoktól eltérően, a szülők jelenléte nélkül köszönünk el. Ennek ellenére
igyekszünk meghitt körülményeket teremteni, és élményekben gazdag programokat biztosítani a leendő kisiskolásoknak. Az eseményről készült felvételeket megosztjuk a szülőkkel.
Szeretettel várjuk óvodásainkat!
Matiz Csilla
intézményvezető

Borsod Abaúj Zemplén
Megyei Kormányhivatal
Gyámügyi Osztály
3432 Emőd, Hunyadi u. 27-29.
Ügyintézője: Siskáné Kállai Zsuzsanna gyámügyi szakügyintéző
Ügyfélfogadás:
Hétfő: 7.30-12.00 óra között.
Szerda:
7.30-12.00 óra között, 13.00-17.00 óra között.
Péntek:
7.30-12.30 óra között.
Kedden és csütörtökön nincs ügyfélfogadás.
Jelen helyzetben személyes ügyintézés csak időpont egyeztetéssel lehetséges, melyet a következő elérhetőségeken lehet megtenni:
Telefon: 06-46/476-122
E-mail: siskane.zsuzsanna@borsod.gov.hu

Vendéglátás a városban
Újra nyitott a Burger Bázis!
8 féle hamburgerrel, különféle tálakkal, friss cukrász süteményekkel, üdítő italokkal várjuk kedves vendégeinket.
Nyitva tartás: keddtől-vasárnapig, reggel 9.00-től 19.00-ig
Előrendeléseket és házhoz szállítást a következő telefonszámon tudunk fogadni: 70/236-3356
Címünk: Emőd, Arany u. 21. (a volt Répa cukrászda)
Oázis Étterem & Pizzéria
Kedves Vendégeink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy éttermünk június 9.-től újra várja vendégeit!
Ételkiszállítást továbbra is vállalunk, a helyben kiszállított
2.500,-Ft összeget meghaladó rendelés esetén szállítási díjat
nem számítunk fel.
Nyitva tartás: kedd-vasárnap 11.00-21.00, hétfő zárva
Felveszünk: szakképzett pultos /felszolgálót, illetve gyakorlattal rendelkező konyhalányt!
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Újraindulnak a református istentiszteletek
Az Emődi Református Egyházközségben is eljött az örömteli ideje annak, hogy meghirdethessük
templomunk megnyitásának örömhírét. Egy nehéz
időszak után újra tarthatunk istentiszteleteket a biztonsági rendelkezések betartásával. Szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezet tagjait és minden érdeklődőt 2020. május 24-től a vasárnap 10:00-kor kezdődő Istentiszteleteinkre. Kérjük, hogy maszkot
hozzunk magunkkal, tartsuk a távolságot, amelyet
az állami rendelkezések továbbra is előírnak a számunkra és a templomban így is üljünk le! A kézfertőtlenítési lehetőséget biztosítjuk az ide érkezőknek. Kérjük a testvéreket, hogy lehetőség szerint
hozzunk magunkkal énekeskönyvet, mert a közösen használt énekeskönyveket a templomban még
nem adhatjuk kézbe.
Az istentiszteletek a megújult templomban lesznek megtartva, mely egyidejűleg 100 fő biztonságos befogadásárára alkalmas. 2019 őszén kezdőd-

Nyilvános
istentiszteletek
a római katolikus
templomokban
Dr. Ternyák Csaba egri érsek rendelkezése értelmében,
2020. május 18-tól, hétfőtől kezdve ismét tarthatunk nyilvános
szentmiséket és más liturgikus cselekményeket templomainkban. Ennek során gondosan meg kell tartsuk a mindenkori állami egészségügyi előírásokat!
További intézkedésig Főegyházmegyénkben fennmarad a
vasárnapi szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli felmentés. A mindennapi vallásgyakorlatban továbbra is felhasználhatjuk a közmédia által kínált közvetítések mellett a Szent
István Rádió és Televízió által sugárzott és online elérhető tartalmakat is. Ezek a felmentések és óvatossági rendelkezések
különösen is az idősek és gyenge egészségűek védelmét szolgálják, akikért továbbra is fokozott felelősséggel tartozunk.
A rendelkezéssel összhangban az emődi római katolikus
templomokban a korábbi gyakorlat szerint tartjuk az istentiszteleteket: a Szent István téren hétfőn, szerdán, pénteken 07:00
órától, vasárnap 11:00 órától; Istvánmajorban a hónap utolsó
vasárnapján. Az aktuális rendről tájékozódhatunk TÚLOLDAL
kiadványunkból is.
Kérjük a Szentlélek Úristen elevenítő erejét plébániánk és
közösségeink számára!
Kalóczkai Gábor
plébános

tek a templom felújítási munkálatai, az újborért
való hálaadást követően a gyülekezeti teremben
tartottuk alkalmainkat. A templomba érkezők egy
szépen megújult templomban vehetnek részt Isten
dicsőítésében.
Köszönjük a gyülekezet türelmét, a testvérek
minden segítségét és imádságát! Istent dicsérve,
hálás szívvel készülünk a vasárnapi istentiszteletekre, amelyeken megerősödhetünk és útmutatást
kaphatunk Isten igéje által a gyülekezet közösségében! Isten áldása kísérjen mindnyájunkat!
Jézus Krisztus mondja: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek!” Máté evangéliuma 11,28
Adamcsik Dávidné Mártha Anita
református lelkipásztor

Görög katolikus
templom szertartásai
Immár nagyobb lehetőség nyílik arra, hogy templomunkat
a szertartások alatt is nyitva tartsuk. Arra azonban továbbra is
nagy gonddal ügyelni kell, hogy a szertartásokon résztvevők
mindig tudják tartani az egymástól előírt távolságot. Atanáz
püspök atya a védekezés érdekében kérte, hogy a "Szent liturgiáinkra vezessük be híveink számára a szájat és az orrot eltakaró eszköz (például orvosi maszk, sál, kendő) használatát!"
Kérjük ennek figyelembevételét!
Vasárnaponként délelőtt fél 9-kor végezzük a Szent Liturgiát. A hétköznapra eső ünnepek és a hétköznapok szertartásainak időpontjáról, valamint az aktuális eseményekről honlapunkon (www.emodigorog.hu) a Templomi hirdetés fülre kattintva, vagy a templom előtti hirdetőtábláról értesülhetnek.
Szívesen adunk személyesen is tájékoztatást a 655 291 vezetékes telefonon vagy a 0630 7426266 mobiltelefonszámon!
Juhász Géza
szervezőlelkész
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Házasságkötési hirdetmény
2020. május 14-én
házasságot kötött

Tóth Ákos és
Juhász Adrienn

eladó
tűzifa

Házasságkötési hirdetmény
2020. május 14-én
házasságot kötött

Láczi Dávid és
Kerekes Mariann

Házasságkötési hirdetmény
2020. május 25-én
házasságot kötött

Bodnár Adrián Szabolcs és
Vámosi Nóra

akác,tölgy
méteres vagy
konyhakész.

Tel.: 70/384-5283
Megemlékezés
Hozzád már csak a temetőbe mehetünk,
Virágot már csak a sírodra vihetünk.
Könnycsepp csordul végig az arcunkon,
Azért mert hiányzol nagyon-nagyon.”

Szabó József
volt emődi lakos
halálának 5. évi megemlékezésére
Örökké bánatos felesége
három gyermeke és öt unokája
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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)

Lilla Szépségszalon
Június 2-től újra várjuk kedves vendégeinket bejelentkezés útján!

Fodrászat:
Zsóka 30/683-6908
Női-férfi hajvágás, hajfestés, alkalmi- és menyasszonyi frizurák készítése.

Kozmetika:
Gabi 30/910-9284
Ultrahangos kezelések, arcmasszázs, szálas-, tincses szempilla készítés, szemöldök-,
szempillafestés, kozmetikai gyantázás.

Szolárium:
Ildikó 20/558-0225
Álló- és fekvő szolárium telefonos bejelentkezéssel.
Nyitva tartás: kedd-péntek: 9-17, szombat: 9-12.
Vasárnap, hétfő: szünnap.

Ballag már a vén diák… vagy mégse?
-Emődi érettségizők élménybeszámolójaVáratlanul ért minket az, hogy egyik
napról a másikra a vírus miatt a mindennapi életünk fordulatot vett, nem mehettünk iskolába és nem találkozhattunk a barátainkkal. A diákok és a tanárok nehéz helyzetbe kerültek, ezért a tanulás lehetőségét más módszerrel kellett kivitelezni, hogy felkészülhessünk
az érettségire. Március 13. az utolsó tanítási nap? El sem hittük, hogy ez a gimnáziumi éveink utolsó napját is jelenti.
Hol vannak az utolsó hetek izgalmai, búcsúzás a tanároktól, egymástól, mi lesz a
szerenáddal? Ami pedig a legfontosabb:
nekünk nem lesz ballagásunk? Nem vonulhatunk virággal a kezünkben, tarisznyával a vállunkon végig az iskolán?
Sokkhatásként érte az osztályt, alig tudtuk feldolgozni. Több hét kellett, míg beletörődtünk és az előttünk álló vizsgákra
tudtunk koncentrálni.
Az érettségi, amely meghatározza a
jövőnket, a vírus kialakulása előtt is nyo-

mást gyakorolt ránk. A vírus Magyarországon való megjelenése után a vizsgák időpontja és lebonyolítása bizonytalanná vált, plusz stresszt okozott a sok
tanulnivaló mellett. Tanárainktól rengeteg támogatást kaptunk, segítettek,
motiváltak minket, hogy a kialakult körülmények ellenére is sikeresen teljesítsünk, azonban néhány esetben az ellenkezőjét is megtapasztalhattuk. Iskolánk
tantestületétől megható búcsúvideót
kaptunk útravalóul, mely jókívánságokkal, bíztatással volt ugyan teli, de az elmaradt ünnepséget semmiképpen nem
pótolta.
A május első hetében kezdődő vizsgák során a megfelelő körülményeket biztosította minden iskola: kaptunk
maszkokat és kézfertőtlenítőt a védelem
érdekében, emellett tartottuk az előírt
távolságot. Egy dolog biztos: nem így
képzeltük el ezeket a napokat. Tovább
nehezítette dolgunkat, hogy az írásbe-

Az Emődön élő és
alkotó művész,
Szakállas Zsolt munkái
Az írás és a festés számomra több, mint önkifejezés.
Szenvedély, ahol nemcsak a mindennapi dolgoknak van
helyük, hanem azoknak is, amelyek mélyen lapulnak a tudatalattinkban. Ide sorolnám az abnormális történéseket
is.A lélek készen áll, hogy a legkülönfélébb képzeteinket
összegyúrja valami mássá és aki képes megidézni ezt a
„másságot”, annak szó szerint csodában van része.
Miért is van erre az eljárásra szükség? Hogy kizökkenjünk a fizikai létből, mely ledarálna minden útjába esőt.
Furcsa gondolatok, tévelygések, álom és őrület, leleplezés; ezek a tényezők honosodnak aztán meg a művészetemben.

li nagyobb összpontosítást igényelt, hiszen a szóbelivel már nem tudunk javítani, mert eltörölték. Örömünket leltük
abban, hogy két hónap elteltével végre
láthattuk egymást, legalább abban a pár
órában, amíg a vizsgát megírjuk.
Túlvagyunk rajta, hogy hogyan, azt
majd meglátjuk. Az biztos, hogy nem
olyan esélyekkel indultunk, indulunk,
mint az eddigi érettségizők, hiszen nekünk két hónap intenzív tanulás kimaradt, mint ahogy a szóbelivel való javítás
lehetősége is, ami komoly pontveszteséget okozhat az egyetemi felvételiknél.
Nem az ünneplő tömeg képe vésődik
be emlékezetünkbe, nem a virágcsokros ballagási fotókat nézegetjük majd,
hanem a viszontlátás után maszkban ellőtt szelfiket. Nem a szép emlékek, nem
a „Ballag már a vén diák…” dallama marad meg a gimis évek végéről, hanem a
kétségbeesés, a hiányérzet, a bizonytalanság.

PRÁNAEVŐK XXVII.
Egyen-nyak holdsugár, a vevőriasztó tanfolyammal mit
csináltál?
Csak tetted tetted,
a rózsahimlőt kihegyezted, a bojtorjánt áthelyezted.
A copfos pajtások vizesborogatását élmunkás-kínra teremtetted.
A sikamlós gyakorlórepülésért az alteregók jótékony
közvélemény-kutatásában
részt vettél.
Kelést okádó serleged, csöppekké töppedt feszes csípőd, elliptikusra csiszolt köved szerelmet
vallottak a szimatoló dobnak.
Tűhegyre tűzted a margók élve-boncolóit.
Emeletnyi kapuk zárták el kilátásod;
az alga mi végre dörzsölte kiáltásod?
Orrszarvúmágnás, álarcos gorillád bakói szétperegtek.
A hamuval eltorlaszolt kannasöréted csúnyán kikapott.
Mint szétcincált pecsétpárna, kémcsőben a füttyjeled
olyan, szőke kampók relikviáival
játszik a babérerdő szélén, vetítést tartva
a kisiskolásoknak
a rajtgödrök azonosságáról.
Mint vadászpilóta, aki távolabbról néz a műszerfalra és
megállapítja,
hogy a cuppogó botkormány lassan elszédül a szeizmikus
cselekményhullámban. Azonban
te destruktív kloáka is vagy, akivel nem bírnak a firniszek.
Aki krémkönnyen vasalod gólba az elodázott nyugdíj
ecsettartóját!

Szabó Jánosné
Szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X.21.) Kormányrendelet 2. §-a (4) bekezdése alapján, Szabó Jánosné sz. Kiss Ilonának 90. születésnapja alkalmából az Önkormányzat
- a veszélyhelyzetre való tekintettel - elküldte az Orbán Viktor Miniszterelnök úr
által kiállított Emléklapot.
Szabó Jánosné sz. Kiss Ilona 1930. 05.
18. Hejőcsaba
Még kisgyermek voltam, mikor
Emődre költöztünk. Szegény családban
nőttem fel, szüleim cselédek voltak, e
mellett földműveléssel is foglalkoztak.
Hárman voltunk testvérek, mind a hárman a nővérem és a húgom is vallásos
neveltetésben részesültünk. Ma már sajnos csak a húgom él, akivel túl gyakran
nem láthatjuk egymást, mert Budapesten lakik. Felhőtlen gyermekkorról nem
igazán beszélhetek, hiszen átéltem a II.
világháborút. Én még most is emlékszem azokra az időkre, amikor jöttek a
bombázók, el kellett sötétíteni és még
arra is, amikor bujkálnunk kellett a pincében, meg a padláson is. 6 elemit végeztem, viszont a munkát nagyon ha-

mar elkezdtem és életem során rengeteget dolgoztam. 1947-ben férjhez mentem. Férjem Diósgyőrben az LKM-ben
dolgozott 40 évig, kocsirendezőként.
Házasságkötésünk első évében született meg első kislányunk Ilonka, aki
szintén itt lakik Emődön. Két évvel később Erzsike 1949-ben született, ő haláláig velem lakott. Egy szülő számára
nincs annál nagyobb csapás, mint amikor el kell, hogy temesse a gyermekét.
Én ezt kétszer megéltem, mert, János fiamat is, aki 1955.-ben született elvesztettem.
A 60-as években a Termelőszövetkezetben dolgoztam, 74-76-ig a Pótkerék
csárdában, mint kézi lány, majd 1976-tól
kilenc évig itt Emődön az EKISZ varrodában, a nyugdíjazásomig voltam. 53 évesen maradtam özvegy, jelenleg legidősebb fiú unokámmal élek, de rajta kívül
van még három unokám és 5 dédunoka nagymamája lehetek. Lét elemem az
állandó mozgás, mindig csinálok valamit, leginkább a kertben mocorgok és
a pár darab tyúkom körül teszek-veszek.
Az egészségem hál Istennek a korom-

hoz képest elég jó, bár néha itt-ott fáj,
meg már a koromból adódóan is nehezebben mozgok, hamarabb elfáradok,
de akkor bemegyek kicsit megpihenni, megnézni a tv-ben valami jó kis filmet, aztán folytatom tovább a munkát
a kertben.
Kívánunk Ilonka néninek további boldog éveket, jó egészséget.

Molnár Gyula

Szépkorúak jubileumi köszöntéséről
szóló 255/2008. (X.21.) Kormányrendelet
2. §-a (4) bekezdése alapján, Molnár Gyulának 90. születésnapja alkalmából az Önkormányzat - a veszélyhelyzetre való tekintettel - elküldte az Orbán Viktor Miniszterelnök úr által kiállított Emléklapot.
Molnár Gyula
1930. május 9-én születtem Miskolcon.
Édesapámról emlékeim nincsenek mert
nagyon korán meghalt, így édesanyám

engem és a húgomat egyedül nevelt fel.
Az elemi iskoláimat Miskolcon végeztem.
Rövid ideg Hejőbábán laktunk, majd
1948. novemberben költöztünk Emődre.
Édesanyám mindent megtett, hogy ne
nélkülözzünk, de nagyon nehéz körülmények között éltünk. Én már 15 éves koromtól dolgozom, nem számított mi, én
mindent megcsináltam. Közvetlenül a háború után a Diósgyőri Gépgyárba jelentkeztem. Mivel semmilyen okmányt nem
kértek amivel igazolni kellett az életkort,
amikor megkérdezték hány éves vagyok,
tizenhatot mondtam, csakhogy felvegyenek. Segédmunkásként kezdtem, majd
daruvezetőként 54 éves koromba jöttem
el nyugállományba. 1954-ben kötöttem
házasságot és még ebben az évben el is
kezdtük közös otthonunk építését. Két
év múlva megszületett első fiúgyermekünk, majd 9 év elteltével bővült a család,
ismét kisfiúnak örülhettünk. Feleségemmel - akivel 63 évet éltem le, és aki sajnos
már nincs köztünk - nekünk mindig a család a gyerekek jóléte volt az első. Tartottunk háziállatokat, mellette szőlőműveléssel is foglalkoztunk. A kertben igyekeztünk megtermelni minden olyan alapvető élelmiszert zöldség és gyümölcsfélét,

ami a létfenntartásunkat könnyebbé tette. Ez utóbbival még ma is szívesen foglalkozom, soha nem unatkozom, napjaim nagy részét leginkább a kert körüli teendőkkel töltöm. Továbbra is dolgozom
és teszem mindezt annak ellenére, hogy
családot ugyan már nem kell eltartanom,
senkit nem kell támogatnom, de engem
ez éltet. Van két fiam, négy unokám, öt
gyönyörű dédunokám és ugye mint a
legtöbb nagyszülőnek nekem is a legnagyobb örömöt az jelenti, ha láthatjuk
őket és persze adhatunk. Nagyon szerencsés embernek tartom magam és rendkívül büszke vagyok arra, hogy a 90 év során szerzett tudás, bölcsesség és élettapasztalaton kívül ilyen idős korom ellenére még a két kezem által megtermelt javakat is átadhatom szeretteimnek.
Hálás vagyok a sorsnak, mert ennyi
idősen mentálisan, egészségügyileg is
cselekvőképes vagyok, nemhogy magamért, de még másokért is tudok tenni.
Kívánunk Gyula bácsinak további nagyon jó egészséget, tartalmasan eltöltött
hosszú boldog éveket.

