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Emődi Krónika
Köszönet mindenkinek
Az elmúlt hónapok mindnyájunkat eddig ismeretlen kihívás elé állított. A járvány
átrendezte mindennapjainkat, félelem, bizonytalanság vett erőt sokunkon. Bár mindenki igyekezett megbirkózni a koronavírus miatt előttünk tornyosuló kihívásokkal,
de valljuk be, egyáltalán nem volt könnyű.
Megváltozott a helyzet az óvodában, az iskolában, a munkahelyen, a bevásárlás terén, valamint az emberi kapcsolatokban is. A
korábbi életünk alapjaiban rendeződött át,
mindenki egy kicsit feszültebb, bizonytalanabb lett.
Én mégis úgy tapasztaltam, hogy Városunkban szinte mindenki nagy felelőséggel, embertársaink iránti tisztelettel és
türelemmel próbálta a helyzetet megélni,
kezelni.

Ezúton szeretném megköszönni nagyon
nagy tisztelettel minden emődinek,
Emődön dolgozónak ezt a magatartást,
fegyelmet, segítőkészséget!
Engedjék meg, hogy minden Emődi nevében külön is megköszönjem
 az egészségügyben,
 a kereskedelemben,
 az oktatásban, valamint
 a szociális területen
dolgozók önzetlen, kitartó munkáját.
Isten áldja meg Őket a közösségért,
embertársainkért végzett munkájukért!

Fekete Tibor polgármester

Szent István Napi Vigasságok
Emőd, 2020. augusztus 20.
Polgármesteri Hivatal melletti tér
Program:
15:00 KALÓZ

KALANDRA FEL - interaktív
gyermekelőadás

15.45 Az Emődi Barátság nyugdíjas klub énekkara
16.00 Az Emődi Pincegazdák Dalárdája
16.15 Az Emődi Karate Sportegyesület
17.00 ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS ÉS

KENYÉRSZENTELÉS

Ünnepi beszédet mond:
Tállai András, miniszterhelyettes, országgyűlési képviselő
17.15 ÉDES

KETTESBEN szórakoztató operett műsor
17.30 EMŐD BRASS FÚVÓSZENEKAR
18.00 REMÉNYI KAMARAZENEKAR
KONCERTJE
19.30 MÁRIÓ, A HARMÓNIKÁS MŰSORA
21.00 UTCABÁL AZ ILDI RIDER ZENEKARRAL
Folyamatos programok:
Óriáscsúszda, labdaágy a kisebbeknek, arcfestés, kézműves
foglalkozás, kirakodóvásár, étel-ital, finomságok.
A rendezvényre a belépés díjtalan!
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Folytatódnak a felújítási munkálatok a városban
Folytatódnak a felújítási munkálatok a városban.
Jelenleg a Kodály Zoltán utca felújítása zajlik. A Bartók B. utca és a Bor utca közötti szakaszon, 300 m
hosszúságban, az úttest 3,2 m széles aszfaltszőnyeget kap, valamint mindkét oldalán 50 cm széles beton csapadékelvezető folyókát helyeznek el.
A folyóka teljes hosszában alkalmas a gépjármű
forgalom bonyolítására, tehát gépkocsival végig lehet rajta hajtani, így az úttest 4,2 m széles.
Köszönjük türelmüket és remélem, mindenki
megelégedéssel használja majd az új útszakaszt!
Bódi Csaba Intézményvezető
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A közt szolgálók köszöntése
Tisztelt Közszolgálatban dolgozók!
Az elmúlt években hagyománnyá
vált, hogy a nyár egy napjának délutánján közösen ünnepeltük
• a köztisztviselők, kormánytisztviselők napját,
• a közalkalmazottak napját,
• a pedagógusnapot, valamint
• a Semmelweis napot.
Az elmúlt időszakban kialakult veszélyhelyzet mindnyájunk életét átrendezte, bizonytalanná tette. Emiatt
sajnos ebben az évben elmarad a közös találkozás, ünneplés.
A személyes találkozás elmaradása ellenére Emőd Város Önkormányzatának képviselő-testülete és természetesen a magam nevében ezúton KÖSZÖNTÖK MINDNEKIT és KÖSZÖNÖM meg az emődi emberekért
dolgozó
• köztisztviselők,
• pedagógusok, óvodapedagógusok, zenetanárok, hitoktatók,
• egészségügyi dolgozók,
• szociális munkások,
• közművelődési munkatársak,
valamint
• a város működését biztosító
valamennyi közszférában foglalkoztatott
áldozatos munkáját, türelmét.
Bár sokszor elmondtam már, de
most ismét megismétlem, hogy
az előzőekben felsorolt területen
dolgozók azok, akik biztosítják az
Emődiek részére a mindennapok
jó közérzetét, segítséget nyújtanak
ügyeik intézésében, szolgálják a településen élőket.
A köztisztviselők, közalkalmazottak, alkalmazottak munkája igen
gyakran összekapcsolódik az emődi
emberek hétköznapjával, ünnepeivel, örömeivel, problémájával.
Ott vannak
• születésünknél,
• gyermekkorunkban az óvodában, az iskolában,
• segítenek egészségünk megőrzésében, vagy visszanyerésében,

• támaszt, segítséget jelentenek
az időskorúaknak, az egyedül
maradottaknak.
Az életünk folyamán felmerülő hivatalos ügyeinket a köztisztviselők
segítenek elintézni.
A közszférában foglalkoztatottak
azok, akiknek munkája jelentősen
befolyásolja az Emődiek közhangulatát, életminőségét. Igen gyakran az
Ő munkájukon keresztül ítélik meg
az itt élő emberek az Önkormányzat
tevékenységét.
Ezért fontos, hogy egy megbízható és lelkiismeretes köztisztviselői,
közalkalmazotti, „közszolgálati csapat” szolgálja a városunkban élőket.
Meggyőződésem, hogy – felmerülő kisebb zökkenők ellenére – mindenki nagy felelőséggel, elhivatottsággal teljesíti hivatását, feladatát.
Kívánom, hogy a feladatok elvégzéséhez, a kihívások leküzdéséhez a
jövőben is legyen mindenkinek elegendő elhivatottsága, türelme, szorgalma és kitartása. Kívánom, hogy
a növekvő elvárásoknak megfelelve még jobban tudjuk szolgálni az
Emődön élőket.
Őszintén remélem, hogy minden
feltétel biztosított lesz a jövőben is
annak érdekében, hogy a köz szolgálatában résztvevők a továbbiakban is
emberséggel, jó szakmai színvonalon tudják teljesíteni feladatukat, hivatásukat, tudják szolgálni az emődi
embereket. Ehhez az Önkormányzat
igyekszik minden feltételt biztosítani
a jövőben is!
Isten áldja kedves mindnyájukat,
kívánom, hogy munkájuk során mindenkinek legyenek kisebb-nagyobb
örömök és sikerek!
Végezetül MINDENKINEK jó egészséget, valamint kellemes nyári feltöltődést, pihenést kívánok!
Fekete Tibor
polgármester

Ebösszeírás
Tisztelt Ebtartók!
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény előírja, hogy a tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat feladata az eb összeírás elvégzése. Az ös�szeírás célja a jogszabályban előírt
ebrendészeti feladatok ellátása, és a
veszettség elleni járványvédelmi megelőzés. A jogszabály alapján az eb tulajdonosa/tartója köteles a törvényben meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Kérem az ebek tulajdonosait, tartóit, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségüknek tegyenek eleget, és nyilatkozni szíveskedjenek a kizárólag
Emődön tartott ebek adatairól.
A kitöltött „Ebbejelentő lap”-ot
2020. szeptember 30-ig kell leadni a
Polgármesteri Hivatal 4. számú irodájában, vagy a portán az erre a célra kijelölt dobozba is bedobható. Az
adatlap elektronikusan is kitölthető,
melyet a muszak@emodph.hu e-mail
címre kell küldeni. Honlapunkra elektronikus kitöltő adatlap is feltöltésre
került, amely kitöltés után automatikusan továbbítja számunkra a bejelentőlapot.
A bejelentő lap az Emődi Krónika e
lapszámában elérhető, illetve a www.
emod.hu oldalról letölthető.
Ebenként egy példányban külön
bejelentőlapot kell kitölteni. (A bejelentőlap szükség szerint sokszorosítható.).
Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy nem a
jogszabályban előírtaknak megfelelően teljesíti, az állatvédelmi bírságról
szóló 244/1998.(XII.31.) Korm. rendelet alapján állatvédelmi bírsággal büntethető.
További tájékoztatást a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztályán, illetve
a 46/476-206-os telefonszámon lehet
kérni.
Köszönöm, hogy az adatlap visszaküldésével segítik munkánkat!
Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző
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I. Tulajdonosra, eb tartóra vonatkozó adatok:
Az eb tulajdonosának:
Neve: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Címe: …………………………………………………………………………………………...……………………………………
Az eb tartójának:
Neve: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Címe: …………………………………………………………………………………………...……………………………………
Telefonszáma: ………………………….. E-mail címe: ……………………....……………..……………………………………
II. A tartott ebre vonatkozó általános adatok:
Az eb fajtája/fajta jellege: ………………………………… neme: szuka

kan

Az eb születési ideje: ……………………………………… színe: ………………………...
Az eb tartási helye: ……………………………………….. hívóneve: ………….…………
III. A tartott ebre vonatkozó speciális adatok:
Transzponderrel (microchippel) ellátott eb esetén
Chip sorszáma:
Beültetés időpontja: ………………………
A beültetést végző állatorvos neve: …………………………………………………...……………………………………
Ivartalanított eb esetén az ivartalanítás időpontja: …………………………
IV. Az eb oltására vonatkozó adatok:
Oltási könyvének száma: ……………………….……
Oltási könyvet kiállító állatorvos neve: …………………………….………………….……………………………………………
Oltás végző állatorvos kamarai bélyegzője: ………………….……………………………………….……………………………
Utolsó veszettség elleni védőoltás időpontja: ………………………………………….……………………………………………
Veszettség elleni védőoltás során használt oltóanyag: ……………………….……………………….……………………………
V. Egyéb adatok (veszettség, veszélyes eb):
Veszettség szempontjából aggályos eb megfigyelés státusza: megfigyelt

nem megfigyelt

Kezdő időpontja: …………………………..
Az eb veszélyessé minősítve: igen

nem

Veszélyessé minősítésének időpontja: …………………………………
Az eb elhullásának időpontja: ………………………..………………..
A nyomtatvány az eb elhullásának bejelentésére is alkalmas!
Kelt: ………………….., 20…. ………………………. hó ……….nap
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Kedves Búcsúzó Nyolcadikosok,
Pedagógusok, Érdeklődők!
Szeretettel köszöntök minden jelenlévőt és ünnepségünket felvételről
megtekintőt a mai jeles napon. A rendkívüli helyzetnek köszönhetően a hagyományostól eltérő formában szerveztük a búcsúzást, de bízom benne,
hogy ennek ellenére, vagy pont ezért
emlékezetes marad mindenkinek.
Igyekeztünk a hagyományos ballagási rituálékat ötvözni a digitális tanrend
újszerű elemeivel, így reméljük méltó
keretet tudtunk teremteni a 2019/20as tanév és a végzősök általános iskolai tanulmányainak lezárásához, az elköszönéshez. Szeretném megköszönni a szülőknek, rokonoknak, hogy támogatták a mai nap ilyen formában
történő megszervezését, hiszen tudjuk, hogy jelen pillanatban sehol sem
lennének szívesebben, mint itt a gyermekeikkel, akikre méltán büszkék. Köszönjük mindazt a segítséget, támogatást, mellyel 8 éven keresztül hozzájárultak az elért eredményekhez, jó hangulatú rendezvényekhez, sikerekhez.
Kívánjuk, hogy legyen még sok alkalom az életükben, amikor koronázatlanul örülhet együtt a család.
Kedves Nyolcadikosok!
Három hónapja nem találkozhattunk így együtt és ez egyszerre tűnik
hosszú és rövid időszaknak számomra. Rövid a nyolc évhez képest, amit itt
töltöttetek az emődi általános iskolában, és amely valószínűleg a leghos�szabb időszak lesz az életetekben 1 intézményen belül. Elkísértünk Titeket
a dackorszaktól a kamaszkorig annak
minden nehézségével és szépségével együtt. Sokat nevettünk és persze
bosszankodtunk együtt, de ez a három
hónap túl hosszú ahhoz, hogy az emlékezetünkben fel tudjuk idézni ezeket a

bosszúságokat. Csak a szépre emlékezünk. Ti is csak ezt tegyétek! Fogadjátok meg Hioszi Tatiosz tanácsát: „Gondolj a szépre, és széppé válik az is, amiben eddig nem láttál semmi szépet.
Gondolj a jóra, és a rossz máris más értelmet nyer.”
Egy búcsúztató igazgatói beszéd,
- bármilyen rövidnek is szánják - nem
telhet el útravaló jótanács nélkül, melyet szokásomhoz híven tanmesébe
csomagolva hoztam Nektek.
Volt egyszer egy gyönyörű kert, tele
különféle gyümölcsfákkal és szebbnél
szebb bokrokkal, virágokkal. A kert lakója volt egy tölgyfa is. Jó ideje ott állt
már a többi fa mellett, de nagyon nem
érezte jól magát. A gyümölcsfák évről
évre hozták a zamatos gyümölcsöket, a
virágok csodálatos színekben pompáztak, a tölgyfa pedig csak irigykedve nézte őket, és szorongva, egyre nagyobb
szomorúságban töltötte napjait.
Egy napon az almafa így szólt hozzá:
– Nagyszerű dolog almát teremni! Csak azért nem megy még neked,
mert nem összepontosítottad eléggé
a figyelmedet. Ne búsulj, az akaraterőd
edzésével Te is tudsz majd ilyen szép
almákat teremni.
– Ne almát akarj teremni! – szólt bele
a rózsabokor büszke öntudattal. – Inkább nézz csak ide, mennyire szépek
a virágaim. Neked is lehetnek ilyen rózsáid, még könnyebben is, mintha almát próbálnál teremni.
Szegény tölgyfa minden véleményt
meghallgatott, és egyre kétségbeesettebben próbálkozott, hogy megfogadja a tanácsokat, ám sehogy sem sikerült neki sem almafává, sem rózsabokorrá, sem más növénnyé válnia. Ekkor
érkezett a kertbe a bölcs bagoly,
Impresszum
leszállt a tölgyfa
Kiadó: Emőd Város Önkormányzata,
ágára és meghallSzerkesztő: Kovács Gabriella
gatta panaszát.
Te tölgyfa vagy!
Lapzárta: 2020. július 20.
Nem azért vagy
Elérhetőség: Tel.: 46/476-156
itt, hogy olyan legyél, mint az alszerkeszto.emodikronika@gmail.com
mafa vagy a róTördelés, nyomtatás: Pető Nyomda
zsa, hanem azért,
Mezőkövesd, 48-as Hősök útja 2. Tel.: 49/414-000
hogy tölgyfaként
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élj boldog és teljes életet. Te vagy az,
aki árnyékot ad a fáradt vándornak, Te
adsz biztonságos odút a madaraknak,
Te mutatsz utat annak, aki eltévedt, Te
teszed fenséges megjelenéseddel még
szebbé a tájat. Mondta neki, majd elrepült. És a tölgyfa megértette a szavait, elkezdett terebélyesedni, jó szívvel fogadta a madarakat és a vándorokat, és soha többé nem figyelt arra,
hogy ki milyennek akarja látni őt, vagy
mások szerint mit kéne tennie. Éppen
ezért kezdték egyre többen tisztelni és
megbecsülni. Ő pedig egyszerűen csak
tölgyfa volt.
Köztetek is vannak, akik virágokkal
díszítenek, vannak akik almákat teremnek és vannak akik tölgyfaként hasznosak. Kívánom, hogy azt az utat járjátok,
amelyiken a legmesszebb érhettek és a
legtöbb sikert érhetitek el!
Kedves Ballagók!
A mai nap a bizonyítványosztás napja
is, és az első gratuláció annak szól, hogy
mindenkinek azt írhattuk záradékként:
kilencedik évfolyamba léphet. A második gratuláció annak szól, hogy mindenkinek van hová lépnie, mindenkit felvettek középiskolába nagy többséggel
az első helyen. A harmadik gratuláció
azoknak a tanulóknak szól, akik a tanév
során jeles vagy kitűnő eredményt értek
el. Név szerint ők Gácsi Napsugár a 8.a
osztályból, és Búz Dalma a 8.b osztályból. Kérem őket jöjjenek ki és vegyék át
a bizonyítványt a jutalomkönyvvel. A
negyedik gratuláció azoknak szól, akik 8
éven keresztül mindig jeles vagy kitűnő
eredményt értek el és most Rákóczi oklevelet vehetnek át. Kérem Tóth Lillát és
Garics Pétert a 8. a osztályból vegyék át
az elismerést.
Most pedig nézzünk meg közösen
egy videót, melyben a főszereplők Ti
vagytok, a stáblista pedig elég hosszú.
Köszönöm szépen mindenkinek, aki
munkájával hozzájárult az elkészítéséhez, remélem sikerül vele meglepetést okozni. A videó után kérem, hogy
az osztályfőnököket követve menjetek
vissza az osztályterembe, ahol megkapjátok a bizonyítványokat. Köszönöm a figyelmet!
/képgaléria a 10. oldalon/

Emődi Krónika

Klebovicz Gyula

Kérelem
Mikor éles a Holdnak kontúrja,
meleget ne várjon senki, aki az eget
kutatja.
Legyen az Január, vagy
Június,
fogadja el ezt, mert mást
úgysem tud.
Ha a Holdnak közlését
mégis kétségbe
vonja,
a bajt az csak
megsokszorozza.
Ő, ha hideget parancsol
odafent,
mi legyünk elfogadóak
idelent,
de kérjük Őt nagy
alázattal,
ne büntessen minket olyan
gyalázattal,
hogy egy nyári napnak hajnalán,
befagyjon a víz a
pocsolyán,
magára vonva ezzel,
a kis Koppánynak
haragját,
ahhoz, hogy előcsalja az Ő
mosolyát
kérjük változtassa meg a
modorát.
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EMÔDI
GASZTRO KLUB
2020. július 23. 17 óra
(csütörtök)
Szeretettel várjuk a gasztronómia,
az egészséges táplálkozás és az
önfenntartás iránt érdeklődőket.
Havi témánk:

Festônövények
és ehetô
gyógynövények.
Helyszín:
Igazgatási Épület
(emeleti előadója)

Emőd, Polgármesteri Hivatal
július 20. (hétfő), 9-15 óráig

Emődi Krónika
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Faragó József és
Varga Ilona

2020. június 30. napján
állampolgársági esküt tett

Neuschli Gizella.

1970. 06. 06 - 2020. 06. 06.

50. házassági évfordulótokra
Arany lakodalom nagyon ritka dolog,
hálából a szívünk értetek dobog.
Ötven esztendeig éltetek boldogan,
hordozva a terhet megosztva párosan.
Gyermekeitek, unokáitok egyet kérnek, várnak,
áldást az Istentől apának, anyának.
Mindkettőtöknek erőt, egészséget,
földi életetekben nyugodt öregséget.
Ezt kívánják nektek két gyermeketek,
akik titeket a sírig szeretnek.
- Hálás szeretettel: lányaitok és öt unokátok. -

Kertész A ttila és
Faragó Emese
1995. 06. 22 - 2020. 06. 22.

25. házassági évfordulótokra
Csillagfényes álmaitok váljanak valóra,
legyen ünnep lelketeknek minden nap és óra.
Kerülje el a bánat örökre szívetek,
szép emlékül hagyva az elmúlt éveket.
Azt kívánjuk tovább is éljetek boldogan,
hisz egymás kezét fogva az élet gondtalan.
- Szeretettel köszöntenek gyermekeitek
Gergő és Tamara, valamint Emese szülei -

Megemlékezés
Nem halljuk a hangod,
nem látjuk az arcod.
Hiába szólítunk,
te már azt sem hallod.
Egy jaj nem sok annyit sem mondtál,
elmentél a halál hosszú útján.
Tudtad mi is tudtuk, milyen nagy beteg vagy,
de te megkímélni akartad családodat.
Mégis elmentél egyetlen perc alatt,
számunkra csak a döbbenet és a fájdalom maradt.

Drága egyetlen gyermekem halálának
második évfordulójára

SZABÓ VERONIKA
elhunyt 2018. július 11-én.
- Örökké bánatos édesanyád
és az összes rokonság nagy szeretettel -

Megemlékezés
Bennünk él egy arc, egy meleg tekintet,
egy simogató kéz, egy sóhaj, egy lehelet.
Bennünk él a múlt, egy végtelen szeretet,
amit tőlünk senki soha el nem vehet.
Te jóságodat két marokkal szórtad,
önzetlenül adtál rossznak és jónak.
Mindig egy cél volt a családért élni,
ezt a halál nem tudta széttépni.
Míg köztünk voltál mi nagyon szerettünk,
hiányzol nagyon, soha nem feledünk.

Drága édesapám halálának első
évfordulójára

FAZEKAS SÁNDOR
elhunyt 2019. április 08-án.
Soha el nem feledünk drága édesapám.
- Szerető feleséged, öt gyermeked,
16 unokád, 4 dédunokád -

Fájó szívvel tudatjuk, hogy

VERES BÉLÁNÉ
(szül.: Kiss Mária)
69 éves korában elhunyt.

Temetése szűk családi körben
megtörtént.
Engesztelő szentmise
július 25-én,
reggel 7.00 órakor lesz
a Római katolikus
templomban.
- Gyászoló férje és gyermekei -

Emődi Krónika

8

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)

Klímát szeretne?

ÉPÍTÉSI TELEK
ELADÓ
Emőd, Pincesor u. 63. sz. alatt 1368 m2 -es
közművesített építési telek eladó.
Irányár: 1.000,-Ft/m2

Érdeklődni: 46/476-493
70/565-04-69
telefon számokon lehet.

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

Elbúcsúztak a nagycsoportos óvodások

Balladás az iskolában

/cikk az 5. oldalon/

