Emőd Város Önkormányzatának Lapja

2020. augusztus XXIII. évf. 7. szám

Emődi Krónika
Tovább épül, szépül városunk
Átadtuk a Kodály Zoltán út felújított szakaszát. Közel 15 millió forint belügyminisztériumi támogatásból és mintegy 3,7 millió
forint önerőből került új réteg a régire, valamint a csapadékvíz elvezetése is megoldásra került.
Megújult az Emődi Szociális Szolgáltató
Központ épülete is. A beruházás folyamán
külső és belső felújításra került sor. Közel 12
millió forint Terület- és Településfejlesztési
Operatív program forrásból és 18,3 millió forint önerőből valósult meg.

Szeptemberben a Miskolci Szimfonikus Zenekar és a
Reményi Kamarazenekar is koncertezett Emődön
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Rágcsálók elleni védekezés lehetőségei,
szükséges teendők

Rágcsálók elleni védekezés lehetőségei, szükséges teendők
Közvetlen környezetünkben időszakosan megjelenhetnek
egerek patkányok, melyek egészségügyi kártevőknek minősülnek.
Közegészségügyi ártalmuk elsősorban abból adódik,
hogy a szemétben, csatornában, tehát szennyezett helyeken
mászkálva a testükre tapadt valamint a váladékaikkal (nyál,
orrváladék,vizelet,széklet) ürített kórokozókkal az élelmiszereket, majd azok elfogyasztásával az embert is fertőzhetik.
Ezen túl gazdasági kártételük is jelentős lehet, mivel az általuk elfogyasztott, szétszórt és beszennyezett élelmiszereken kívül rágásukkal, túrásaikkal, fészkelésükkel jelentős károkat okozhatnak az épületek, közművek, csatornák, gátak,
szigetelések állagában is.
Az egereknek, patkányoknak a lakóházak és azok környezete igen kedvező életfeltételeket teremt, mivel az alkalmas búvó-és szaporodó helyet, illetve táplálékot biztosít számukra.
A hatályos jogszabályok - 1997. évi CLIV törvény (73. §),
18/1998. (VI.3) NM. rendelet (36.§) - alapján az ellenük való
védekezési kötelezettség csak lakott területen áll fenn.
Az egészségügyi kártevők elleni védekezésről, a költségek fedezéséről valamint a szükséges rendszabályok és eljárások végrehajtásáról az érintett terület vagy épület tulajdonosa (bérlője, használója, kezelője) illetve a gazdálkodó szerv vezetője vagy üzemeltetője köteles gondoskodni.
Védekezésre alkalmas módszer egyrészt az ártalom megelőzése, másrészt az irtás elvégzése/elvégeztetése.
Ártalom megelőzése
1. rágcsálók behatolásának megakadályozása
- műszaki hiányosságok helyrehozatala
- csatornák megfelelő ráccsal történő zárása
- csatornatörések kijavítása
- betört pinceablakok javítása és rácsozása
- ajtók alsó részének bádoglemezes borítása (patkányok
ellen 15 cm, egerek ellen 10 cm magasságig)
2. táplálék megvonása
- hulladék, ételmaradék, házi szemét gyűjtésének és tárolásának megfelelő módja (zárt, hézagmentes szemétgyűjtő
tartály)
- a hulladékok folyamatos elszállítása, a tisztaság biztosítása
3. a rágcsálók fészkelő és búvóhelyeinek megszüntetése
- az ingatlan környezetének rendbetétele
- az épületek környékén található fészkelésre alkalmas törmelék, téglarakás, építőanyag, széna vagy szalma kazlak elszállítása vagy megszüntetése
- a fellelhető patkány és/vagy egérlyukak üvegcserepes,
habarcsos betömése
- egerek esetén a fészkelő helyek zavarása, bolygatása
4. csapdák, riasztószerek,mérgezett csalétek alkalmazása
- a csapdák, mérgezett csalétkek az egerek és nem hely-

ben szaporodó, tehát bevándorolt, behurcolt patkányok esetében a bejutó példányok megtelepedése előtti elfogására,
elpusztítására alkalmas.
- zárt helyiségben (pl.raktár) különféle riasztószerek - a
petróleum és kátrány a patkányok, a naftalin az egerek távoltartására - alkalmazhatóak abban az esetben, ha a helyiségben folyamatosan 2 órán keresztül emberek nem tartózkodnak.
5. megelőző jellegű rágcsálóirtás
- pl. lakott területen lévő, használatban lévő istállók, ólak
esetén
Rágcsálóirtás elvégzése/elvégeztetése
1. Magánszemély a rágcsálóirtást saját kivitelezésben is
elvégezheti a kereskedelmi forgalomban kapható csalétkes
rágcsálóirtó szerek kihelyezésével.
- Különböző fajtájú csalétkekből természetesen más-más
mennyiségeket kell kihelyezni, ezt a használati utasítás mindig tartalmazza.
- A csalétket folyamatosan ellenőrizni és mindaddig pótolni kell, amíg az fogy.
- Etetőhelyeket nem csak a terület egy részén, hanem a
teljes területen ki kell alakítani (pl. ne csak egy helyiségben),
méghozzá egy időben!
- A csalétek kihelyezés úgy történjen meg, hogy ahhoz
más állat, gyermek hozzá ne férhessen!
- Az ingatlan szomszédságában lakókat kérjük fel a közös
védekezésre.
2. Egészségügyi kártevőirtással hivatásszerűen foglalkozó
egyéni/társas vállalkozó megbízása a rágcsálóirtás elvégzésére.
A jogszabály be nem tartása - védekezés/irtás elmulasztása - esetén az illetékes járási kormányhivatal kötelezheti a tulajdonost a megfelelő rágcsálóirtás elvégzésére.
Közterületen (pl. utcákon, tereken, parkolókban) észlelt
rágcsálók esetén a területileg illetékes önkormányzatot
lehet/szükséges - írásban vagy telefonon - értesíteni!
Rágcsálók nagyarányú elszaporodása vagy nagyobb
területet érintő probléma esetén az illetékes járási hivatal felé is lehet jelzéssel élni.
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Fogászati tájékoztató
A jelenlegi járványügyi helyzetben a fogászati kezelésben részesülő páciensek egészségi állapota fokozottan veszélyeztetve van.
A fogászati kezelések során a víz- és levegőhűtéssel
nagy fordulatszámon működő kézidarabok (fúrók), illetve az ultrahangos depurátorok (fogkő eltávolító eszközök) használatakor, nagy számú kórokozókat tartalmazó lég- és vízpermet (areoszol) képződik, amely
több órán keresztül a levegőben maradhat.

Az areoszol képződés miatt a fogászati
beavatkozások a vírusfertőzés
szempontjából MAGAS KOCKÁZATÚ
BEAVATKOZÁSNAK számítanak!
Tekintettel arra, hogy jelenlegi 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.

Fokozottan figyelni fogjuk az ellátottak általános
egészségügyi állapotát és szükség esetén megtagadhatjuk a fogászati beavatkozások elvégzését azoktól,
akik csak egy kicsit is influenza/koronavírus gyanúsak.
Kérek mindenkit ennek tudomásul vételére, és megfelelő mérlegelést követően, a fent leírtak tudatában
kérjenek a fogászatra időpontot.
Időpont egyeztetésre kizárólag telefonon van lehetőség:
46/542-072
30/616-22-42

A szükséges óvintézkedések a
páciensek, valamint az egészségügyi
személyzet egészségének
védelmében történnek és a korona
vírus járvány tovább terjedésének a
megakadályozását szolgálják!

A személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó új koronavírus
biológiai humánjárvány 2. hulláma elleni
védekezés keretében az egészségügyi ellátás
igénybevételének feltételei:
- Állandó gyógyszerrendelés telefonon keresztül történjen.
- Légúti panasz, láz esetén először feltétlenül telefonon
konzultáljon kezelőorvosával.
- A betegellátás előre (telefonon) megbeszélt időpontban
történik.
Kérjük Önöket, az egyeztetett időpontok betartására, késés
esetén új időpont egyeztetése válik szükségessé.
- Időpont nélkül érkező pácienseket nem tudunk
fogadni, csak sürgős ellátást igénylő esetben!
- MASZK VISELÉS a váróban illetve rendelőkben
KÖTELEZŐ!
- Figyeljünk a helyes maszkviselésre, a maszk a szájat és
orrot is takarja el!
- Lehetőség szerint kísérő nélkül érkezzenek (kivételt
képeznek a gyermekek, valamint a feltétlenül kísérőre szoruló
pácienseink)
- 1,5 méteres védőtávolság betartása.
Amennyiben ez a váróhelységben nem megoldható, kérjük
Önöket kint várakozzanak (természetesen a védőtávolságot
ebben az esetben is be kell tartani!)
- Amennyiben az elmúlt egy hónapban Ön, vagy közeli
hozzátartozója külföldön járt, feltétlen tájékoztatást kérünk

- Amennyiben Ön az elmúlt 14 napban szoros kontaktusba
került igazoltan, vagy valószínűsítetten koronavírus fertőzöttel,
tájékoztassa az egészségügyi személyzetet.
Telefon:
Dr. Vladár Péter: 46/542-214
Dr Pásztor Ilona: 46/542-165
Dr Szuhogyi Edina: 46/576-200

A szükséges óvintézkedések a páciensek, valamint
az egészségügyi személyzet egészségének védelmében történnek, és a koronavírus járvány továbbterjedésének megakadályozását szolgálják!!!
Impresszum
Kiadó: Emőd Város Önkormányzata,
Szerkesztő: Kovács Gabriella
Lapzárta: 2020. szeptember 20.
Elérhetőség: Tel.: 46/476-156
szerkeszto.emodikronika@gmail.com
Tördelés, nyomtatás: Pető Nyomda
Mezőkövesd, 48-as Hősök útja 2.
Tel.: 49/414-000
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Pályázati hirdetmény

Emőd Város Városgondnoksága 2020.
november hó 01.-től pályázat útján, üzemeltetésre bérbe adja, az Önkormányzat
tulajdonában, de a Városgondnokság kezelésében lévő, Kossuth u 2/2 és 2/3 szám
alatti üzlethelyiséget, Emőd Város Képviselő-testületének a 11/2009. (V.15.) sz. rendeletében foglalt feltételek mellett.
- A bérleti szerződés időtartama 5 évre
szól, bérbeadó a határozott időre kiadott
bérleményt nem köteles a lejárat előtt újbóli hasznosításra visszavenni.
- A bérleményben csak olyan tevékenység végezhető, ami a közvetlen környezetére nincs káros hatással, környezetét és a
közterület rendjét nem zavarja.
- A bérlő az üzlethelységet a bérleti jogviszony megszűnésekor az átadási ill. átvételi állapotban és felszereltséggel köteles
visszaadni.
- A pályázat benyújtására jogosultak
köre: egyéni vállalkozók, betéti társaságok,
kft-k, természetes személyek, akik rendelkeznek a szolgáltatáshoz szükséges engedélyekkel.
- Nem nyújthat be pályázatot az,
• akinek az Önkormányzat vagy intézményei felé tartozása van,

• felszámolás alatt áll
A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani a Városgondnokság címére, melynek tartalmaznia kell:
• A pályázó nevét és címét
• A szolgáltatás végzéséhez szükséges
engedélyek másolatát
• Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a
pályázati feltételeknek megfelel,
• azokat elfogadja
- A pályázati tárgyaláson az a pályázó
vehet részt, aki pályázati ajánlatát az előírt
időben és tartalommal benyújtotta, valamint igazolja, hogy 20.000.- Ft bánatpénzt
a Városgondnokság pénztárában, vagy
számlájára befizetett.
- A pályázat benyújtásának határideje:
2020. szeptember 30.
- A pályázatok elbírálása 2020. október
10-én 11.00-kor versenyeztetés útján, nyilvánosan történik Emőd Város Városgondnoksága (Emőd, Hunyadi u 27-29) tanácskozó termében.
- A licitálás induló alapja, illetve a minimális bérleti díj 70.000-Ft+ÁFA /hó.
- Ha az előírt időben csak egy pályázati
ajánlat érkezik, a pályázati kiírást meg kell
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ismételni. A versenytárgyalás eredménytelenné nyilvánításának jogát a Városgondnokság fenntartja.
- A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb bérleti díjra tesz ajánlatot. A bánatpénz összegét a bérbeadó a nem nyertes
pályázónak visszafizeti, a nyertes pályázónak az esedékes bérleti díjba beszámítja.
- A pályázat nyertesének visszalépésre a
bánatpénz elvesztése nélkül 8 napon belül
van lehetősége. Visszalépés esetén bérbeadó a soron következő ajánlattevővel köt
bérleti szerződést.
- Az üzlethelyiség bérleti díját a bérbeadó évente egyszer jogosult felülvizsgálni,
és annak módosítását bérlő felé kezdeményezni.
- Bérbeadó a rendelkezésére bocsájtott
adatok tekintetében biztosítja a személyes
adatok védelméhez fűződő jogokat.
- Egyéb kérdésekről személyesen vagy
telefonon ( 46/ 476-253) munkanapokon
7.00-15.00 óráig az intézmény vezetője ad
tájékoztatást.
Emőd, 2020. szeptember 9.
Bódi Csaba
intézményvezető

Pályázati hirdetmény
Emőd Város Városgondnoksága 2020.
november hó 01.-től pályázat útján, üzemeltetésre bérbe adja, az Önkormányzat
tulajdonában, de a Városgondnokság kezelésében lévő, Kossuth u 2/5 szám alatti üzlethelyiséget, Emőd Város Képviselőtestületének a 11/2009. (V.15.) sz. rendeletében foglalt feltételek mellett.
- A bérleti szerződés időtartama 5 évre
szól, bérbeadó a határozott időre kiadott
bérleményt nem köteles a lejárat előtt újbóli hasznosításra visszavenni.
- A bérleményben csak olyan tevékenység végezhető, ami a közvetlen környezetére nincs káros hatással, környezetét és a
közterület rendjét nem zavarja.
- A bérlő az üzlethelységet a bérleti jogviszony megszűnésekor az átadási ill. átvételi állapotban és felszereltséggel köteles
visszaadni.
- A pályázat benyújtására jogosultak
köre: egyéni vállalkozók, betéti társaságok,
kft-k, természetes személyek, akik rendelkeznek a szolgáltatáshoz szükséges engedélyekkel.
- Nem nyújthat be pályázatot az,
• akinek az Önkormányzat vagy intézményei felé tartozása van,

• felszámolás alatt áll
A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani a Városgondnokság címére, melynek tartalmaznia kell:
• A pályázó nevét és címét
• A szolgáltatás végzéséhez szükséges
engedélyek másolatát
• Nyilatkozatot arról, hogy a pályázó a
pályázati feltételeknek megfelel,
• azokat elfogadja
- A pályázati tárgyaláson az a pályázó
vehet részt, aki pályázati ajánlatát az előírt
időben és tartalommal benyújtotta, valamint igazolja, hogy 20.000.- Ft bánatpénzt
a Városgondnokság pénztárában, vagy
számlájára befizetett.
- A pályázat benyújtásának határideje:
2020. szeptember 30.
- A pályázatok elbírálása 2020. október
10-én 10.00-kor versenyeztetés útján, nyilvánosan történik Emőd Város Városgondnoksága (Emőd, Hunyadi u 27-29) tanácskozó termében.
- A licitálás induló alapja, illetve a minimális bérleti díj 50.000-Ft+ ÁFA /hó.
- Ha az előírt időben csak egy pályázati
ajánlat érkezik, a pályázati kiírást meg kell

ismételni. A versenytárgyalás eredménytelenné nyilvánításának jogát a Városgondnokság fenntartja.
- A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb bérleti díjra tesz ajánlatot. A bánatpénz összegét a bérbeadó a nem nyertes
pályázónak visszafizeti, a nyertes pályázónak az esedékes bérleti díjba beszámítja.
- A pályázat nyertesének visszalépésre a
bánatpénz elvesztése nélkül 8 napon belül
van lehetősége. Visszalépés esetén bérbeadó a soron következő ajánlattevővel köt
bérleti szerződést.
- Az üzlethelyiség bérleti díját a bérbeadó évente egyszer jogosult felülvizsgálni,
és annak módosítását bérlő felé kezdeményezni.
- Bérbeadó a rendelkezésére bocsájtott
adatok tekintetében biztosítja a személyes
adatok védelméhez fűződő jogokat.
- Egyéb kérdésekről személyesen vagy
telefonon ( 46/ 476-253) munkanapokon
7.00-15.00 óráig az intézmény vezetője ad
tájékoztatást.
Emőd, 2020. szeptember 9.
Bódi Csaba
intézményvezető
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Becsengettek…

Naponta hallani rendkívüli időjárásról, helyzetekről és intézkedésekről, melyek a koronavírus megjelenése óta egyre inkább
próbára tesznek minket. Rendkívüli a tanévnyitó is, amit két részletben tartottunk, külön-külön az alsó és felső tagozat számára, s
inkább hasonlított ünnepélyes iskolagyűléshez. Mindenkiben feszültséget kelt, hogy tilosak a megszokott ölelések, újabb szabályokat kell betartani és betartatni, miközben azért valamennyien
örülünk a viszontlátásnak, a hosszú szünet utáni találkozásnak és
alig várjuk az élménybeszámolókat. Szűcs László intézményvezető az alábbi gondolatokkal köszöntötte a jelenlévőket:
Kedves Elsősök!
A mai napon Titeket ünneplünk, még ha a szokásosnál szerényebb keretek között is. Ti úgy léptek át életetek következő szakaszába, hogy nem tudtátok az előző korszakot az óvodás ballagóval lezárni. Higgyétek el, hogy iskolába járni jó dolog, sok
élmény vár Rátok. Tanítóitokkal már megismerkedtetek a csibenapon, mostantól vezetésükkel olyan világ kapuit nyitogatjátok
majd, amely csodálatos lehetőségeket tartogat számotokra.
Kedves Szülők!
Köszönjük, hogy ránk bízták gyermeküket, valamennyien
igyekszünk erre a bizalomra rászolgálni. Tudjuk, hogy a szülők
helyzete sem könnyű, az iskolakezdés új helyzet elé állítja az
egész családot. Biztosítani kell a felszerelésen kívül azt a nyugodt, támogató hátteret, amely elengedhetetlen feltétele a sikernek. Nem könnyű feladat a mai rohanó világban, amikor időből van talán a legkevesebb, és sokszor úgy tűnik, az egyre növekvő gyermekünk már nem is igényli az állandó jelenlétünket.
De higgyék el, a rutinszerű kérdéseken túl szükség van a megerősítésre, bíztatásra, ellenőrzésre. Támasszanak elérhető elvárásokat, tűzzenek ki közös célokat, örüljenek együtt a sikereknek.
A jelenlegi helyzetben James Corey gondolatai jutnak az
eszembe: „Ha a világ megváltozik, a szabályok is változnak vele.”
A világ változása pedig ebben az évben különösen érezhető-
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vé válik, olyannyira, hogy a szabályok sokszor megosztóvá, ellentmondásossá válnak. Köszönjük, hogy Önök is megtesznek
mindent annak érdekében, hogy ez a tanév a hagyományos keretek között, iskolába járással valósulhasson meg, hiszen ez közös érdekünk.
Kedves Gyerekek!
Nagy öröm Titeket újra látni egy különösen hosszú szünet
után, így még szembe tűnőbb, hogy mennyit nőttetek. Tudom,
hogy Ti is örültök egymásnak és a tanító néniknek, mégis azt kérem Tőletek, hogy bármilyen nehéz, tartsatok egymástól távolságot. Ölelések helyett beszélgessetek a szünetekben, a csoportosulásokat kerüljétek, gyakran mossatok kezet és a zsebkendőket használjátok rendeltetésszerűen! Nagyon fontos, hogy csak
egészségesen gyertek iskolába, vigyázzatok magatokra és társaitokra, fogadjatok szót nevelőiteknek, mi is igyekszünk mindent
megtenni azért, hogy védjünk Titeket.
Külön szeretném köszönteni az ötödikeseket, hiszen nekik ez
a nap különösen sok változást hozott. Új épületbe járnak, új osztályfőnökük van, és új pedagógusok tanítják majd őket és mindezek mellé új tantervet is kapnak. Azt kívánom Nekik, hogy hamar illeszkedjenek be, vegyék fel a ritmust és érjenek el olyan sikereket, melyeket elvárunk Tőlük.
A végzősök is fontos tanévet kezdenek, Ők már a végén járnak annak az útnak, amit az ötödikesek most kezdenek el. Használjátok ki a lehetőségeket, fogadjátok el a segítséget, mert az a
munka, amit az éven fektettek be, hatványozottan térül meg a
későbbiekben.
Kedves Jelenlévők!
Az előttünk álló tanév sem indul könnyen, de hiszem, hogy
közös gondolkodással jó döntéseket tudunk hozni, ott, ahol erre
lehetőségünk van és alkalmazkodni tudunk azokhoz a változásokhoz, amelyekre nincs ráhatásunk. Ehhez kitartást, türelmet,
sok erőt kívánok minden pedagógusnak, szülőnek, tanulónak.
A 2020/21-es tanévet Albert Einstein szavaival nyitom meg:
„Tanulj a tegnapból, élj a mának és reménykedj a holnapban.
A legfontosabb azonban, hogy ne hagyd abba a kérdezést!”

40 év után búcsúztak…
Három kolléganőnk 40 év közalkalmazotti jogviszonyban töltött munkaidő után
búcsúzott el az iskola falaitól, munkatársaktól. Wass Albert szavaival köszöntünk el Tőlük: "Minden embernek kell, legyen egy feladata ebben az életben - kötelességen belül, vagy azon felül is talán -, mert különben
nem lenne értelme annak, hogy él. Az emberi világ több kell, legyen, mint egy bonyolult szerkezetű gép, melyben minden ember egy fogaskerék szerepét tölti be... Minden embernek kell, legyen egy feladata, egy
titkos küldetése, mely Istentől való." Hisszük,
hogy Ők megtalálták ezt a feladatot és becsülettel teljesítették. Most keresik az újabbakat.
Tóth Béláné 1980. szeptember 1-je óta
tagja az emődi iskola tantestületének. Sok
éven át dolgozott osztályfőnökként. Több
generációt tanított, akik ma már szülőként
tisztelettel tekintenek rá. Tanítványai és
azok szülei szeretik empatikus gyermekszerető természete miatt. Kollégái példának tekintik és elismerik munkáját. 1980-ban sze-

rezte tanítói diplomáját. Tanítása során tanulóit stabil tudással látta el, fontosnak tartotta és folyamatosan alkalmazta a differenciált, képességekhez igazodó oktatást. A tanulók nevelését mindig szívügyének tekintette, magatartás- és viselkedéskultúrájuk
fejlesztéséért folyamatosan dolgozott. Tanítványait eredményesen készítette fel különböző tanulmányi versenyekre. A Bendegúz tudásbajnokság levelező tanulmányi
versenyein való részvételt éveken át koordinálta. Közvetlen, segítőkész egyéniség, a
nevelőközösség megbecsült tagja.
Kósáné Schalkház Erzsébet első diplomáját a Hajdúböszörményi Óvónőképző Intézetben szerezte 1979-ben. Tiszaújvárosban,
majd Mályiban és Nyékládházán dolgozott.
2001-ben került Emődre, a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolába, ahol angolt kezdett tanítani. 2006-ban angoltanári diplomát szerzett. Osztályfőnökként, szaktanárként a diákok tisztelik, kollégái becsülik és elismerik
munkáját. Nyugdíjazásáig aktív tagja volt
a tantestületnek, részt vett pályázatokból

adódó feladatokban, tanórán kívüli programok szervezésében, tanulmányi versenyekre való felkészítésekben.
Pipolyné Heiszman Ilona kolléganőnk is
óvónőként kezdte pályáját 1979-ben, majd
tanítóként dolgozott a főiskolai oklevél
megszerzése után, végig Emődön. A Miskolci Egyetemen német nyelvtanári oklevelet
szerzett, így a diákok szélesebb körével foglalkozhatott. Másfél évtizedes szociális szférában való kitérő után napközis nevelőként
újra visszatért az emődi iskolába. A gyerekek iránti szeretete, munkabírása rendkívüli, említésre méltó az empátia, az odafigyelés, mellyel tanítványai felé fordult a délutáni foglalkozások alatt.
Azt szokták mondani, hogy a tanár az a
diák, aki sosem hagyta ott az iskolapadot.
Most, hogy bár elbúcsúztunk, akkor se hagyjátok el végleg, látogassatok meg minket, mikor
erre jártok. Még egyszer kívánunk jó egészséget, hosszú, tartalmas nyugdíjas éveket!
az Emődi II.Rákóczi Ferenc Általános
Iskola tantestülete

Emődi Krónika
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Egri székhelyű Kft.
„B” kategóriás jogosítvánnyal rendelkező,

építőiparban jártas szak
és/vagy segédmunkást keres
Emődről és környékéről.

Elérhetőség
Szabó Zoltán ügyvezető
Tel.:+36-30/9850-531

2020. szeptember 23. (szerda) 9-15 óráig

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

Istvánmajori
katolikus templom

Az emődi katolikus egyházhoz tartozik az Istvánmajor hitéletének szervezése és ápolása. A szertartásokat korábban
egy volt majorsági magtárnak használt, épületben tartották.
Lakossági összefogással és felsőbb szervek támogatásával a
magtárat, 1950-ben sikerült úgy átalakítani, hogy az megfelelt a hívők fogadására.
Az épület elé közvetlenül egy haranglábat építettek és így
a harang is megszólalhatott a településen. A haranglábat később körbefalazták és ebből lett a templom tornya. Így épült
fel a ma is látható katolikus templom.
A misék és az egyéb egyházi ünnepségek alkalmával mindenkor az emődi pap működik közre.
A második világháború előtt Derenkről áttelepített, lengyelül beszélő, Istvánmajori lakosság a római katolikus vallású volt. A hitük gyakorlása érdekében, szükségképpen,
egy majorsági magtárat alakítottak át a szertartások biztosítása érdekében. Az épület elé egy haranglábat építettek,
amit később körbefalazták és összeépítették a raktárral. A
település életében fontos szerepet tölt be a szükségképen
megépített templom.
Czecze József
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Házasságkötési hirdetmény
2020. augusztus 14-én
házasságot kötött

Alexa Boglárka és
Dudás Gábor

Házasságkötési hirdetmény
2020.augusztus 15-én
házasságot kötött

Csibrik Mónika és
Kovács Dénes

Házasságkötési hirdetmény
2020.augusztus 15-én
házasságot kötött

AzIstvánmajorban épült romai katolikus templom

Petró Edina és
Poczai Imre
Gyászjelentés
Mély fájdalommal tudatjuk azokkal, akik ismerték és
szerették, hogy édesapánk,

KOVÁCS Sándor
2020. július 30-án, két héttel édesanyánk halála
után, életének 84. évében elhunyt.
Emlékét örökké megőrizzük:
lányai, Éva és Katalin, veje

Kvantum-anomáliák, a kiállításról
A képeim festése során a másik dimenziót próbálom
feszegetni és feltárni. Mert tudat alatt összeköttetésben
állunk a mi elménket meghaladó tudással, ami koncentrációval és lelkesedéssel könnyen lehívható. Újabban
hirtelen elhatározással, behunyt szemmel egy papírlapra vetek különös figurákat, és ezeket felnagyítva rákasírozom őket a vásznaimra. Ekkor szokott kiderülni számomra, hogy igazából nem is firkálmányok ők, hanem

üzenetértékű kozmikus jelek, jelmezek. Amit az agy tud,
azt tudhatja a kéz is, gondoljunk csak a zongoristákra. A
kézmozdulatok viharossága az absztrakt expresszionista
alkotás esetében elsőrendűen fontos. Mindent összevetve igyekszem egyéni mitológiát teremteni a festészetem
által, hogy a képeimben való elmélyülés során ráébres�szem az embereket természetes önvalójukra.
Szakállas Zsolt

Évnyitó az iskolában

