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Emődi Krónika
Karácsonyi köszöntő
Kedves Emődiek!
Tisztelt Olvasók!
„Karácsony készül emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok fel lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek,
hogy emberek lehessetek!”
(Wass Albert)
Beléptünk az év utolsó hónapjába, karácsony havába, a várakozás,
a csendesség és békesség havába.
Nagy ünnepre készülünk. A hangulata, a tartalma, a varázslatossága miatt egész évben talán ezt az
ünnepet várjuk legjobban. Különösen most, ebben az esztendőben,
amikor szinte az egész év félelemmel, bizonytalansággal telt el, amikor felborult a szokásos életritmusunk, sok minden megváltozott körülöttünk.
Mindannyian várjuk azt a különleges érzést, amit KARÁCSONY ünnepe hoz el. Mert mindnyájunknak
a SZERETETRŐL szól ez az ünnep. A
hívő emberek Jézus Krisztus születését ünneplik, aki azt hagyta ránk,
hogy úgy szeressük egymást, amint
Ő szeretett minket. A karácsonyt
sok nem-keresztény ember is ünnepli világszerte. Mindenki számára
a szeretetről szól ez az ünnep.

Karácsonykor lecsendesedik a
világ, az emberek nagyobb szeretettel fordulnak egymás felé. Karácsony fénye új hangulatot ad életünknek, a csend, a béke és a szeretet költözik be családok többségébe. Úgy gondolom, hogy az egész
évi rohanás, feszültség, a hétköznapok terhe, fáradsága után erre
testünknek, lelkünknek egyaránt
szüksége van. Szükségünk van
arra, hogy a szeretet kerüljön előtérbe. A szeretetet előbb adni kell
és nem elvárni. De adni csak akkor
tudunk másoknak, ha bennünk is
megvan a szeretet!
Soha ne feledjük Pál apostolnak a
korintusiakhoz írt első levelében, A
szeretet himnuszában leírtakat:
„A szeretet türelmes, a szeretet
jóságos,
A szeretet nem féltékeny,
Nem kérkedik, nem gőgösködik,”
(1 Kor.13, 4)
Ebben az anyagiakat szinte mindenek elé helyező, széteső világban nagyon nagy szükség van a
szeretetre, egymásra való odafigyelésre. Ezért, majd az ünnep elteltével is törekedjünk arra, hogy
szívünkben szeretet legyen és ne
gyűlölet, megbocsátás és ne harag, békesség legyen és ne háborúság. A karácsonyi gyertya láng-

jának fénye mutassa a helyes utat
a mindennapi életünk során is. Törekedjünk arra, hogy a szeretet ne
csak az ünnep idején éljen szívünkben, hanem tartson ki a következő
karácsonyig. Legyen erőnk az igazi szeretetet, egymás megbecsülését a következő esztendőben is tovább adni.
Kedves Emődiek,
Kedves Olvasók!
Engedjék meg, hogy az év végéhez közeledve köszönetet mondjak
mindazoknak, akik – az egyre nehezedő körülmények között – egész
évben biztosították településünk
működését, az önkormányzati feladatok ellátását, segítették városunk fejlődését, a képviselő-testület
munkáját.
Valamennyi lakosnak köszönöm a
munkánkhoz nyújtott bíztatást, támogatást.
Emőd Város Képviselő-testülete és a magam nevében kívánok a
város minden polgárának áldott,
békés, szeretetteljes karácsonyt és
egészségben eltöltendő, sikeres,
boldog új évet!

Fekete Tibor polgármester

Készülődés az ünnepre
Bár idén a közös éneklés és gyertyagyújtás elmaradt, a város betleheme és adventi koszorúja,
valamint a csodálatos díszkivilágítás jelzi az ünnep közeledtét.
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Sikeres pályázatok a Magyar Falu Programban

Magyarország Kormánya eltökélt a
magyar vidék fejlesztése és fejlődése
mellett, ezért 2018-ban meghirdette a
Magyar Falu Programot az 5000 fő alatti települések részére. A Kormány által
meghirdetett programhoz településünk
2020-tól tudott kapcsolódni, mivel 2019.
január 1-jén 4999 fő volt az állandó lakosok száma.
A kormány által megjelölt célokra ez
évben benyújtott pályázataink sikeresek
voltak, aminek eredményeként a következő támogatásokat nyertük el a Magyar
Falu Programban:
Fekete Tibor
polgármester

Orvosi rendelő felújítás (vizesblokk felújítása,
váróban új székek beszerzése)

11.868.872

Járdaépítés (anyagbeszerzés)

1.999.055

2 db játszótéri eszköz beszerzése

2.999.999

Tanyagondnoki mikrobusz beszerzése
Polgármesteri Hivatal belső világítás
korszerűsítése
Ravatalozó felújítása (kegyeleti hűtő
beszerzése, hűtő helyiség felújítása)
ÖSSZESEN

További fejlesztések városunkban
A „TOP-2.1.3-15” azonosító számú „Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések” című pályázati felhívás
keretén belül, Emőd város csapadékvíz befogadójának, azaz a Kulcsárvölgyi patak
szakaszos rendezése kezdődött el.
A rekonstrukció előtt elfajult, feliszapolódott, növényzettel erősen benőtt szelvényű, felszakadozott, töredezett burkolatú mederszakaszt találhattunk. A rendezés során burkolt meder kiépítésére kerül
sor 274 m hosszon, valamint földmeder
készül 98 m hosszon. Így a teljes kiépítési hossz: 400 m.
A meder feneket beton lapok fogják burkolni, míg a rézsű burkolata
gyeprácskőből készül. A beruházás teljes
költsége 45.440.787 Ft, amelynek fedezete
teljes egészében pályázati forrás.

Elnyert támogatás összege (Ft)

Megvalósítandó feladat

14.749.143
2.999.996
2.997.644
37.616.709

Tájékoztatás
Tájékoztatom a
Tisztelt lakosságot,
hogy a Polgármesteri
Hivatalban

az ügyfélfogadás
határozatlan ideig
szünetel.
Az ügyintézés során a
telefonos és elektronikus
ügyintézést részesítsék
előnyben.
(Tel.: 06-46/476-206)
Személyesen
csak anyakönyvi és
egyéb halaszthatatlan
esetben keressék fel
a hivatalt.
Vigyázzunk egymásra!
Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

Emődi Krónika
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Önkormányzati hírek

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. október 29-én tartotta munkaterv szerinti ülését.
Az 1. és 2. napirendi pontban képviselő-testület a helyi önkormányzatokról
szóló törvényben előírt kötelezettségének tett eleget azzal, hogy megtárgyalta és elfogadta az Emődi Agglomeráció Szennyvíztisztító Fejlesztési Önkormányzati Társulás és a Nyékládháza és
Térsége Területfejlesztési Önkormányzat 2019. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Ezt követően ,,A nem közművel ös�szegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról”
szóló önkormányzati rendelet módosításáról született döntés. A korábbi közszolgáltató vállalkozását megszüntette,
jogosultsága megszűnt. A testület a közszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi előírásokkal rendelkező Kurmai Kft.-t
(3561 Felsőzsolca, Bolyai u. 045/2. hrsz.)
bízta meg 2022. december 31. napjáig a
háztartási szennyvíz begyűjtésére, szállítására és kijelölt ürítő helyen történő
ártalommentes elhelyezésére. 2021. január 1. napjától a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének és elhelyezésének díja – beleértve az ürítést is – 25.200 Ft/ 6 m3 + Áfa. A
rendelet a város honlapján www.emod.
hu megtekinthető.
4. napirendi pontban a 2015. évben
elfogadott kommunális adóról szóló he-

Tisztelt Lakosság!

lyi rendelet módosítását tárgyalta meg a
képviselő-testület. A módosításra a rendelet pontatlan megfogalmazásának
egyértelműsítése miatt került sor. A módosítás nem érinti az adó mértékét. Az
önkormányzati rendelet a város honlapján www.emod.hu megtekinthető.
Az építményadóról szóló önkormányzati rendelet módosítására került
ezt követően sor. A módosítást az indokolta, hogy a törvényi rendelkezéssel
összhangban, hatályon kívül kell helyezni a reklámhordozókra vonatkozó rendelkezéseket. A módosítás eredményeképpen nem kötelezhető építményadó
fizetésére az, aki reklámhordozót helyez
ki. A módosítás önkormányzati bevétel
kieséssel jár. Az önkormányzati rendelet
a város honlapján www.emod.hu megtekinthető.
Ezt követően a testület fakivágási
ügyben tulajdonosi hozzájárulásról, illegális hulladékok felszámolásának támogatására kiírt pályázat benyújtásáról, illetve a Magyar Falu Program keretében meghirdetett, Tanya és falugondnoki busz beszerzéséhez beérkezett árajánlatok közül a legjobb árajánlat kiválasztásáról döntött.
Zárt ülésen települési kérelem (letelepedési támogatás) elutasításáról született döntés.
Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

A BMH Nonprofit Kft., mint BorsodAbaúj-Zemplén megye hulladékgazdálkodási közszolgáltatója kéri az önkormányzat és a város lakosságának
együttműködését, mivel egyes ingatlanhasználók nem, vagy nem szabályosan veszik igénybe a hulladékkezelési
közszolgáltatást.
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó szabályokat Emőd
Város Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) állapítja meg, mely a város honlapján – mellékleteivel – www.emod.hu
megtalálható.
A Rendelet 5. §. (3) bekezdése alapján:
,,Az ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatónak 8 napon belül az 1. melléklet szerinti adatlap kitöltésével bejelenteni, ha tulajdonosváltozás vagy
egyéb ok folytán a közszolgáltatás
igénybevételére kötelezetté válik.”
A Rendelet 7. §. (1) bekezdés alapján:
,,Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybe venni.”
Kérem a lakosságot, hogy az önkormányzati rendeletben foglaltaknak
megfelelően gondoskodjon a közszolgáltatásra vonatkozó szabályok betartásáról.
Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

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 ke-

rült 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. január 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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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 légés 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 óvintéz-

kedés 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!

Kedves olvasók,
kikapcsolódni vágyók!
A könyvtár a kialakult vészhelyzet miatt további intézkedésig a személyesen igénybe vehető szolgáltatásait szünetelteti, de a telefonon, vagy e-mailban leadott igényeket teljesíti.
Könyvek az alábbi módokon rendelhetők:
A kért könyvek címét, vagy szerzőjének nevét küldje el az
emod.konyvtar@freemail.hu email címre, vagy az Emődi programok rendezvények Facebook csoportba üzenetben, illetve
hétköznap 9.00-13.00 óra között hívja Vaszilyné Nagy Kornéliát a 30/793-0094 telefonszámon.
Az leadott igénylést visszajelzés után, a megbeszélt napon
lehet átvenni az épület bejáratánál.
Mindemellett szeretnénk felhívni figyelmüket, hogy az
Emődi Művelődési Ház és az Emődi programok, rendezvények
Facebook csoportjába rendszeresen töltünk fel filmeket, színházi előadásokat, koncerteket, ajánlunk élő közvetítéseket.
Bízunk abban, hogy ezzel is komfortosabbá, elviselhetőbbé
tehetjük ezeket a nehéz, erőt próbáló napokat!
Kovács Gabriella igazgató

Emődi Krónika

Az irodalmi
meglátások terén

Az irodalmi meglátások terén a "jóindulatú találgatásokban" botlik el a legtöbb ember, aki racionálisan túlképzett
ugyan, míg az alkotások legtöbbször érzelmi kötődésekben nyilvánulnak meg.
Sajnos, sokan elfelejtik a "minden mindennel összefügg" szintézisét, ezért félreértelmeznek; elapróznak egy-egy művi
elemzést, ha szabad így fogalmaznom.
Nincs semmi "direkt gondolat". A költő, akinek sikerült túllépnie a mindennapok korlátozottságán, nem saját maga
ura az ihletettség állapotában, hanem a
végtelen lehetőségek tárházából merít,
ha elég érzékeny típus. S mint a művészi
produktumok általában, vagy megérintik az olvasót, vagy nem. Én igyekszem
azzá válni, aki nem huny szemet az olvasói befogadás képessége felett.
Szakálas Zsolt

Emődi Krónika
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Papírgyűjtés az iskolában

Iskolánk diákönkormányzata az előző évekhez hasonlóan az idén is megszervezte a papírgyűjtést. A kedvezőtlen, esős időjárás ellenére is sokan felkeresték a gyűjtőhelyet, az aktív szülőknek
és tanulóknak köszönhetően sikerült
több mint 14 tonna papírt összegyűjteni. Sajnos a felvásárlási ár a harmadára csökkent, de továbbra is jó érzéssel
tölt el bennünket, hogy ezzel is tehettünk környezetünkért, hiszen egy tonna papír újrahasznosítása tizenhét fa, 26
m3 víz, egy szeméttelepen 2,3 m3 hely,
illetve 320 liter olaj, továbbá 4100 kWh
villamosenergia megtakarítását jelenti.
Ezúton is szeretnénk megköszönni
Emőd Város Városgondnoksága vezetőinek és dolgozóinak a támogatást, a segítőknek az aktív munkát és mindenkinek,
aki hozzájárult a közös sikerhez.
A leadott papírmennyiséget egyénileg és osztályok szerint regisztráltuk és
díjaztuk. Gratulálunk a legaktívabb tanulóknak és szülőknek!
Köszönettel:
Szervező Diákönkormányzat

Eredmények:
osztály

össz. (kg)

pont átlag (kg) pont

résztvevők%pont
os aránya

összpont

helyezés

4.b

1627,50 8,00

233

7

35,00%

8

23,00

1.

2.a

1270,00 7,00

318

8

21,05%

4

19,00

2.

4.a

675,00

4,00

169

4

30,77%

7

15,00

3.

1.b

930,00

6,00

233

6

18,18%

2

14,00

4.

3.b

774,50

5,00

194

5

20,00%

3

13,00

5.

3.a

518,00

3,00

130

3

22,22%

5

11,00

6.

1.a

370,00

2,00

74

1

25,00%

6

9,00

7.

2.b

315,50

1,00

105

2

16,67%

1

4,00

8.

6.a

2409,00 9,00

185

8

65,00%

8

25,00

1.

8.a

1475,00 8,00

78

5

100,00%

9

22,00

2.

8.b

1442,00 7,00

180

7

44,44%

6

20,00

3.

7.b

1224,00 6,00

111

6

47,83%

7

19,00

4.

7.a

1128,00 5,00

282

9

18,18%

3

17,00

5.

6.b

200,00

4,00

50

4

20,00%

4

12,00

6.

5.b

127,50

3,00

32

3

26,67%

5

11,00

7.

8.c

63,00

2,00

32

2

11,11%

2

6,00

8.

5.a

30,00

1,00

30

1

6,25%

1

3,00

9.

Név

mennyiség
osztály
(kg)

Név

Kardos Bálint
Farkas István Zsombor
Farkas Botond
Tasnádi Zsolt
Nagy Eliza Eszter
Németh Elizabet
Halász Máté
Besenyei Sára
Kállai Liliána Zsófia
Kiss Csaba
Kiss Krisztián
Rublinszki Botond
Szőlősi Hanna
Gulyás Áron
Szendrei Arabella
Lapostyán Martin

1507
770
765
630
505
400
394
360
347
282,5
282,5
269
265
265
254
253,5

6.a
2.a
7.a
4.b
8.b
4.b
8.a
7.b
4.a
1.b
1.b
7.b
1.b
4.a
8.a
8.b

Kiss Emma
Kiss Luca
Farkas Lenke Julianna
Rémiás Laura
Dudás Kevin
Csontos Patrik Ádám
Pogány Péter
Pogány Zoltán
Tóth Márk Ferenc
Tóth Lea Viktória
Lévai Anna Lili
Fazekas Norbert
Rákosi Eszter
Édes Konor
Ujvári Norbert
Szalai István Attila

Lapostyán Milán
Gulyás Bence
Horváth Kristóf
Bertalan Katalin Mária
Kusztván Tímea
Szabó Szabolcs

253,5
250
230
217
207
200

8.b
2.a
3.b
3.b
8.a
2.a

Gaál Botond
Csécsi Sára
Birinyi Balázs
Szabó Dávid
Farkas Bálint

mennyiség
osztály
(kg)
197,5
197,5
190
183
183
180
155,5
155,5
150
150
140
140
135
130
130
120

3.b
4.b
1.a
3.a
7.a
4.b
2.b
7.b
3.a
6.a
6.b
8.b
4.b
2.b
3.b
6.a

120
110
100
100
100

8.b
3.a
1.b
7.a
7.b

Emődi Krónika
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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)

SunPro Napenergia Kft.
Emőd, Pincesor utca 59/A
sunpronapenergia.hu
50%-os állami támogatás
napelemes rendszer telepítésére!
A 2021. január 1-jén életbe lépő lakás felújítási program segítségével
feláron hozzájuthat a saját napelemes rendszeréhez.
Így napelemes rendszer méretétől függően
négy-öt éven belül megtérül a befektetése és hosszú
évtizedeken keresztül elfelejtheti a villanyszámláját.

Érdeklődés esetén: +36/70 384 224

Emődi Krónika

8

Házasságkötési
hirdetmény

Házasságkötési
hirdetmény

Bukta János és
Lukács Renáta

Hocza Dávid és Kis Zoltán és
Frank Tímea
Fekete Krisztina

2020. október 9-én
házasságot kötött

Köszönetnyilvánítás
„Ha rám gondoltok, köztetek leszek,
de fáj, ha látom könnyetek.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
mert én már Istennél vagyok.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik Édesanyánk,

özv. Csordás
Béláné
(szül.: Tóth Magdolna)

temetésén megjelentek, sírjára virágot
hoztak, fájdalmunkban osztoztak.

Gyászoló lányai
és családjaik

Köszönetnyilvánítás
„Egy könnycsepp a szemünkben Érted él,
Egy gyertya az asztalon Érted ég,
Egy fénykép, mely őrzi emléked,
S egy út, mely elvitte az életed.
A bánat, a fájdalom örökre megmarad,
Mindig velünk leszel, az idő bárhogy is halad.”

2020. október 17-én
házasságot kötött

Gyászjelentés
„Az út már véget ért,
megpihen a vándor.
Fény, amely átölel,
lesz otthona mától.”

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Házasságkötési
hirdetmény

2020. november14-én
házasságot kötött

Megemlékezés

Zerényi
György

DUDÁS BÉLA
2020. november 24-én,
80 évesen csendesen örökre elaludt.
Emlékét örökké megőrizzük!

Gyászoló család

Gyászjelentés
„Lecsukott szemmel még látom a lelkét,
Ki mellettem ül, és nékem mesél...
Nem maradt utánad más, csak az emlék
Örökké szeretlek bárhol legyél!”

Halálának
2. évfordulójára,
emlékezik
Gyászoló család

Megemlékezés

„Istenem súgd meg neki halkan,
lágyan szólj hozzá, hogy ne zavarjam !
Álmomban keressen meg engem,
még egyszer hadd lássam, hadd öleljem!
Nem szólnék róla, hogy mélyen gyötör a bánat,
csak hadd lássam még egyszer drága orcádat.
Hadd legyen nekem ez a legszebb álmom,
súgd meg neki halkan, én minden nap várom.”

Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága szerettünk

Fájó szívvel tudatjuk, hogy szeretett
Édesanya és Nagymama

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk életünk
legszomorúbb napjára amikor szeretett gyermekünk

Ivánkai István

Heicman
Istvánné,

(1970-1995)
25 éve örökre itt hagyott bennünket.

szerető férj, édesapa, nagyapa
temetésén megjelentek.
Sírjára koszorút, virágot hoztak és
együttérzésükkel mély fájdalmunkat
enyhíteni igyekezetek.

Gyászoló család

(szül. Kiss Katalin)

életének 87. évében
örökre megpihent.

Gyászoló család

IVÁNKAI Andrea
„Virágerdő sűrűjében pihen egy szív csendesen.
Rég nem dobbant szerető szív, messze vitted Istenem.
Lehajtjuk bús fejünket a hideg fejfára,
Visszagondolunk a régi elmúlt boldogságra.
De sajnos, ami elmúlt, nem jön vissza soha,
Ma már csak virágot vihetünk sírodra.
Hiába jön fel a nap, hiába jön tél vagy tavasz,
A mi szívünk örökös gyászban marad.”

Örökké bánatos szeretteid

Emődön járt a Mikulás
Járványügyi helyzet ide vagy oda, a Mikulás nem tétlenkedett idén sem városunkban, a gyerekek legnagyobb örömére.
Több, mint 600 csomagot osztott ki a fehér szakállú, aki ellátogatott az óvodába és az iskolába is. A három éven aluli gyerekek pedig a Művelődési Házban kapták meg a csomagokat. A
Mikulás munkáját - a krampuszokon kívül - az önkormányzat
segítette, a csomagok összeállításával.

