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Majális
Író-olvasó találkozó
Ingyenes színházi előadás

„Úgy gondolom, hogy ilyen kisváros életében, ha megszűnik az adóssága és a jövőben nem kell azon töprengeni, hogy hogyan tudja a költségvetéséből előteremteni
a tőke és kamattartozás részleteit, új
perspektíva nyílik a város jövőét illetően.
Ez mindenféleképpen ünnep!” – ezekkel a
szavakkal adta át Emődön Tállai András a
Belügyminisztérium Önkormányzatokért
felelős államtitkára azt a bizonyságlevelet,
mellyel az állam átvállalta a város 342
millió forintos adósságát.
Emőd 2007-ben bocsátott ki 250 millió forint svájci frank alapú kötvényt, 2013-ban az adósság 70 százalékát már átvállalta az állam, most pedig a még a fennmaradó részt.
A város polgármestere, Lehóczki István kiemelte, a kormány ezzel a hatalmas segítséggel
nemcsak a város jövőjét illetően teremtett új lehetőségeket, de hozzájárult az elmúlt évek
fejlesztéseihez is. A polgármester reményét fejezte ki, hogy az átalakult önkormányzati
rendszerben a települések a jövőben nem kényszerülnek hasonló tehervállalásra, hitelek felvétele nélkül valósíthatják meg fejlesztésüket.

Emődi Krónika

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március
27-én tartotta rendkívüli testületi ülését. Első napirendi pontban Tállai András a Belügyminisztérium Önkormányzatokért
felelős Államtitkára adta át a kormány által átvállalt adósságkiváltó levelet a településnek, melyről bővebb tájékoztatás ebben a lapszámban olvasható. Második napirendi pontban Képviselő-testület felhatalmazta polgármestert Miskolc Megyei
Jogú város Önkormányzata, valamint a MiReHuKöz Nonprofit Kft. (mint közszolgáltató) között létrejött közszolgáltatási
szerződés aláírására. Képviselő-testület elfogadta Emőd Város
Önkormányzat 2014. évi Közbeszerzési tervét, mely a város
honlapján (www.emod.hu )megtekinthető. Negyedik napirendi
pontban döntött az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0054 azonosító

számú „Szervezetfejlesztés Emőd város Önkormányzatánál”
című projekthez kapcsolódó benyújtott ajánlatokról, valamint a
nyilvánossági feladatok ellátására árajánlat kérésről. Képviselő
-testület döntött az „Egészségügyi alapellátások fejlesztése
Emődön és Bükkaranyoson” című projekt keretében az orvosi
ügyelet épületének hőszigetelése és akadálymentesítése kivitelezési feladatainak elvégzésére vonatkozóan a nyertes ajánlattevőről. Mindkét beruházásról korábbi lapszámunkban beszámoltunk. Hatodik napirendi pontban jogszabály követés miatt
Képviselő-testület módosította az Emődi Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző

Emődi Polgármesteri Hivatal Címzetes Főjegyzőjétől
3432. Emőd, Kossuth tér 1.
Tel: 06 46 476-206. Fax: 06 46 476-195.

HÍRDETMÉNY
Az Emődi Gyermekálom Óvodában a

GYERMEKEK BEÍRATÁSÁNAK IDŐPONTJA
a 2014 / 2015. nevelési évre
Beíratás időpontja: 2014. május 5-én, 6-án, 7-én, (hétfő, kedd, szerda) 8ºº- 17ºº óráig
Beíratás helye:
3432 Emőd, Geleji utca 21.
A beíratáshoz szükséges okmányok:
-

a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, ennek hiányában a születési
anyakönyvi kivonat és lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
a szülő nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

Beiratkozásra a szülő (gondviselő) gyermekével együtt érkezzen.
Az óvodába kötelező beíratni azokat a gyerekeket, akik 5. életévüket a 2014. évben töltik be és még nem jár nak óvodába.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 24.§ (3) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelyben az ötödik
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától (2014. szeptember 1.) napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §
a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben
az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el.
Felvételre jelentkezhetnek azok a gyermekek is, akik 3. életévüket 2014. augusztus 31-ig betöltik, vagy akik a 2014/2015. nevelési év során lesznek 3 évesek.
Az óvoda felvételi körzetéről, és az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának biztosításáról az Emődi Gyermekálom Óvodában kapható tájékoztatás .
A 2011. évi köznevelésről szóló CXC. törvény 8.§ (1) bekezdése lehetővé teszi azon gyermekek óvodai felvételét is, akik a
harmadik életévüket a felvételétől számított fél éven belül betöltik, feltéve, hogy minden hároméves és annál idősebb gyermek
óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az óvodai felvételről hozott döntés határnapja 2014. május 31. a döntésről szóló határozatot a beiratkozáskor megadott címre
kézbesíti az óvoda. (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 49. § (2) bekezdés, 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet
20. § (4) bekezdés).
A határozat ellen irányuló felül bírálati kérelmet a kézhezvételt követő 15 napon belül kell benyújtani Emőd Város Címzetes
Főjegyzőjének címezve. (Emődi Polgármesteri Hivatal 3432 Emőd, Kossuth tér 1).

Emőd, 2014. április 04.

Tóthné Bodnár Irén sk.
címzetes főjegyző
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J AVA S LAT
PRO URBE díjra

A kitüntetés adományozására a Képviselő-testület jogosult. A
kitüntetés adományozására írásban javaslatot tehet minden
nagykorú emődi állampolgár.

A javaslat beérkezésének határideje : minden év május 31.
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007.
(IV.20.) rendeletével módosított 12/2002.(VIII.29.) rendelete Kérjük, hogy javaslataikat jutassák el a polgármesteri hivatal
alapján Pro Urbe kitüntetés adományozható azoknak az állam- titkárságára. A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy
polgároknak, akik jelentősen hozzájárultak a város szellemi, nevét, a javaslat indoklását és a javasló személy nevét.
erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez.

NÉV

JELÖLŐ PÁRT(OK)

SZAVAZAT

SZÁZALÉK

1.

Tállai András László

FIDESZ-KDNP

22124

47,2 %

2.

Dr. Bóta Mihály

JOBBIK

12829

27,37 %

3.

Nyeste László

MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP

8894

18,97 %

4.

Vajda Béla

LMP

917

1,96 %

5.

Bordás Géza

MCP

454

0,97 %

6.

Dr. Szücs Lajos

MUNKÁSPÁRT

353

0,75 %

7.

Nagy Lajos

A HAZA NEM ELADÓ

245

0,52 %

8.

Szabó Sándor

SMS

163

0,35 %

9.

Tokár Andrásné

ZÖLDEK

152

0,32 %

10.

Vass József

KISGAZDAPÁRT-MIÉP

151

0,32 %

11.

Juhász Csaba

SZDP

102

0,22 %

12.

Gaszner Róbert László

FKGP

91

0,19 %

13.

Simkó István Tamás

SZOCIÁLDEMOKRATÁK

88

0,19 %

14.

Ritter Diána

SEM

74

0,16 %

15.

Herczegh Józsefné

EGYÜTT 2014

68

0,15 %

16.

Baróczi Péter Imre

ÖP

65

0,14 %

17.

Tóth Ferenc

JESZ

50

0,11 %

18.

Kovács Viktorné

EP

34

0,07 %

19.

Nagy Attila

TBP

23

0,05 %

20.

Balogh Mónika

MACSEP

0

0%
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Élményszerző kirándulás!
A Micimackó csoportos gyerekek április 1-én kedden, ellátogattak az
Emődi Tej Zrt. telephelyére. Kaposvári Péter a telep vezetője szeretettel fogadta a csoportunkat. Körbevezetett bennünket a "bölcsis bociktól" kezdve, a már tejet adó " felnőtt tehenekig". Az ovisoknak a legjobban a kis bocik tetszettek, hiszen őket meg lehetett simogatni. A
látogatás végén megnézhettük, hogyan fejik a teheneket. Megtudtuk
egyik-másik nevét is, amin a gyerekek jókat derültek. A legtöbb tejcsit
adó tehenek nevét meg is jegyezték. Zárásként megkóstolhattuk a friss,
zamatos tejet. Mindenkinek nagyon ízlett. Azt mondták a gyerekek,
sokkal finomabb, mint amit a boltban lehet kapni. Jó élményekkel gazdagodva, fáradtan tértünk haza az óvodába. Másnap a Mókus csoport
látogatott el a tehenészetbe. A kirándulásunkról gyönyörű rajzok születtek, melyekkel az öltöző falát díszítettük. Köszönjük szépen Kaposvári Péternek és az ott dolgozóknak a lehetőséget, hogy a gyerekek ezt
láthatták, átélhették.
Pajtókné Siska Viktória és
Juhászné Csrefkó Rita

Közösségi szolgálat az Emődi
Idősek Klubjában
Az idén is lehetőségük lesz a diákoknak közösségi szolgálatot teljesíteniük az intézményben. A tanulók betekinthetnek az ellátottak életébe, bekapcsolódhatnak a
segítő munkába, megismerhetik a szociális terület szépségeit és nehézségeit is.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény
a korábbinál nagyobb figyelmet fordít a nevelésre, ezért
szerepel benne az előírás, amely az érettségi bizonyítvány megszerzését 50 óra közösségi szolgálat letöltéséhez köti. A cél az, hogy a tanulók nem csak tárgyi, szellemi tudást szerezzenek, hanem szociális készségeket
sajátítsanak el és kialakuljon szociális érzékenységük.

Intézményünk 2013 évben 3 tanulót fogadott a Mezőkövesdi Széchenyi István Katolikus Szakképző Iskolából,
valamint Miskolcról is érkeztek érdeklődők. A mentor
megállapodást köt az iskolával, segíti a tanulók munkáját
és írásbeli értékelést készít teljesítményükről.
Pipolyné Heiszman Ilona
intézményvezetö
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Közös ünnepek az óvodásokkal
Immár hagyomány, hogy a gyerekek a rendezvényeinken, ünnepeinken ellátogatnak az intézménybe. Kedves műsorral örvendeztetik meg a klubtagokat. Fontos, hogy a kicsiken keresztül is kifejezzük hálánkat,
tiszteletünket, megbecsülésünket azok iránt, akik hosszú, munkában eltöltött évek után megérdemelt nyugdíjas éveiket számlálják.
Az idősek meghatódva, könnyekkel küszködve köszönik meg az óvodások műsorát, akik őszinte szívvel,
vidáman készülnek a közös délutánra.
Ha mi adunk, kapunk is, így lesz teljes a világ: együtt, szeretetben. A legutóbbi alkalommal egy szomszédos településről érkeztek hozzánk a legfiatalabbak.
Kedves versükkel szeretnénk köszönteni az édesanyákat, nagymamákat, nevelőszülőket és mindazokat,
akik gyermekeket nevelnek.

Nagymamának
Jó nagymama tedd le ma rengeteg munkádat,
Kérlek szépen hallgasd meg a kis unokádat!
Eddig mindig Te hoztál ajándékot, cukrot,
Kérlek ma Te fogadd el tőlem e kis csokrot!
Nem adhatok egyebet, pár szerény virágnál,
De egy-egy jókívánság kifejezi szívem vágyát.
Általuk jó nagymama, Te hozzád szólok,
Isten éltessen soká, légy vidám és boldog!
Barcsai - Fehér Géza
Pipolyné Heiszman Ilona
intézményvezető

V. Csengettyű találkozó
Parasznya
2014. március 28.

Az emődi Reményi Ede zeneiskola csengettyű együttese is
részt vett a rangos eseményen. Az együttes tagjai: Tergalecz
Dóra, Petruska Petra, Gál Zsuzsa Mia, Gönczi Petra Virág,
Farkas Péter Ádám és Farkas László Pál. Felkészítő tanárunk Székelyné Ágoston Ildikó.
A nagyon színvonalas rendezvényen 18 csoport mutatta
meg tudását. Nagy örömünkre szolgált, hogy mi is részt
vehettünk rajta.
Szeretnék köszönetet mondani Koleszár Árpádné zeneiskola igazgatójának, hogy beneveztek minket a
találkozóra. Külön köszönet illeti Lehóczki István polgármester urat, hogy szállító járművet biztososított részükre, és nem feledkezünk meg Rémiás István
„bácsiról”, aki a gépjárművet vezette.
Végül, de nem utolsó sorban nagy köszönet illeti Székelyné Ágoston Ildikó tanárnőt, aki türelemmel felkészített minket a találkozóra.

Farkas László Pál
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Nevelni a színház eszközeivel – Terminál Színházművészeti Program az iskolában
A tanév során a hódmezővásárhelyi Terminál a Mozgásművészetek Oktatásáért Alapítvány iskolánkban tantermi előadásokat,
versenyeket és heti rendszerességgel művészeti- színházi nevelési szakköröket valósított meg.

Iskolánk 4-5. osztályos tanulói, drámapedagógus által összeállított komplex színházi nevelési foglalkozások keretében, hétről
hétre a Múltkutató Intézet jövőből érkező kutatóinak segítettek a lakóhelyük, a család, a munka, stb. témakörét felölelő szubjektív lexikon összeállításában.
A kiscsoportos, interaktív foglalkozásokat két művészeti verseny egészítette ki legalább 20 diák részvételével.
Iskolánk tanulói számára szakkörök mellett a MU Színház saját osztálytermi előadásai és egy, a Káva Kulturális Műhellyel
együttműködésben készült színházi nevelési előadás is elérhetővé vált.
A Születés a 4. évfolyamot szólította meg, sok játékkal és humorral mesélve el a születést megelőző 9 hónap történéseit, a
magzat fejlődését. Az Erőszak című projekt célja pedig az iskolai erőszak megfékezése. Oktatási, prevenciós program, melyet
már korábban is számos iskolában, bűnmegelőzési fórumon bemutattak Budapesten és vidéken is. Az 1-2. osztályosokat célzó
Gubanc nézői pedig egy kisfiú és kutyája történetén keresztül közösen játszanak és gondolkodnak arról, hogyan tudunk összefogni, együttműködni, erre az előadásra június 3-án kerül sor.
A program célja a nevelés mellett, hogy a diákok a megszokott kommunikációs forma mellett interaktív színházi játék keretében
szólaljanak meg, fejezhessék ki véleményüket, aktivizálják
magukat egy közösségben, osztályban.
Bővebb információ:
Terminál a Mozgásművészetek
Oktatásáért Alapítvány
6800 Hódmezővásárhely, Garzó Imre u. 9.
e-mail: teszi2013@gmail.com

Nyuszi csoport Bábszínház látogatásai
Ebben a tanévben négy alkalommal mentünk bábszínházba Miskolcra.
A bérleti előadásokat minden alkalommal nagy izgalommal vártuk és
örültünk, hogy részt vehettünk rajtuk.
A lelkes szülők kíséretével oldottuk meg az utazást a vonaton és villamoson. Az előadás kezdetéig volt szabadidőnk, mikor Miskolc néhány
nevezetességét meglátogattuk. A Csodamalom Bábszínház előadásai
minden alkalommal nagy élményt nyújtott a gyerekeknek, ezen felbuzdulva a következő évadban is látogatói leszünk az újabb előadásoknak.
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VI. BABAEXPÓ EMŐDÖN!
KISMAMÁK, ANYUKÁK, APUKÁK!

Véradás!
2014. április 29-én /kedden/ 14-18 óráig,

Kisbabájának, gyerekének ruhát keres, vagy éppen eladná a
kinőtt ruhákat,

az Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában,

megunt játékokat, akkor szeretettel várjuk:

A februári „gulyáspartival” egybekötött véradást sikeresnek
mondhatjuk, de mint eddig is az a 3-4 véradó hiányzott, hogy
teljesítsük a tervet. Köszönetet mondunk azoknak, akik segítik
munkánkat, hozzájárulnak ahhoz, hogy a régi véradások hangulatát felidézzük:

2014. május 10-én szombaton 8-11-ig
az emődi piactéren. /régi Coop bolt előtt/
/Eső esetén október 17-én/
Továbbá szeretettel várjuk azokat is, akiknek van bármilyen
feleslegessé vált holmija, amitől szívesen megválna.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Barna Beáta: 06 70 388 46 58
Csorvási Ilona 06 30 815 2 814

2014 PINCEŐRSÉG 2014
Dátum Nap
Cs.
P.
Szo.
V.
H.
K.
Sze.
CS.
P.
Szo.
V.
H.
K
Sze.
Cs.
P.
Szo.
V.
H.
K
Sze.
Cs.
P.
Szo.
V.
H.
K
Sze.
Cs.
P.
Szo.

Vass József /szeszfőzde/, Petruska Ágnes, „Jutka” butik /
Garancz Judit/, Papp Pékség, II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola Igazgatója és technikai dolgozói, Városgondnokság
közmunkásai és mindazok, akik új véradókat szerveznek be.
„ Vagytok a béke szent katonái,
halállal küzdő hadsereg.
Áldás, dicséret s hála tinéktek,
hisz vért adtatok s életet!”
Bujdosó Ágnes: Véradóknak

Név
PORÁCZKI ANDRÁS
BAJNOK LÁSZLÓ
SÁNTA GÉZA
MATIZ JÁNOS
CSERJÉSI GÉZA
KÓSA LAJOS
ÁGOSTON ISTVÁN
KÖVÉR ANDRÁS
GULYÁS RÓBERT
KISS CSABA
BOTÁR RICHÁRD
KASZA ISTVÁN
CZECZE JÓZSEF
MOLNÁR ZOLTÁN
RÁKAI ISTVÁN
LUKÁCS GYÖRGY
FARKAS ISTVÁN
SIMON SÁNDOR
KISS TÓTH LÁSZLÓ
KALOCSAI BÉLA
LECHNER SÁNDOR
JUHÁSZ LÁSZLÓ
VASCSÁK JÁNOS
ANTAL CSABA
DUDÁS BÉLA
HARANGOZÓ LÁSZLÓ
LABANC KÁROLY
BORISZ ANDRÁS
DINNYÉS JÓZSEF
KISS TAMÁS
PÓSA IMRE

- Véradásszervezők -

Köszönetnyilvánítás

MÁJUS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

ismét véradást szervezünk.

Köszönjük a közös szemétszedésen nyújtott segítséget mindazoknak, akik az esős idő ellenére részt vettek. Nagy örömmel
láttuk, hogy végre kevesebb volt a szemét, mint az előző
években. De most is jókora kupac gyűlt össze a nap végére.
Volt benne mosógépalkatrész, gumiabroncs ami nem a pincék
szemete.
A jó gyakorlatot folytatva továbbra is arra biztatjuk a pincegazdákat, hogy figyeljenek a környezetükre és tartsák rendben
a területet.
Köszönettel:

EPE elnöksége

Emődi Krónika

A keresztény vallásban a szőlő, a szőlőtő, a venyigék sokasága a keresztény egyházat, a vallási erőt, és magát Jézus Krisztust, a bor, pedig Krisztus szentséges vérét jelentette, amelyet az emberiség bűneinek megváltásáért ontott. A keresztény egyház
liturgiájában a szőlőnek, de különösen a szőlő levének (bornak) az ókori kereszténység óta nélkülözhetetlen szerepe van. Ahol
kereszténység volt, ott volt szőlőtermesztés és borfogyasztás is.
A keresztény egyház így a legnagyobb terjesztője lett a szőlőtermesztésnek és a borgazdálkodásnak. A Biblia számtalan
helyen közvetlenül (mind a zsidók történetét elmesélő Ószövetségben, mind a keresztény egyházak tanításait hirdető Újszövetségben) említi a szőlőt és a bort, vagyis Jézus Krisztus megváltását. A miseáldozat bemutatásánál a bor ezért fontos, alapvető
szerepet kapott. A misebor átváltozása előtt jelképe, utána, pedig szubsztanciája (lényeges, alapvető formája) Krisztus vérének.
Az öblítő bor tisztítja, az eucharisztikus bor (szertartásos cselekvés) pedig szent tartalommal tölti meg a kelyhet.
A szőlővel, borral adózók már a fejedelmi szolgálónépek között, majd a magyar királyság korai időszakában megkülönböztetett figyelmet kaptak.
Levéltári adatokból ismeretes, hogy István király nem csak a gazdag birtokadományokat, de az egyházi tizedet, közte a bortizedet is bevezette a nyugati államok mintájára. Az általa alapított Benedek-rendiek, Pálosok a „nemrég letelepedett népet okszerű földművelésre… szőlő és gyümölcstermesztésre tanították.”
A ládi pálosok birtokrészeket kaptak: Lád, Hejőkeresztúr, Emőd, Mályi, Szederkény, Egyházaspetri, Korhi (Muhi),
Szalonta, Berente, Szöged határában.
A francia-vallon szőlészeti-borászati tevékenység másik fontos emléke a jellegzetesnek tekinthető metszőkés. Ismeretes,
hogy Emőd címerére és pecsétjére is felkerült.
A szőlővel és borral kapcsolatos – már rég elfelejtett – szőlőszentelés hagyományának újraélesztését kezdte el az Emődi Pincegazdák Egyesülete. A pincegazdák úgy határoztak, hogy az éppen erjedő emődi szőlőket felszentelik. A szenteléssel kapcsolatos
ceremóniára Kocsis István esperest, a helyi görög katolikus egyház lelkészét kérték fel.
A pincegazdák és a szőlőszentelésre érkező vendégek, 2014.
április 5-én 10 órakor gyülekeztek a Csillagpincénél. Az EPE éves
beszámoló taggyűlésre, Poráczki András EPE elnökhelyettes által
készített babgulyás alapja, már jó illatot terjesztve, párolódott
(Emődiesen: pötyörgött) a nagy bográcsban.
Az esperes Úr megérkezése után - a tervezett lovas kocsik
helyett - a szőlőszentelés helyszínére személygépkocsikkal vitték
ki az érdeklődőket. Verőfényes napsütésben az esperes úr megáldotta és megszentelte az éppen fakadó szőlőket. A szertartás során,
részéről több idézet elhangzott az Ószövetségből és Szent Pál
apostoltól. Végezetül Kósa Lajos EPE elnöke megköszönte az
esperes úr közreműködését és az érdeklődők jelenlétét, majd, egymásnak jó szőlőtermést kívánva koccintgatás következett.
A szőlőszentelés után került sor az EPE éves beszámoló taggyűlésére. Kósa Lajos elnök értékelte az egyesület munkáját és
meghatározta 2014 évi feladatokat. A tagság a beszámolóban foglaltakat kézfelnyújtással elfogadta. Többen hozzászóltak, az észlelt
problémákat és a hiányosságokat megvitatták és végezetül, a tagság megköszönte a vezetőség fáradságos munkáját.
A taggyűlés ideje alatt került sor a borversenyre leadott 70
borminta, szakemberek általi elbírálására, osztályozására. A borverseny eredményét Ifj. Farkas István okl. kertészmérnök, az EPE vezetőségének tagja a helyszínen ismertette, az oklevelek
átadására a május 3-ai majálison kerül sor, a Csillagpince mögötti szabadtéri színpadon.
Emőd. 2014. április
Czecze József

Emődi Krónika

Név

évjárat

borfajta

édesség

minősítés

Ágoston István

2013

Bianca

száraz

EZÜST

Ágoston István

2013

Blauburger

száraz

EZÜST

Ágoston István

2013

Zengő+Cserszegi fűszeres küvé

száraz

BRONZ

Ágoston Zoltán

2013

Olaszrizling+Piros szlanka küvé

száraz

EZÜST

Ágoston Zoltán

2013

Kunkordi

száraz

BRONZ

Ágoston Zoltán

2013

Cserszegi fűszeres

száraz

OKLEVÉL

Borisz András

2013

Szűz fehér

félédes

EZÜST

Borisz András

2013

Tüzes vörös

száraz

BRONZ

Czecze József

2013

rizling

száraz

ARANY

Cserjési Géza

2013

Cabernet sauvignon

száraz

ARANY

Cserjési Géza

2013

Olaszrizling

száraz

ARANY

Dr. Szabó Sándor

2013

fehér küvé

száraz

EZÜST

Dr. Szabó Sándor

2013

vörös küvé

száraz

BRONZ

Dudás Béla

2013

Bianca

száraz

BRONZ

Farkas István

2012

Kékfrankos

száraz

ARANY

Farkas István

2013

Pinot blanc

száraz

ARANY

Farkas István

2013

Kékfrankos

száraz

EZÜST

Farkas István

2012

Pinot blanc

száraz

EZÜST

G. Nagy Eszter

2013

Othelló késői szüretelésű

száraz

BRONZ

Hizsnyik Lajos

2013

Zweigelt

félszáraz

BRONZ

Kalocsai Béla

2013

Furmint+Hárslevelű küvé

félszáraz

EZÜST

Kiss Csaba

2013

Pinot noir

száraz

EZÜST

Kiss Csaba

2013

Zweigelt

száraz

EZÜST

Kiss Ernő

2008

Furmint

száraz

EZÜST

Kiss Ernő

2012

Furmint

száraz

BRONZ

Kiss József

2013

Chardonnay

száraz

OKLEVÉL

Kiss József

2013

Chardonnay+Szürkabarát küvé

száraz

OKLEVÉL

Koncz Ferenc

2013

Csemegebor

félédes

EZÜST

Kósa Sándor

2013

Furmint+Hárslevelű küvé

félszáraz

Kovács Miklósné

2012

Kunkordi küvé

száraz

EZÜST

Kövér András

2013

csemege küvé

száraz

EZÜST

Kövér András

2012

Medina+Turán+Othelló küvé

száraz

OKLEVÉL

OKLEVÉL

Emődi Krónika

Név

évjárat

borfajta

édesség

minősítés

Lehner Sándor

2012

Pinot blanc

félszáraz

EZÜST

Lehner Sándor

2009

Kékfrankos

félszáraz

BRONZ

Lehner Sándor

2012

Emődi küvé

félszáraz

OKLEVÉL

Liska Péter

2011

Kunkordi

száraz

EZÜST

Liska Péter

2013

Kunkordi

száraz

BRONZ

Matíz János

2013

Labruska rozé

száraz

EZÜST

Matíz János

2013

Pinot blanc+Zenit küvé

száraz

EZÜST

Mihalenkó Béla

2013

Furmint

száraz

ARANY

Mihalenkó Béla

2013

Cabernet sauvignon

száraz

BRONZ

Nagy József

2013

Vörös küvé

félédes

BRONZ

Nagy József

2013

Vörös küvé

félszáraz

BRONZ

Nagy Károly

2013

Zalagyöngye+Fehér deleware küvé

száraz

EZÜST

Nagy Károly

2013

Othelló+Kunkordi küvé

száraz

BRONZ

Papp József

2013

Vörös küvé

száraz

EZÜST

Papp József

2013

Fehér küvé

száraz

OKLEVÉL

Pintér Attila

2013

küvé rozé

száraz

EZÜST

Pintér Attila

2013

jégbor

félédes

EZÜST

Pintér Attila

2013

Cabernet sauvignon

száraz

BRONZ

Pintér Attila

2013

Vörös küvé

félédes

BRONZ

Rublinszki Bertalan

2013

Olaszrizling+Zenit+Tramini küvé

száraz

EZÜST

Sánta Géza

2013

Pinot blanc+Chardonnay küvé

száraz

BRONZ

Simon Sándor

2013

küvé

félszáraz

EZÜST

Simon Sándor

2013

Zweigelt

félszáraz

OKLEVÉL

Simon Sándor

2013

Kunkordi

félszáraz

OKLEVÉL

Szabó Lajos

2013

Rizling-Furmint küvé

száraz

EZÜST

Szabó Lajos

2013

Chasselas+Ottonel muskotály küvé

száraz

EZÜST

Szabó Lajos

2013

Zweigelt+Kékfrankos+Oportó küvé

száraz

EZÜST

Szabó Lajosné

2008

Meggybor

félédes

EZÜST

Szőlősi Sándor

2013

Cabernet franc

száraz

OKLEVÉL

Szőlősi Sándor

2012

Cabernet franc

száraz

OKLEVÉL

Tolcsvay Tibor

2012

Cabernet sauvignon

száraz

NAGYARANY

Tolcsvay Tibor

2013

Olaszrizling

száraz

ARANY

Vályi Nagy Zoltán

2013

Cabernet sauvignon

száraz

ARANY

Vályi Nagy Zoltán

2013

Furmint+Hárslevelű küvé

száraz

EZÜST

Vargyasi Tibor

2013

küvé

száraz

ARANY

Vargyasi Tibor

2013

Otelló küvé

száraz

EZÜST

Vascsák János

2013

Othelló+Kékfrankos küvé

száraz

BRONZ

Vascsák János

2013

Cserszegi fűszeres+Bianca+Chasselas küvé

száraz

OKLEVÉL

Emődi Krónika

KAMARA
SZÍNHÁZ
A REMÉNYI EDE ZENEI ALAPFOKÚ
MŰVÉSZETI ISKOLA
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

NÖVENDÉK HANGVERSENYÉRE
2014. ÁPRILIS 27. 16 ÓRÁRA,
a Római Katolikus Templomba.

Az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár szeretettel
meghívja Önt és kedves családját

a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe
május 9-én 17 órára.

SZERET, NEM SZERET...
zenés kabaréműsor
a Pódium Színház előadásában

A Bükkaljai Alkotók Közhasznú Egyesülete
kézműves tábort szervez!
Hagyományainkhoz híven idén 3. alkalommal várjuk szeretettel a
kézműveskedni szerető iskolás gyerekeket.
A kézműves tábor ideje:
2014. június 30-től július 4-ig. Minden nap: 9-14 óráig
Részvételi díj:6000 Ft.
Jelentkezni lehet: Hodosiné Fülöp Mária Telefon:06-70-360-87-73.
Jelentkezési határidő: 2014. május 20.

Az egyesület minden hónap második
szombatján kézműves foglalkozást tart
a régi könyvtárban.
Mindenkit szeretettel várunk!

OVIVÁRÓ
„VÁR TÉGED AZ ÓVODA EZER JÁTÉK
SZÁZ CSODA”
A 3-5 éves korú gyermekek óvodai beíratása előtt
ÓVODAI NYÍLT NAPOT szer vezünk
2014. április 30-án (szerdán) 1000 órától- 1200 óráig
a Geleji úti és a Rákóczi úti óvodában.

Ezen a napon az érdeklődő szülőknek bemutatjuk óvodánkat,
játszóház ker etén belül lehetőséget biztosítunk a leendő
óvodásoknak a tevékenységek kipróbálására, illetve kötetlen
beszélgetésre.
Jó alkalom ez a közös játékra és az ismerkedésre.
Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket és a leendő óvodásokat.
Matiz Csilla
óvodavezető

Szereplők:
Bednai Natália
Kósa Dénes
Ternai Krisztina
Zsiga László

Jelenetek:
Peterdi Pál: A jelszó
Vadnai László: Adóbevallás
Trunkó Barnabás: A bigámista
Nóti Károly: Sulhóf
Molnár Ferenc: A vadállat
Nóti Károly: Londonban, sej
Peterdi Pál: A gomba
Nóti Károly: Csal a feleségem
László Balázs: Jogos félelem
Szeret, nem szeret... Hát igen, a szerelem... Van, aki már átélte,
van, aki átéli, és van, aki át fogja élni. Fiatal az idősebbel, magas
az alacsonnyal, molett a vékonnyal, fekete a fehérrel... Ha valakit
Ámor eltalál, ott kő kövön nem marad! A legjobb kabaré jelenetek örökzöld, ismert slágerekkel fűszerezve.
A kérdés: szeret, vagy nem szeret?

A BELÉPÉS DÍJTALAN!

Emődi Krónika

Interaktív író-olvasó találkozó
Az Emődi Művelődési
Ház és Könyvtár
szeretettel meghív minden gyereket
2014. május 16-án
16 órára
a Városi Könyvtár
Gyermekrészlegébe

Víg Balázs: Három
bajusz gazdát keres
című könyvének játékos
bemutatójára.
Születésnapfalván három beszélő bajusz egyszer
csak leugrik gazdája orra alól, és világgá megy. A
kackiás Kunkori koma zsiványnak áll, a fityegő
Harcsa szomszéd feleséget keres magának, a legkisebb bajuszlegény, Kedves bajusz pedig trombitásként próbál szerencsét. Vajon Nagypapa bajusza is
tud ilyen csodákat?
Gyerekek! Akinek van kedve, készítsen otthon
hasonló bajuszt, mint a képen az írón látható és
hozza el magával.
A bajuszban érkezők ajándékot kapnak!
A bemutatásra kerülő Három bajusz gazdát
keres és A rettegő fogorvos című mesekönyvek a
rendezvény napján kedvezményes áron, a szerző
által dedikáltan vásárolhatók meg, amíg a készlet
tart.
HÁROM BAJUSZ GAZDÁT KERES:
2190 Ft helyett 1800 Ft
A RETTEGŐ FOGORVOS:
1790 Ft helyett 1500 Ft

Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
májusi programja:
Május 15 . csütörtök 17 óra
Emődi Gasztro Klub
Receptcserebere
Minden hónap második csütörtökén találkozunk.
A klub nyilvános, bárki csatlakozhat.
Szeretettel várunk egy jó receptet, amit könnyű elkészíteni és mégis különleges. Mindenkinek van
egy ilyen titkos befutója, osszuk meg egymással.
Vendégünk lesz ez alkalommal is udvari szakácsnőnk, Gönczi Edina, aki már nagyon kíváncsi a receptekre és lehet, hogy neki is lesz egy-két ötlete
hozzájuk…Akinek van kedve el is készítheti az ételt
és elhozhatja egy kóstolóra. Szeretettel várjuk a
gasztronómia, az egészséges táplálkozás, az önfenntartás és a hagyományőrzés iránt érdeklődőket.
/Helyszín: Igazgatási Épület emeleti tárgyalója/

Május 22. csütörtök 17 óra
Emődi Helytörténeti Klub
Minden hónap harmadik csütörtökjén találkozunk.
Moderátor: Czecze József
A ’56-os eseményeket elevenítettük föl az előző
klubban, kizárólag megyei és emődi viszonylatban.
Megtudhattuk, hogyan bojkottálták az oroszórát akkor a nyolcadikosok Emődön. Következő alkalommal az „Emőd, a fekete város” jelző hátterét boncolgatjuk és az első világháborúról nézhetünk kivetítőn
egy dokumentumfilmet, mely a BBC kiadványa.
Továbbra is várunk régi képeket, vagy bármit, amihez kötődik egy történet.
/Helyszín: Igazgatási Épület emeleti tárgyalója/

Május 20. kedd 10 óra
Emődi baba-mama klub
Minden hónap harmadik keddjén találkozunk.
Vendégünk a HOLDAM Egyesület szakértője!
A Holdam Egyesület a nőiség, az anyaság, a szülés
és a születés minél teljesebb, tudatos megéléséért
munkálkodik. Küldetésük, hogy segítséget nyújtsunk a női életkör állomásain
(párválasztás, házasság, szülés, gyermeknevelés)
felmerülő kérdésekben.
Szeretettel várjuk az anyukákat és a gyerekeket!
/Helyszín: Igazgatási Épületben található Gyermekkönyvtár/

Emődi Krónika

Emőd Város Önkormányzata és az Emődi Pincegazdák Egyesülete
szeretettel meghívja Önt és kedves családját a

VI. HAGYOMÁNYŐRZŐ MAJÁLISRA AZ EMŐDI BOROSPINCÉKHEZ

2014. május 3-án szombaton
Program:
9.00-13.00
13.00-14.00
14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30
16.30-17.00
17.00-17.15
17.15-18.45

Nagycsaládosok egyesületének akadályversenye
Óvodások, iskolások műsora
Kisforrás együttes koncertje
Antal Sándor nótaénekes műsora
Barátság Nyugdíjas Klub
Emőd Brass
Az Emődi Pincegazdák Dalárdája
VITYUKA Néptáncegyüttes műsora
Borverseny eredményhirdetés
„Kató néni” Ihos József humorista előadása
és a Szikszói Humorbajnokság döntősének műsora.
18.45-22.00
KGST Blues Band
22.00DISCO
Állandó programok:Ingyenes ugr álóvár és tr ambulin. Kir akodóvásár : kézműves ter mékek, hentesár u, ter melői méz,
édesség, játék, büfé. Nyitott pincék, finom borok.
Pincesori főzőverseny
Akinek nincs pincéje és szeretne főzni, jelezze Poráczki András szervezőnek /tel: 30-387-63-60/,
mert főzőhelyet biztosít a jelentkezőknek.
Műsorvezető: Vajtó László
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

SUDOKU

Helytörténeti játék
A válaszokat a könyvtárban lehet leadni, vagy a
muv.haz.emod@gmail.com címre elküldeni, esetleg postai úton
az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár címére /3432 Emőd, Hunyadi u. 27-29./ elküldeni.
A helyes válaszok beküldői között értékes nyereményeket
sorsolunk ki, az Szt. István napi vígasságok alkalmával,
augusztus 20-án.
ÁPRILISI FORDULÓ KÉRDÉSEI:

1. Hol volt a 60-as években Emődön pékség?
2. Hogy hívják Emőd legnagyobb pincéjét?
3. Hol található a „Kacsazug”? Nevét honnan kapta?
4. Hol található a „Hatrongyos”? Miért nevezik
„Hatrongyosnak”?
5. Mikor épült a Bagolyvár csárda, ami ma már nem üzemel?
5.+1 Hány tér van Emődön? Sorolja fel!

Emődi Krónika

Marczis László

50. születésnapja alkalmából,
sok boldogságot és jó egészséget kíván szerető családja:
Felesége: Marika és
gyermekei: Lacika és Viktória.

ELTÜNT
fekete színű 3,5 éves, keverék
(vizsla jelleg) szuka,
Sissy nevű kutyánk
Aki látta, vagy bármilyen
információt tud róla hívjon fel
bennünket a
20/9392178-as telefonszámon
Címünk: Emőd, Váci u. 20.

A megtalálót jutalomban részesítjük.
MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK SZOLID ÁRAKON.
Tóth Mihály 06-20/355-8176.

Emődön termelői fehérbor eladó.
Ár: 280,-Ft/l

Tel.: 06-70/3673-716

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik

Bander Gézáné
sz. Klajzsovics Mária
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
„Ha emlegettek, köztetek leszek,
de fáj, ha látom könnyetek.
Ha rám gondoltok, mosolyogjatok,
mert én már Istennél vagyok”

Kiadó: Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
Szerkesztő: Kovács Gabr iella
E-mail: muv.haz.emod@gmail.com
Nyomdai előkészítés: Szűcs László
Nyomdai kivitelezés: Szín Bt.

