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Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
(részletek a programajánlóban, 8. oldalon)
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Ünnepélyes névtábla avató az óvodában
Hagyományainkhoz híven az idén is megrendezésre került óvodánkban
a gyermekhét. Változatos programok várták minden nap a gyerekeket.
A Csodamalom Bábszínház kézműves foglalkozásain a bábkészítést,
agyagozást, nemezelést próbálhatták ki a gyerekek.
A Rákóczi úti óvodában, bábelőadást, valamint mesedramatizálást
láthattak az óvodások.
Az óvodai dolgozók a Lúdas Matyi és a Nagyhatalmú sündisznócska
című mesét játszották el a kicsiknek. A mozgásos sportjátékok és a
kirándulás sem maradhatott el.
Pénteken a Geleji úti óvodában vidám játékok és névtábla avató ünnepségünk zárta a gyermekhetet.
Óvodánk 2013. szeptember 1-től használja az Emődi Gyermekálom
Óvoda elnevezést.
A névkeresésben döntésünket megerősítette az 1999 óta működő
„Gyermekálom” az emődi óvodásokért Alapítvány, illetve annak neve.
A névválasztás során célkitűzésünk volt, hogy a gyermekközpontú
nevelési elvünk és gyermekszerető munkánk tükröződjön, mert „jó
óvodában, jó gyermeknek lenni.” A mindennapok során arra törekszünk, hogy a gyerekek óvodai élete olyan legyen, mint egy szép álom.
Krúdy Gyula szavait idézve:
„Az álmokat hagyjuk meg álmoknak. Még oly gyengédek, hogy kézzel
nem lehet nyúlni hozzájuk. Csak fújni lehet az álmot, mint a gyermekek
a réten a vadvirág szálló csillagát.”
A névtáblát az óvodapedagógusok ötleteire támaszkodva Pusztai Szilveszter harsányi fafaragó-mester készítette, mely kifejezi
az elkötelezettségünket a környezettudatos nevelés irányába és „Zöld Óvoda” címünkhöz hű.
Névtáblánkat Lehóczki István, polgármester úr és Fekete Tibor, alpolgármester úr leplezte le, majd az egyházak képviseletében
Kósa Enikő, lelkész asszony és Kocsis István esper es úr ünnepélyesen megáldotta. Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Emőd Város vezetősége, a képviselő testületi tagok, az egyházak képviselői, a társintézmények vezetői és az óvodás
gyermekek szülei. Ünnepségünket az óvodai néptánc csoport színvonalas előadása zárta.
Matiz Csilla
óvodavezető

VÁR MINKET AZ ISKOLA…

„Erdők-mezők dalos madárkája
repülj a mi kedves óvodánkra.
Kicsik voltunk mikor idejöttünk,,
három évet tarisznyánkba tettünk.”

„Hat évesek búcsúzkodnak, iskolába mennek holnap..."
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Játékátadás és projektindítás az iskolában
„A leghatásosabb nevelés, ha egy gyerek szép dolgokkal
játszhat.”
(Platon)
2014. június 4-én nagy örömmel adtuk át a gyerekeknek azokat az udvari játékokat, amelyekről már ennek az újságnak a
hasábjain is többször hírt adtunk. A 3 játékot (hinta, komplex
mászóka, csúszdás mászóvár) az udvar 3 különböző szegletében helyeztük el. Olyan játékokat választottunk, amelyek
hozzájárulnak az egyensúlyérzék, a koordinációs készség
fejlesztéséhez, az egészség megőrzéséhez, amelyek lehetővé
teszik, hogy mozogjanak, nyújtózzanak, erősítsék az izmaikat
az alsós tanulók.
Azt gondolom, hogy az a másfél millió Ft, amit a megvalósításra fordítottunk a lehető legjobb helyre került és bízunk
benne, hogy a gyerekek nagy örömmel sok éven keresztül
fogják használni balesetmentesen ezeket az eszközöket.
Ez a 3 játék valódi összefogás eredményeként jött létre! Hozzájárult a megvalósításához, aki papírt gyűjtött, részt vett az
elektronikai hulladékgyűjtésben, eljött a farsangi bálba, támogatta az alapítványt felajánlásával, adója 1 %-ával, vagy munkájával segített.
Az átadás után a résztvevők megismerkedhettek egy új, az
iskolában most induló intézményfejlesztési pályázattal. A
TÁMOP 3.1.4.B-13/1-2013-0001 „köznevelés az iskolában”
pilotprojektet a megvalósításban közreműködő mentorunk,
Vincze Szabolcs ismertette az érdeklődőkkel. A projekt során
célunk az iskolai eredményesség, hatékonyság növelése, ennek érdekében a pedagógusok továbbképzéseken vesznek
részt, lehetőségünk lesz külsős szakemberek bevonására, innovatív iskolai programok szervezésére és eszközbeszerzésre
is.
Ezúton szeretném ismételten megköszönni a szülői szervezetnek, az iskolai alapítványnak, polgármester úrnak, a városgondnokság dolgozóinak, hogy az elképzelésünk mellé álltak
és közösen meg tudtuk valósítani egy régi álmunkat!
Mivel az udvaron még van bőven hely, szeretnénk majd bővíteni a játékokat, ehhez viszont továbbra is várjuk az összefogást, segítséget. Tanévkezdés után (még utoljára)
„gigantikus” papírgyűjtést szervezünk, kérjük, hogy addig
gyűjtögesse mindenki a reklámújságot és mindent, ami papírból van, mert megyünk érte!
Köszönjük!
Szűcs László
igazgató
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Kedves búcsúzó diákok, tisztelt ünneplő közönség!
Szeretettel köszöntöm a tanév legjobban várt ünnepén a végzős
diákokat, szüleiket, a meghívott vendégeket, valamint iskolánk
valamennyi munkatársát, tanulóját, és minden kedves jelenlévőt.
180 tanítási nap telt el azóta, hogy szeptember 2-án azt mondtam: „a 2013/2014-es tanévet megnyitom.” Szerintem azóta
sokan vártak arra, hogy ismét kiálljak, és bejelentsem, hogy
egy nyári szünet erejéig ismét lakatot teszünk az iskolára. Mielőtt azonban ezt megtenném, szeretném a ballagó nyolcadikosokat még utoljára néhány jó tanáccsal ellátni, tegyék be a tarisznyájukba, hátha jó lesz még valamire. Manapság gyakran
találkozhatunk olyan tanításokkal, melyek különféle tárgyak
emberi tulajdonságokkal való felruházásán keresztül késztetnek gondolkodásra. Ezek a tárgyak lehetnek teljesen hétköznapiak, mint például az iskolában olyan gyakran használt ceruza.
Minden diák naponta a kezébe veszi, használja, esetleg kicsit
meg is rágja a végét, de nem hiszem, hogy sokan állítanák maguk elé példaképként.
Paulo Coelho napjaink népszerű brazil írója egyik könyvében a
következőképpen írja meg a ceruza történetét:
„A fiú nézte, ahogy a nagymamája levelet ír. Egyszer csak
megkérdezte:
– Egy olyan történetet írsz, ami megtörtént velünk? Netán ez a
történet rólam szól?
A nagymama abbahagyta az írást és elmosolyodott. Így felelt
az unokájának:
– Valóban rólad írok. De a szavaknál is fontosabb a ceruza,
amit használok. Szeretném, ha a tiéd lenne, amikor nagy leszel.
A fiú kíváncsian ránézett a ceruzára, de nem látott rajta semmi
különöset.
– De hát ugyanolyan, mint a többi, amit eddig láttam!
– Minden attól függ, hogyan nézed a dolgokat. Van öt olyan
erénye, amit ha sikerül megőrizned magadban, mindig békében
leszel a világgal.
Az első erény: nagy dolgokat vihetsz véghez, de soha ne
feledd, hogy van egy Kéz, amely vezeti a lépteidet. Ezt a kezet
mi Istennek hívjuk, és mindig az Ő akarata felé fog téged vezetni.
A második erény: néha egy kicsit abba kell hagynom az
írást, hogy kihegyezzem a ceruzát. A ceruzának ez szenvedést
okoz, de a végén hegyesebb lesz. Van olyan fájdalom, amit el
kell tudnod viselni, mert jobb ember leszel tőle.
A harmadik erény: a cer uza mindig hagyja, hogy kir adírozzuk azt, amit elrontott. Megérti, hogy ha kijavítunk valamit,
amit rosszul csináltunk, az nem szükségszerűen rossz – épp
ellenkezőleg: fontos, mert az igazság útján tart minket.
Negyedik erény: a cer uzában nem a fája vagy a külső for mája a lényeg, hanem a grafit, ami benne van. Ezért mindig
törődj azzal, ami a bensődben történik.
Végül a ceruza ötödik erénye: mindig nyomot hagy maga után.
Tudd meg, hogy az életben te is ugyanígy nyomot hagysz a
tetteid után, és ennek tudatában cselekedj.
Kedves Ballagó Diákok!
Azt kívánom Nektek, hogy találjátok meg a saját erényeiteket
és törekedjetek arra, hogy ezek az erények vezessenek előre.
Olyan úton haladtok, amely néha kanyarog, néha göröngyös,

de sokféle lehetőséget kínál az utazásra, Az a járat, amelyen
most ültök 8 állomáson keresztül vitt a cél felé, de most Ti
elértetek az utolsó megállóhoz, le kell szállni és keresni kell
egy másikat. Ezen már tulajdonképpen túl is vagytok, mindenki zsebében ott lapul a középiskolai felvételi értesítő, mint átszállójegy, és szerintem már izgatottan várjátok, hogy kiderüljön, milyen kocsikkal közlekedik majd az új szerelvény. Vajon
fapados lesz, vagy 1. osztályon utazhattok tovább? Milyenek
lesznek az új osztálytársak, a tanárok, a tantermek? Milyen lesz
korán kelni, bejárni és sokat kell-e tanulni? Számos fontos kérdés, melyre a választ nem tudom. Azt viszont tudom, hogy ha
felhasználjátok mindazt, amivel mi pedagógusok az elmúlt
években igyekeztünk teletölteni a tarisznyátokat és komolyan
veszitek a tanulást, akkor a siker biztosan nem marad el. Azt
tanácsolom, hogy tűzzetek ki magatok elé célt, a saját célotokat, ami nem is biztos, hogy ebben a pillanatban reálisnak tűnik, aztán higgyétek el, hogy megvalósítható és el fogjátok
érni. Henry Ford mondta:
„Akár azt hiszed, hogy képes vagy rá, akár azt, hogy nem, igazad lesz.”
Albert Einstein ezt így fogalmazta meg: „Mindenki tudja, hogy
bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja.”
Kívánom, hogy legyetek Ti, akik nem ismerik a lehetetlent és
játszi könnyedséggel megvalósítják álmaikat.
Kedves Szülők! Szülőtársaim!
Ballag a kisfiunk, kislányunk! És már nem is olyan kicsi. Persze még nem felnőtt, ahogyan Ő gondolja, de a legjobb úton
halad a felnőtté válás felé. Szinte most volt, hogy az évnyitón
köszöntöttük Őket, most pedig az elröppenő 8 év után búcsúznak
az
iskolától.
Biztos
vagyok
benne,
hogy
valamennyiünkben ugyanazok az érzések munkálkodnak.
Büszkék vagyunk a gyermekünkre és együtt örülünk a sikerének. Persze félelmeink is vannak: Hogyan fog bejárni? Mikor
fog hazaérni? Lesznek-e új barátai és ha igen jó hatással lesznek-e rá? Vagyis féltjük és óvjuk, még akkor is, ha Ő esetleg
erre már egyre kevésbé tart igényt. De ez a szülő dolga, és ez
nem változik amíg világ a világ. Mindig akarunk egy kicsit
faragni rajtuk, hogy az a nyom, amit hagynak maguk után jól
látható, erős és egyedi legyen, mert mi ennek tudunk a legjobban örülni.
Kedves Kollégák!
Lev Tolsztoj tollából származik a következő idézet:
„Ha egyszer a pedagógus szereti a munkáját, akkor jó pedagógus lesz. Ha szereti tanulóit úgy, mint apja és anyja, akkor jobb
pedagógus lesz annál, aki minden könyvet elolvasott, de nem
szereti sem a munkáját, sem a tanítványait. Ha pedig egyesíti
önmagában munkájának s tanítványainak szeretetét, akkor tökéletes pedagógus.”
Én tudom, hogy Ti valamennyien arra törekedtek nap mint nap,
hogy a hivatást, amit választottatok tökéletesen műveljétek.
Köszönöm Nektek a tanév során végzett lelkiismeretes munkátokat és jó pihenést kívánok a jól megérdemelt szabadság napjaira. Külön szeretném megköszönni Tóth Bertalanné kolléganőmnek azt az áldozatos munkát, melyet 41 éve szaktanárként,
munkaközösség-vezetőként az emődi iskolában végez.
Kedves Ági!
Gratulálok a kiemelkedő életpálya elismeréseként nyugdíjba
vonulásod alkalmából kapott Pedagógus Szolgálati Emlék-
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éremhez, melyet pedagógusnap alkalmából Dr. Kriza Ákos
Miskolc város polgármestere és Ragályiné Hajdú Zsuzsanna
tankerületi igazgató asszony adott át. E helyről is jó egészséget
és tartalmas nyugdíjas éveket kívánok Neked!
Kedves itt maradó diákok!
Érdekes és mozgalmas tanévet hagyunk most magunk mögött,
amely számotokra is sok újdonságot tartalmazott. A köznevelési törvény életbe lépő rendelkezései és a kerettanterv bevezetéséből adódó új tantárgyak többletterheket róttak rátok is és
tudom, hogy elfáradtatok.
Ma 360-an kaptok bizonyítványt és gratulálok az elért eredményekhez. A tanulók 53 %-a vehet át tőlem, vagy az osztályfőnökétől kitűnő, jeles vagy jó bizonyítványt. Az egy kicsit elszomorít, hogy 27 tanulónak nem lesz gondtalan a nyár, mert
javítóvizsgán kell bizonyítania, hogy pótolta a hiányosságokat.
Nektek szeretnénk segítséget nyújtani azzal, hogy szerdánként
várunk Titeket az iskolába, hogy szaktanári segítséggel sikeres
legyen a felkészülésetek. Heten sajnos olyan bizonyítványt
kaptok, amelybe az van írva, hogy „a tanulmányi követelményeket nem teljesítette”. Nektek évet kell ismételni, remélem a
következő tanévben sikerül pótolnotok a lemaradást és komolyabban veszitek a tanulást.
Az iskola összesített tanulmányi átlaga 3,75, amiben jelentős
szerepe van annak a 73 tanulónak, akik ma kitűnő bizonyítványt visznek haza. Nektek külön gratulálok, hiszen tudom,
hogy ehhez nagyon sokat, szinte hiba nélkül kellett dolgoznotok a tanév során.
Örülök annak, rendszeresen jártatok iskolába, átlagosan fejenként 11, 2 napot mulasztottatok, ezt is szinte mind igazoltan.
A magatartás és szorgalom eredmények a következőképpen
alakultak: magatartásból 151 példás, 114 jó, 63 változó és 30
rossz értékelés született, míg a szorgalom esetében 114 példás,
92 jó, 95 változó és 57 hanyag.
Számtalan tanulmányi és sportversenyen vettetek részt, ahol
kiemelkedően szép eredményeket értetek el, ezzel is öregbítve
iskolánk és városunk hírnevét. Külön öröm számomra, hogy a
versenyeredmények között egyre több az országos és megyei
szintű versenyen elért helyezés.
A lehetőségekhez mérten igyekeztünk, hogy a tehetséges tanulók megkapják mindazt, ami segíti kibontakozásukat. Ennek
érdekében szaktárgyi, művészeti és sportszakköröket, felvételi
előkészítőket működtettünk. A tanulmányi munkában lemaradóknak a felzárkózás lehetőségét biztosítottuk a délutáni foglalkozásokon.
Külön öröm számunkra, hogy a megszépült „B” épület udvarán
az elmúlt héten udvari játékokat avathattunk. Régi álmunk vált
ezzel valóra a gyerekek nagy örömére. Ismételten szeretném
megköszönni a szülőknek, az iskolai alapítványnak, az önkormányzatnak az anyagi támogatást, a városgondnokságnak a
kivitelezésben nyújtott segítséget.
Immár harmadik éve nyerünk a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Erzsébet tábor pályázatán, az idén 80 tanulót viszünk
Fonyódligetre táborozni. Az érintett tanulók a bizonyítvány
mellé kapnak tájékoztatót. Már tervezzük a következő tanév
feladatait is, melyek közül kiemelkedő jelentőségű lesz a
TÁMOP 3.1.4.B jelű intézményfejlesztési pályázat. A program
során eszközfejlesztésre és szakmai programok, módszertani
fejlesztések megvalósítására is lesz lehetőség.
Kedves gyerekek!
Kérlek benneteket, hogy a nyári szünetben vigyázzatok magatokra! Pihenjetek, gyűjtsétek az erőt, hogy szeptemberben élményekkel feltöltődve kezdhessük a következő tanévet, ami
legalább olyan hosszúnak és nehéznek ígérkezik, mint az idei

volt. Végezetül pedig szeretném megköszönni a szülők iskolai
foglalkozásokhoz, kirándulásokhoz, a különböző versenyekhez, rendezvényekhez nyújtott segítségét, hozzáállását.
Megköszönöm az iskola minden dolgozójának lelkiismeretes,
hivatástudattal végzett munkáját, a működtető önkormányzat, a
képviselőtestületi tagok segítségét, s kérjük a további támogatásukat is.
Köszönöm a Szülői Közösség, a Városgondnokság, az egyházak és hitoktatók munkáját, az Emődi Művelődési Ház és
Könyvtár, a helyi Rendőrőrs, a társintézmények, az egészségügyi dolgozók, az iskolai alapítvány, valamint a vállalkozók,
szponzorok ez évben adott segítségét is.
Búcsúzóul a ballagóknak és vendégeiknek kívánok a mai napra
jó szórakozást, és mindenkinek kellemes pihenést a nyári szünetben. Ezzel a 2013/2014-es tanévet bezárom. Köszönöm a
figyelmet!
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Szünidőköszöntő
Emődön június 21-én szórakoztató program várta a gyerekeket
és a felnőtteket a vakáció kezdetének örömére. A városban
régi hagyomány ez a rendezvény. A gyermeknap az oktatási
intézményekben kerül megrendezésre, a város pedig ezzel a
„késői gyermeknappal” akar kedveskedni a kicsiknek.
Egész délután ingyenesen használhatták a gyerekek az óriáscsúszdát és a hatalmas, aktív ugrálóvárat. Ha elfáradtak kézműves foglalkozáson vehettek részt, ahol a hagyományőrző
tevékenységeken kívül modernebb technikákkal is megismerkedhettek az érdeklődők, a Bükkaljai Alkotók Közhasznú
Egyesülete jóvoltából. De volt csillámos arcfestés és
lufihajtogatás is.
A színpadon egymást váltották a műsorok. A legkisebbekkel
kezdtünk. Nekik bohócok mondták el többek között miért is
fontos a kézmosás és a fogmosás, de jót mókáztak és táncoltak
is együtt. Ezután a Helikoffer Együttes repített minket Halász
Judit világába.
A koncert alatt a gyerekekkel együtt, az anyukák és a nagymamák is énekelték a „Lencsilánykát” vagy az „Ó-ó Mary-t”.
A iskolában több korosztály tanul néptáncot és modern táncot
egyaránt. Most a modern tánccsoportok mutatkoztak be. A

nyolcadikosoktól pedig egy tüzes cha-cha-chaát láthattunk.
Így lassan közeledtünk a nagyobbaknak szóló műsorokhoz.
Dred és Doris volt a vendégünk, akik jól megmozgatták a közönséget, remek hangulatot teremtettek. A hangulat tetőfokán
érkezett hozzánk HIEN. Aki csodálatos hangjával és különleges személyiségével varázsolt el mindenkit. Hosszú sorok
kígyóztak a koncert végén aláírásért és fotóért.
A délután fénypontja az volt, amikor megérkezett egy
drónhelikopter, és légifelvételeket készített a rendezvényről. A
gyerekek lenyűgözve figyelték a le és felszállást és lelkesen
integettek a kamerába, majd azt is megnézhették, hogyan lehet
ezt a különleges helikoptert irányítani. A kreatívabbaknak volt
aszfaltrajzverseny, ahol értékes könyvekért folyt a harc, de
könyveket és más apró ajándékokat lehetett nyerni a kvízjátékon is. A vetélkedőt műsorvezetőnk, Vajtó László vezette, aki
egész nap gondoskodott a jó hangulatról.
Reméljük mindenki jól érezte magát és még jobb kedvvel veti
bele magát a nyárba!
Kovács Gabriella
Művelődési Ház igazgató

Emődi Krónika

Véradás!
Az előzetes felmérés alkalmával a véradók többsége bevállalta az
évenkénti ötszöri véradást.
Most a harmadikra kerül sor.

2014. július 9-én /szerdán/
14 – 18 óráig
az Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában.
Kérünk minden eddigi véradónkat, hogy jöjjön, hozzon magával új véradókat.
Az előző véradás alkalmával is csak 4 fő hiányzott, hogy teljesítsük, amit vállaltunk.
Véradás után - az előző alkalmakhoz hasonlóan - mindenkit megvendégelünk, egy finom gulyásra!
„Mintha az ég is mosolyogna,
ahol ember-emberen segít,
ahol a szeretet hálója
szinte mindenkit bekerít.”

JELEK
Érettségi bizonyítvánnyal fényképezkednek büszkén fiatalok.
Szépek, értelmesek, kicsit úgy tűnik semmit sem változtak
ettől a „papírtól”. Eddig is érettnek, sőt némelyeket koraérettnek ismertem. Mit változtat ezen a „papír”?
Azért, az nem ugyanaz – mondanák-, mert ezért megküzdöttünk, egy út végére értünk, elértünk egy kitűzött célt. És igen,
az a „papír” a jel, hogy sikerült.
Sokszor találkoztam olyanokkal, akik úgy érveltek önmaguk
mellett, hogy bár nincs „papírjuk”, de értenek magas szinten
sok mindenhez. És bizonyára sokaknál ez így is van, de vajon
kire bíznák vészhelyzetben az életüket, olyanra aki megküzdött a tudásért, és bizonyítani is tudja, vagy olyanra, aki csak
önmaga reklámja? Nem adják könnyen az érettségit, a diplomát, egy tudományos fokozatot, és éppen ettől értékálló.
Ahogy szívműtétet, repülőgép-vezetést sem bíznánk kontárra,
életünk lelki oldalán is jó, ha növekedünk és ennek jelei láthatóvá válnak.
„Tudok én otthon is imádkozni meg hinni!” – nem túl látható
jelei lelki gazdagságunknak. Jézus Krisztus nem magányos
ninjákat, földalatti mozgalomban működő titkos-ügynököket
hív az Ő követésébe, hanem azt várja az övéitől, hogy legyenek jelen ebben a világban: sóként átjárva, ízesítve mindent,
világosságként oszlatva a sötétet, és utat mutatva a tévelygőknek és hegyen épített városként, láthatóan, kikerülhetetlen
jelként. (Mt5,13-16 alapján)
Ahogy az őseink éppen ezért a települések legmagasabb pontjaira építették a templomaikat, úgy nem rejtőzhet el senki, aki
Krisztus nevéről magát keresztyénnek nevezi, bármely felekezet tagja legyen is.
Pünkösdkor, az egyház születésnapján gyülekezetünkben konfirmáció volt. Hét fiatal több éves hitoktatásának eredménye,

Köszönettel:
a Véradásszervezők

hogy vizsgát tettek a gyülekezet előtt. Az elmúlt tanév intenzív előkészítése során jó alapokat szereztek mindarról, ami
megismerhető az őket szerető Istenről. Aztán a templomban
körbeállva az Úr asztalát megvallották hitüket az ünneplő
gyülekezet előtt. Isten áldása válaszul elhangzott felettük.
A gyülekezet felnőtt, úrvacsorázó tagjai lettek, ennek külső
jele egy „papír”. Konfirmációs emléklap – igazolás arról, amit
megtanultak, amiről vallást tettek. Hűségük jutalma pedig
Isten életüket elkísérő gazdag áldása. Emellett eltörpül, hogy
tartoznak valahová. Egy olyan közösségbe, amelyik aszerint
formálódik, amennyit ők maguk is hozzátesznek.
Istené a dicsőség a jelekért, amelyek önmagukon túl mutatnak
és a hegyen épített városokért, amelyek nem rejthetők el és
nem is akarnak rejtőzködni!
„Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy
lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” (Mt5,16)
Kósa Enikő
református lelkipásztor

Emődi Krónika

Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
júliusi programja:
Július 17. csütörtök 17 óra

Emődi Gasztro Klub
A befőzésről….
Itt a szezon. Osszuk meg egymással tapasztalatainkat és
várok könnyű gyors recepteket is.
Szeretettel várjuk a gasztronómia, az egészséges táplálkozás, az önfenntartás és a hagyományőrzés iránt érdeklődőket.

/Helyszín: Igazgatási Épület emeleti előadója/

Július 24. csütörtök 17 óra

Emődi Helytörténeti Klub
Szeretettel várunk mindenkit, aki szívesen hallgat történeteket a múltból, vagy talán tud is egyet. Örülnénk, ha
hoznának régi képeket, tárgyakat, emlékeket.
Moderátor: Czecze József

/Helyszín: Igazgatási Épület emeleti előadója/

Könyvtári Hírek
2014-re a beiratkozás INGYENES!
Az Emődi Könyvtár Gyermekrészlege egész nyáron várja a vakációzókat egy kis olvasásra. A legkisebbektől a
legnagyobbakig minden gyerek talál olvasnivalót, vagy
csak nézegetnivalót, de játékok is vannak már,
társasozni, sakkozni is lehet.
Szeretettel várunk mindenkit!

Elérhetőségek:
Művelődési Ház és Könyvtár (Emőd, Hunyadi u. 27-29)
tel.: 46/476-156, fax: 46/576-239
e-mail.: emod.konyvtar@freemail.hu
vagy muv.haz.emod@gmail.com
Nyitva tartás:
Hétfő: 09.00-17.00
Kedd: 09.00-17.00
Szerda: 09.00-17.00
Csütörtök: 09.00-17.00
Péntek: 09.00-17.00

Kölcsönzési nyitva tartás:
Hétfő: 13.00-17.00
Kedd: 13.00-17.00
Szerda: 09.00-17.00
Csütörtök: 09.00-17.00
Péntek: 09.00-17.00

Július 8 és 22. kedd 10 óra

Emődi Baba-Mama Klub
A 22-ei alkalommal lesz szakértő vendégünk, a Holdam
Egyesület jóvoltából.
Szeretettel várjuk az anyukákat és a gyerekeket!

/Helyszín: Igazgatási Épületben található Gyermekkönyvtár/

A PÓDIUM SZÍNHÁZ bemutatja
Brandon Thomas—Aldobólyi Nagy György— Szenes Iván:

Charley Nénje c. zenés bohózatát
Helyszín: Polgármesteri Hivatal melletti tér
2014. július 18. 20.30
Szereplők:
Donna Lucia d'Alvadorez, a Charley nénje

Rák Kati

Ella Delahay

Szuromi Bernadett

Sir Francis Topplebee, ezredes

Egyházi Géza

Annie Spittigue

Kiss Dóra

Lord Frank Babberley,oxfordi diák

Bródy Norbert

Brassett, inas

Zsiga László

Stephen Spittigue, ügyvéd

Gieler Csaba

Charley Wykeham, oxfordi diák

Kósa Dénes

Kitty Verdun

Bednai Natália

Jack Topplebee, oxfordi diák

Blazsovszky Ákos

Emődi Krónika

Emődi anyák gyermekeikkel 1940-ben

Első sor balról: Zábor szki Er zsébet az anyukájával, Hlad Már ia és Anna ikr ek az anyukájukkal,
Lukács Béla az anyukájával, Pásztor Barna az anyukájával.
Második sor: Bir inyi Anna az anyja ölében, Silye Ar anka és édesanyja, Bar na Balázs az anyukájával,
Bolyós Barna az édesanyjával és Szerdahelyi János az anyukájával.
A fotó forrása: Takácsné Hlad Mária Emőd, Árpád u.

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.
JÚNIUSI FORDULÓ KÉRDÉSEI:
1.Soroljon fel legalább 5 egyesületet ami Emődön működik.
2. Mikortól van Emődön zeneoktatás?
3. Mikor került letételre a görög-katolikus templom alapköve?
(pontos dátum)
4. Kinek a menlevele található a Református parókián?
5. Hogy hívták azt a plébánost akinek a levelét megtalálták a
katolikus templom torony gömbjében?
5+1 Ki csinálta először az Emődi Tehéntáncot? Hogyan kell elkészíteni azt? (rövid leírás)

Emődi Krónika
Anyakönyvi hírek
Csorba Tamás
és
Szitai Ramóna
2014. május 16-án Emődön,
házasságot kötöttek.
Sok boldogságot!

Köszönetnyilvánítás
„Elcsitult a szív, mely értünk dobogott,
megpihent a kéz, mely értünk oly sokat dolgozott.
Számunkra Te sohasem leszel halott,
szívünkben örökké élni fogsz, mint a csillagok.”
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik DUDÁS BÉLÁNÉ
sz. Szabó Irén búcsúztatásán megjelentek, sír jár a vir ágot
helyeztek, utolsó útjára elkísérték.
Gyászoló család

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

Tel.: 06-70/3673-716

M E G NY Í L T
Rózsika Virág- és
terményboltja
Emőd, Dózsa Gy. utca 21.
szám alatt.
Kisállat felszerelés, állateledel, szentistváni tápok,
PURINA táplálék-kiegészítők.
Nyitva: H-P: 8-17,
Szombaton:8-12 óráig,
Vasárnap: Zárva
Telefon: 06/30/899-9740.

Köszönetnyilvánítás
„Nagyon akartam élni még,
Érezni szívetek melegét!
Nem adta a sors nekem,
Elvámolta az életem.
Búcsú nélkül kellett mennem,
Őrizzetek szívetekben.”
Köszönetet mondunk mindazoknak, ismerték és szeretették
Puhl Jánosnét
Született: Hornyák Katalint,
volt Margit utcai lakost, temetésén megjelentek,
sírjára virágot helyeztek, végső útjára elkísérték.
A gyászoló család
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Ősze Jánosné
Született: Szabó Erzsébet
temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek.
A gyászoló család

„Elmúlt, mint száz más pillanat
De mi tudjuk: mégis múlhatatlan,
Mert szívek őrzik, nem szavak.”
/ Nagy László/

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik
szeretett Édesanyánkat

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.

VARGA FERENCNÉT
Született: Vaskó Etelkát
utolsó útjára elkísértek, sírjához a kegyelet virágait helyezték,
részvétükkel gyászunkban osztoztak.
Éva, Erzsébet és Gabriella

