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Választás – 2014. október 12.
Polgármester választáson induló jelöltek :
Jelölt neve
Jelölő szervezet
1. Pocsai Enikő
független
2. Lehóczki István
Nemzeti Fórum
3. Havas István
független
4. Kascsák József
független

Kapott érvényes szavazat
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Települési egyéni listás képviselő-választáson induló jelöltek :
1. Pocsai Enikő
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2. Fekete Tibor
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3. Kósa Lajos
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4. Fehérvári Tamás
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4. Szűcs László
független
6. Karabélyos József
független
7. Takács Anita
független
8. Poráczki András
független
9. Kovács Géza
FIDESZ-KDNP
10. Havas István
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dr. Oláh Imre
Borsodi Károly
Barna Zsolt
Kovács Nándor
Kriston László
Vass József
Rémiás Mihály
Kazárné Kalber Nikolett
Turi Róbert
Komlósi István
Kiss Géza
Ivánkai Tamás
Tábori Zsolt
Fejes Gábor
Boldizsár László
Rémiás Gyula
Farkas Géza
Bukszár Szilvia
Kascsák József
Kovács József
dr. Szabó Gyula
Kállai József

független
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független

Lengyel Nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán induló jelöltek :
1. Veres Attila
SZT.ADALBERT LE
17
2. Rémiás Gyula
SZT.ADALBERT LE
15
3. Kusztván Zsolt
SZT.ADALBERT LE
13
4. Kusztván Zsoltné
SZT.ADALBERT LE
13
5. Bubenkó Emőke
SZT.ADALBERT LE
9
6. Bubenkó János
SZT.ADALBERT LE
7
Roma Nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán induló jelöltek:
1. Farkas Géza
RPM
42
2. Russzó Zsolt
RPM
34
3. Vidák Sándor
RPM
26

megválasztva polgármesternek
visszalépett
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő (szavazat egyenlőség
miatt sorsolással megválasztva)

képviselő
képviselő
képviselő

képviselő
képviselő
képviselő
Tóthné Bodnár Irén
HVI vezetője
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Pocsai Enikő
epocsai@gmail.com

Miskolcon születtem 1969. március 15-én. Általános iskolai
éveimet Emődön végeztem el, amely egész életemre
meghatározó volt. A középiskola befejezését követően
jelentkeztem a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző
Főiskolára, s 1990-től a helyi általános iskolában kezdtem el
tanítani. A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
igazgatóhelyettesének kértek fel 1996-2003-ig. Mindezzel egy
időben a Borsod- Abaúj- Zemplén Megyei Önkormányzat
szociális bizottságának voltam tagja 8 esztendőn át. Szakmai
fejlődésemet igyekeztem mindig a kihívások figyelembe
vételével fejleszteni, így több diplomát is szereztem. Néhány
évet dolgoztam Miskolcon, a szociális területen is a 20052007. közötti években.

Volt szerencsém megismerni az önkormányzati munka belső
munkafolyamatait is, hisz 5 évig Mezőcsát Város
Önkormányzat és Kistérség munkatársaként több területet
(oktatás, kultúra, sport, ifjúság) is koordináltam.
Szakmai elismertségem alapján az Encsi tankerület
Igazgatójává neveztek ki 2012-ben, ahol 18 település iskoláját
működtettem. Sajnos az önkormányzati képviselőséget nem
tarthattam volna meg, így választásra kényszerültem.
Az elmúlt években az Oktatási Hivatal felkérésére megyei
szakértőként is dolgoztam. A XXI kihívásainak eleget téve
elvégeztem a pályázatíró iskolát, így több pályázat projekt és
szakmai vezetője voltam.
Az idei évben a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
országos köznevelési projektjében koordinátorként segítettem
az iskolák szakmai munkáját.
Több civil szervezet alapításában is közreműködtem, mert
fontosnak tartom településünk lokálpatriotizmusát. Mindezek
mellett megyei és országos egyesületeknek vagyok jelenleg is
tagja, mert fontosnak ítélem a közösségben rejlő lehetőségek
kihasználását.
A helyhatósági választáson a választók akaratából
felhatalmazást kaptam a polgármesteri feladatok ellátására,
melyet legjobb tudásom szerint fogok végezni.

Takács Anita

Poráczki András

anita.takacs.013@gmail.com

poraczki2@citromail.hu

Miskolcon születtem 1984. szeptember 13-án. Születésem óta
Emődön élek, pontosabban annak külterületi részén Adornán.
Óvodába és általános iskolába is ide jártam. Jelenleg is itt lakom
párommal akivel 4 éve közösen vásárolt lakásunkat szépítgetjük.
A középiskolai tanulmányaimat Mezőkövesden a Széchenyi
István Szakközépiskolában végeztem, ahol megszereztem az
érettségi bizonyítványomat és lettem informatikus, ezen belül
számítógépes szoftver üzemeltető. Szakmailag szerencsésnek
érzem magam mert mindig valami újat kellett megtanulnom
különböző területeken, ami hozzájárult ismereteim bővítéséhez.
Eddigi munkáim során komoly kihívásoknak feleltem meg,
feladataim komplex és önálló munkavégzést igényeltek.
Pályafutásomat a nyékládházi OMV benzinkút shop
asszisztenseként kezdtem és még abban az évben Budapesten a
Dunagáz Rt.-nél tűzvédelmi szakvizsgát valamint töltőállomás
kezelő és eladói bizonyítványt szereztem. 2 év aktív munka után
váltottam és az ABeton-Viacolor Térkő Zrt.-nél helyezkedtem el
mint vevőszolgálati előadó, valamint feladataim közé tartozott
még a MEO és az ISO minőségirányítási rendszer
követelményeinek a megfelelő működtetése is. Még ebben az
évben megszereztem a „B” kategóriás jogosítványomat valamint
sikeres alapfokú nyelvvizsgát tettem németből. 3év után itt is
utólért a változás szele és immár 5éve a Lasselsberger Hungária
Kft.-nél dolgozom mint értékesítési ügyintéző.
Választóim bizalmából képviselői munkámmal Emődöt és az itt
lakók érdekeit szeretném képviselni és szolgálni.

1953-ban Sajószentpéteren születtem.
Gyermekéveimet Sajóvámoson töltöttem, és itt jártam
általános
iskolába.
Az
iskola
befejezése
után
Kazincbarcikán a Lékai János Szakiskolában villanyszerelői
szakmát szereztem, majd az Észak-Magyarországi Vegyi
Műveknél helyezkedtem el, mint villanyszerelő.
1979-től lakom Emődön, feleségem Laczkó Éva, egy
leánygyermekünk született. Emőd Városgondnokságán 26
éve dolgozom a szakmámban. Hobbim a gasztronómia.
Sok helyen vettem részt főzőversenyeken, vittem Emőd
hírnevét. Ennek kapcsán szerveztem meg 2004-ben először
Alföld - Bükkalja Főzőversenyt. Az ország nagyon sok
területéről, de még a határon túlról is érkeztek főzni szerető
vendégek.
2006.
szeptemberében
szalonnasütő
Guinness
rekordkísérletet szerveztem a pincék között, amelyre
ugyancsak érkeztek a határainkon túlról.
Magyarországon ilyen jellegű kísérlettel még nem
próbálkoztak, de Emődnek sikerült, és bekerültünk a
Guienness rekordok könyvébe.
Aktívan vettem részt a Pincegazdák Egyesületének a
megalakulásában, ahol alelnöknek választottak.
2006-2010-ig
önkormányzati
képviselőként
tevékenykedtem. A mostani választáson is bizalmat kaptam
a lakosságtól, melyet ezúton szeretnék megköszönni.
Képviselő társaimmal együtt Emőd jövőjéért, fejlődéséért
dolgozom.
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Karabélyos József

Kovács Géza

karabelyosj@gmail.com

kovacsgeza52@freemail.hu

1981. április 21-én születtem Kazincbarcikán. Gyermekkoromat
már Szirmabesenyőben töltöttem, az általános iskolát is ott
végeztem el. Középiskolai tanulmányaimat a miskolci Baross
Gábor Közlekedési és Postaforgalmi szakközépiskolában
folytattam, ahol az érettségi után technikusi képesítést
szereztem.
Az iskolában megszerzett tudásomat szerettem volna minél
előbb a munkában kamatoztatni, így a családi vállalkozás
működését segítve, kezdtem el dolgozni. Az országot bejárva
számos beruházáson és építkezésen vettem részt, egyre
felelősségteljesebb és céltudatosabb lettem. Tapasztalataimat
gyakran vezetőként kamatoztattam. Szintén családi vállalkozás
keretein belül autóbusz vezetőként megfordultam Magyarország
és Európa nagyobb városaiban. Mindkét munkámból adódóan
nagyon sok emberrel ismerkedtem meg, ennek köszönhetően
magas kapcsolati tőkével rendelkezem. Emődi feleségemmel
2010-ben itt kötöttünk házasságot, és 2013-ban megszületett
kisfiunk Botond. Közel másfél éve üzemeltetem a Nemzeti
Dohányboltot itt Emődön, amiben aktívan dolgozom is.
Üzletem kialakításakor azt tartottam a legfontosabbnak,
hogy a helyiek tetszését elnyerje, szívesen térjenek be a boltba,
illeszkedjen a városképbe, hogy ezáltal a közösség és a város
meghatározó részévé váljon.

62 éves okleveles gépészmérnök vagyok, 1977 óta
dolgozok, illetve 1980-tól élek Emődön családommal.
1993-tól a Városgondnokság vezetője vagyok. 1988-ban
indultam először a helyhatósági választáson, és lettem
önkormányzati képviselő, és vagyok azóta is
folyamatosan. Ez idő alatt több bizottságnak is voltam az
elnöke, illetve tagja. Egyik alapítója illetve vezetője
voltam az Emődi Polgári Körnek, majd tagja lettem a
FIDESZ helyi szervezetének. Az utóbbi három ciklusban
már a FIDESZ jelöltjeként kaptam meg a választópolgárok
bizalmát. Hiszek mindenben, ami keresztyén és magyar
gyökerekkel bír. Kedvenc versidézetem is erre utal Dsida
Jenő tollából: „Nincs más testvérem, csak magyar. Ha
virrasztok miatta állok poszton. Csak tőle kérek kenyeret,
s csak ő, kivel a kenyeret megosztom.”
Utolsó képviselői ciklusomat kezdem el, de hogy be
tudom-e fejezni, arra nincs semmilyen garancia. Azt
viszont ígérem, hogy amíg végzem ezt a szolgálatot,
addig: „az igazat nem hamisítom, a hamisat nem igazítom,
rokonságra, atyafiságra tekintettel nem leszek!”

·

Szűcs László
laszloszucs71@gmail.com

1971. október 28-án születtem Szerencsen. Az általános
iskolai tanulmányaimat Taktaszadán végeztem, majd a
szerencsi Bocskai István Gimnáziumban érettségiztem 1990ben. Még ebben az évben az egri Eszterházy Károly
Tanárképző
Főiskola
matematika-fizika
szakár a
jelentkeztem és nyertem felvételt.
1994. március 1-től az Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola tanára vagyok. Még ebben az évben Emődön
vásároltunk lakást feleségemmel, Szűcsné Kovács Tündével,
aki szintén emődi iskola pedagógusa. Fiam, Szűcs Ádám a
Zrínyi Ilona Gimnázium 0. évfolyamos tanulója angol két
tanítási nyelvű tagozaton.
A tantervi és oktatáspolitikai változások arra inspiráltak, hogy
ne hagyjam abba a tanulást. Több tanfolyam elvégzése mellett
újabb diplomákat szereztem:

2000-ben az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola
számítástechnika karán számítástechnika szakos tanár,
· 2004-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem Gazdaság és Társadalomtudományi karán
közoktatási vezető és szakvizsgázott pedagógus,
· 2008-ban a Debreceni Egyetem Informatika Karán
okleveles informatikatanár.
Kevés olyan területe van az iskolai munkának, ahol nem
próbáltam ki magam. Voltam osztályfőnök, diákönkormányzati munkát segítő pedagógus, munkavédelmi
felelős, rendszergazda, stúdiós, minőségirányítási team vezető,
munkaközösség-vezető,
igazgató-helyettes.
2009-ben
megpályáztam és megkaptam az intézményvezetői megbízást,
amelyet 2014-ben újabb 5 évre sikerült elnyernem.
2013-ban nyertem felvételt a szakértői névjegyzékbe
tanügyigazgatási
szakterületen,
majd
az
idén
„tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértő” vizsgát
tettem.
Az elmúlt ciklusban az oktatási, kulturális és sportbizottság és
a közbeszerzési bizottság tagjaként vettem részt az
önkormányzati munkában.
Ezúton is szeretném megköszönni minden emődi
választópolgárnak a bizalmat, melynek köszönhetően 2014ben egyéni listás képviselő mandátumot szereztem.
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Fehérvári Tamás

Kósa Lajos

fehervaritamas32@gmail.com

kosalajos@pr.hu

Fehérvári Tamás vagyok, 33 éves emődi lakos. Feleségemmel
és három gyermekemmel a Pincesor utcában lakom. A két
kislányom az Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolába jár,
első és harmadik osztályba, a kisfiam pedig az Emődi
Gyermekálom Óvodába. A Kandó Kálmán Szakközépiskolában
végeztem, mint vezetékes távközlés technikai műszerész. Az
iskola végeztével egy multinacionális gyártó cégnél dolgoztam,
mint technikus. Közben két tanfolyamon vettem részt, melyben
kazán gépész és nyomástartó edény gépész oklevelet szereztem.
Ezután a vegyiparban találtam meg a számításaimat. Jelenleg a
Borsodchem Zrt-nél dolgozom, mint Irányítástechnikai kezelő,
és önkéntes tűzoltó. A hobbim, gyermekkorom óta a dobolás,
melyet az emődi Reményi Ede zeneiskola szerettetett meg
velem. A zenélés által az emődi barátaimmal bejártuk szinte az
egész országot és a felvidéket, mellyel öregbítettük Emőd
hírnevét!

1953-ban születtem Emődön. Az általános iskolát helyben
végeztem, a miskolci Kilián Gimnáziumban érettségiztem.
Főiskolai diplomámat a Kereskedelmi és Vendéglátóipari
Főiskolán, Budapesten szereztem. 1975-től a B.-A.-Z.
Megyei Tüdőkórházban dolgoztam, majd 1986-1998-ig a
Semmelweis Kórház szállítási- és ellátási osztályvezetője
voltam. 2011-ig a miskolci Szent Ferenc Kórház szállítási
osztályvezetőjeként dolgoztam. Az emődi közéletben
mindig aktív szerepet vállaltam, 1984-86-ig tanácstag, 19861990 tanácselnök-helyettes voltam. Jelenleg is az Emődi
Református Egyházközség gondnoka vagyok. 1990-től
folyamatosan a szavazók bizalmából önkormányzati
képviselőként, 2002-2006-ig alpolgármesterként szolgáltam
Emőd fejlődését. Nős vagyok, két gyermek édesapja.

járadékra. A munkám során betekintést nyertem az emődi
emberek életébe, mindennapjaiba. Tisztába vagyok a
gondokkal, bajokkal, problémákkal. Az életem során mindig is
előtérbe került az emberek sorsával való törődés, és az
emberek segítése. Pillanatnyilag a mai napig különböző
Havas István
programokban veszek részt, melynek célja az emberek
biztonságérzetének fokozása. Célom az emberek segítése, jogi
havsi69@gmail.com
tanácsadás, és segítségnyújtás, azoknak akiknek zárt kapukat
mutatnak a különböző hivatalok, vagy csak megoldatlan
problémájára keres megoldást. Szeretek emberekkel együtt
dolgozni, és szeretem az olyan embereket akik aktívan hozzá
tudnak járulni az előretekintő gondolkodáshoz. Tudnak újító
45 éves vagyok, Rendőrtiszti főiskolai, valamint Személyi ötleteket adni, és nemcsak remélik a változást hanem tesznek is
Management képző felsőfokú végzettséggel rendelkezem. 2001 azért.
óta élek Emődön. Nős vagyok, egy gyermekem van.
Feleségem szintén Emődön dolgozik a Családsegítő
"A cél nélküli életnek nincsen eredménye sem."
szolgálatnál. 24 éves rendőri pályafutás áll mögöttem, ahonnan
/Barbarella/
az Emődi Rendőrőrs éléről alezredesként jöttem el szolgálati

„ A munka és a kitartás jelenti a boldogulás kulcsát!”

Ezúton gratulálok, és jó munkát kívánok a megválasztott
2014. október 12-én az önkormányzati választás képviselő-testület minden tagjának, hogy céljainkat és
eredményeként nagyfokú támogatást és bizalmat kaptam, terveinket eredmények kísérjék az előttünk álló időszakban!
amelyet ezúton köszönök meg Önöknek. Az elkövetkezendő Az Új Generáció Összefogás valamennyi jelöltje köszönetét
években is számítok a lakossággal történő együttműködésre és fejezi ki a választópolgárok felé, hogy szavazatával bennünket
együttgondolkodásra, hisz a település jövőjét együtt kell, hogy támogattak.
építsük!

Pocsai Enikő polgármester, Takács Anita, Fehérvári Tamás, Karabélyos József képviselők,
Borsodi Károly és Kriston László
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Városi ünnepség
OKTÓBER 23.
„Csak akkor születtek nagy dolgok,

Ha bátrak voltak,
Akik mertek
S ha százszor tudtak bátrak lenni
Százszor bátrak és viharvertek”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Ünneplő Közösség!
Október 23-a. Két eseményre gondolunk a dátumot
hallva. Az egyik 58 évvel ezelőtt történt: 1956 október 23án Magyarországon forradalom és szabadságharc
kezdődött, a másik esemény 1989. október 23-án történt:
az akkori köztársasági elnök, kikiáltotta a köztársaságot.
Hazánk a demokratikus országok sorába lépett.
Emlékezzünk most együtt ezekre a napokra! Emlékezzünk
az akkori idők cselekvő emberének bátorságára,
önfeláldozására, kockázatvállalására. Emlékezzünk, és
egyben ünnepeljünk is, hiszen tudjuk, hisszük, hogy 1956
októberi eseményei jelentős részben hozzájárultak ahhoz,
hogy ma egy szabad, független Magyarország állampolgárai
lehetünk valamennyien.
58 évvel ezelőtt gyönyörű őszi nap volt: száraz, napos idő.
Az év slágerét a „Bárhogy lesz, úgy lesz” című dalt
harsogta a rádió és dúdolta sok-sok ember. Október 23-án
azonban az egyetemi ifjúság és a hozzá csatlakozó tömeg
azt mondta: ne legyen akárhogy! Elég volt a
megalázottságból, a félelemből és kiszolgáltatottságból, a
kitelepítésekből, az ÁVH-ból, az éjszakai elhurcolásokból
és a legtöbbször halálra vagy több évi kényszermunkára
ítélő bírósági koncepciós perekből.
Megértjük-e azt a hazaszeretetet, amely utcára hívta fiatalt,
időst egyaránt, vállalva akár az életveszélyt is?
1956. október 23-án megint a fiatalokra volt szüksége
hazánknak. Új generációra. Egyetemisták döntöttek arról,
hogy a diktatúra ellen már nincs más fegyver, csak
önmaguk élete. Nem volt számukra semmi fontosabb,

mint Magyarország sorsa. Csatlakoztak hozzájuk a
munkából hazatérő munkások és értelmiségiek s milyen
egyszerűnek tűnhet? Éjfélre már kitört a forradalom.
Az 1956-os forradalom Magyarország népének, a
sztálinista diktatúra elleni forradalma és a szovjet
megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely a 20.
századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb
eseménye volt. Október 6-án újratemették az 1949-ben
kivégzett Rajk Lászlót és társait, október 16-án önálló,
független szervezet jött létre Szegeden, a Magyar
Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége, az első,
kommunistáktól független ifjúsági szervezet, amelyhez
országszerte csatlakoztak a felsőoktatási intézményekben
tanuló diákok. Október 22-én a Budapesti Műszaki
Egyetem diákjai megszövegezték a híres 16 pontot, és a
lengyelországi események kapcsán rokonszenvtüntetést
szerveztek másnapra.
A budapesti diákok egyetemekről kiinduló békés
tüntetésével kezdődött a 20. századi magyar történelem
egyik legnagyszerűbb eseménysorozata, és a fegyveres
felkelők ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be
Csepelen november 11-én.
Az események gyorsan követték egymást: a Bem-szobornál
tartott szimpátiatüntetés hamarosan rendszerellenes
tömegdemonstrációvá vált, eggyé kovácsolva a nemzetet.
A gyorsan növekvő tömeg átvonult a Parlament elé, ahol a
közel kétszázezer főre gyarapodott tiltakozók
meghallgatták Nagy Imre reformokat ígérő beszédét.
Közben a tüntetők ledöntötték a Dózsa György úti Sztálin
-szobrot, a kommunista diktatúra egyik jelképét. A
budapesti tömegtüntetés a kommunista pártvezetés
ellenséges reakciója és a fegyvertelen tömegre leadott véres
sortűz következtében még aznap éjjel fegyveres felkeléssé
nőtt. Ez a kormány bukásához, a szovjet csapatok
visszavonulásához, majd a többpártrendszer
visszaállításához és az ország demokratikus átalakulásának
megkezdéséhez vezetett. November első napjaiban az új
kormány megkezdte a tárgyalásokat a Szovjetunióval a
szovjet csapatok teljes kivonásáról, a Varsói Szerződésből
való kilépésről és az ország semlegességéről.
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A forradalmakat szabadságharc követi. Nem volt ez
másképp 56-ban sem. A forradalom egy napig tartott, a
szabadságharc 12 napig. A szovjet politikai vezetés a
kezdeti hajlandóság után meggondolta magát, és miután a
nyugati nagyhatalmak biztosították arról, hogy nem
nyújtanak a magyar kormánynak segítséget, november 4-én
a szovjet csapatok hadüzenet nélküli háborút indítottak
Magyarország ellen. Az aránytalan túlerővel szemben
egyedül maradt ország több napon át folytatott hősi
szabadságharca így végül elbukott.
A szovjet tankok sárba tiporták november 4-én a magyar
szabadságot, de a tankok nem törölhették ki a szívekből, a
lelkekből azt az érzést, melyet 1956. október 23-dika adott
minden magyar embernek.
1957. januártól a forradalom résztvevőit tömegesen
börtönözték be, majd sokukat kivégezték. 2652
honfitársunk esett el, 19 226-an megsebesültek és
negyedmillió magyar hagyta el hazáját. A brutális
megtorlást és a magyar nép elnyomását az ENSZ és a világ
közvéleménye egyaránt elítélte.
Legyen a forradalom emléklángjának meggyújtása
egyetemes főhajtás a magára hagyottan eltiport forradalom
hősiessége és mártíromsága előtt; olyan forradalom és
szabadságharc emléke előtt, melynek fényét a totalitárius
zsarnokság erői 1956. november 4-én ugyan brutálisan
kioltották, mégis, máig ható erővel formálja valamennyink
sorsát, hiszen a folyamat, melyet elindított, új pályára
helyezte a világtörténelmet.
1956 történetének és mártírjainak élő emlékét és szellemét
soha nem feledhetjük
1956-ban egymás mellett állt az ország népe, hogy
tanúvallomást tegyen a világ előtt szabadságszeretetéről, az
emberi méltóságba vetett tiszteletéről. Félre tudtuk rakni
indulatainkat, félre tudtuk rakni azt a gyűlöletet, mely oly

gyakran magyart magyar ellen hergelt, meg tudtuk fogni
egymás kezét, karját, és nem a megosztó acsarkodásra,
hanem a lényegre koncentráltunk: a szabadság, az
igazságosság, a párbeszéd, a testvériség legnemesebb
értékeire koncentráltuk teljes erőnket 1956 októberében.
Vállaljuk múltunkat, értékeinket, önmagunkat és akkor a
jobb életet is elérhetjük!
1956 szelleme, a mérce ma is kötelez. Ma is rá kell
ébrednünk, hogy párthovatartozástól, származástól,
vagyoni helyzetünktől függetlenül elsősorban
valamennyien magyarok vagyunk, egy nemzet.
Csak magyarként, csak egy nemzetként védhetjük meg a
szabadságunkat, csak egy nemzetként lábalhatunk ki a
válságból, csak egy nemzetként tervezhetünk jövőt
magunknak.
Csak együtt sikerülhet!
Egy idézettel zárom megemlékező beszédem:

„A legázolt, bilincsbe vert Magyarország többet tett a
szabadságért és igazságért, mint bármelyik nép a
világon az elmúlt húsz esztendőben. Ahhoz, hogy ezt
a történelmi leckét megértse a fülét betömő, szemét
eltakaró nyugati társadalom, sok magyar vérnek
kellett elhullnia – s ez a vérfolyam most már alvad az
emlékezetben. A magára maradt Európában csak úgy
maradhatunk hívek Magyarországhoz, ha soha és
sehol el nem áruljuk, amiért a magyar harcosok
életüket adták, és soha, sehol – még közvetve sem –
igazoljuk a gyilkosokat.”

(Albert Camus)

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Pocsai Enikő
polgármester

MUNKAVÉDELMI, MUNKAÜGYI NYÍLT NAP EMŐDÖN
A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi Felügyelősége
2014. november 26-án 900 órai kezdettel
nyílt napot szervez Emődön, a Hunyadi u. 27-29. sz. alatti közigazgatási épület emeleti tárgyalójában.
Az általános kérdések mellett az alábbi szakmai kérdésekről ad tájékoztatást az előadás :
- a Munka Törvénykönyvének legfontosabb, aktuális változásai
- az egyszerűsített foglalkoztatás szabályai
- az egyenlőtlen munkaidő beosztás alapján történő foglalkoztatás
- a Munkavédelmi Törvény legfontosabb, aktuális rendelkezései
- munkavédelem a közszférában
- kémiai biztonság, képernyős munkahelyek szabályai
- figyelmeztető, tájékoztató jelölések a munkaterületeken
- közfoglalkoztatást érintő munkavédelmi munkaegészségügyi szabályok, előírások.
A nyílt napra várják a közszféra, illetve a vállalkozások érintett munkáltatóit, képviselőit.
A nyílt napon való részvétel ingyenes.
A rendezvény koordinátora Gaál Zoltán munkavédelmi felügyelő /0630-8175700/
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Filharmónia hangverseny az iskolában

Ebben a tanévben is megrendezésre került az iskolánkban már
hagyománnyá vált filharmóniai koncertsorozat.
Az első
előadásra 2014. október 3-án 13 órai kezdettel került sor.
Ezúttal a magyar szaxofonozás hírnevét komoly szakmai
eredményekkel öregbítő Budapest Saxophone Quartet adott
koncertet.
1998-2000 között 2 hazai és 4 nemzetközi
kamarazenei versenyen vettek részt, melyek mindegyikén díjat
nyertek. Eddigi pályafutásuk során 6 önálló lemezt készítettek.
Programjukban a szaxofont mutatták be az ifjúságnak. A négy
különböző hangfekvésű szaxofont külön-külön is
megszólaltatták, miközben elmagyarázták működésüket és
sajátosságaikat. A tanulók megismerték a hangszer történetét, a
szaxofon hangját és szerepét a különböző korok és műfajok
zenéjében. A hangverseny során a tanulókat is bevonták az
együtt zenélésbe ritmusjátékokkal.
A gyerekek vastapssal fejezték ki tetszésüket és várják a
következő előadást.
Krakovszkyné V. Erika és Vajtó Anita
szaktanárok

Pisztrángtelepi túra.

Jól kezdődött a 2014-2015-ös tanév. Kirándulni, ezen belül is túrázni
mentünk a Bükkbe. Kik is mehettek? Azon osztályok tanulói a felső
tagozatból, akik az őszi papírgyűjtésben az élen végeztek. Így az 5/B,
6/A, 6/B és a 7/B osztály diákjaiból állt össze a túracsapat. Az
autóbusz költségeit a Megyei Diáksport Szövetség Turisztikai
Szakosztálya vállalta magára.
Az oda vezető úton izgatottan vártuk, hogy milyen lesz az időjárás.
Gyönyörködtünk volna a Bükk vadregényes tájaiban, de a leereszkedő
ködtől nem sokat láttunk. Találkozási helyünk Lillafüreden a Szent
István barlang parkolójában volt. Ott ismerkedtünk meg
túravezetőinkkel, Sanyi bácsival, Enikővel és két kutyájával. A két
négylábú turista egész úton körülöttünk szaladgált, terelt bennünket és
nagyon jól nevelt túrázó módjára viselkedett. Nem hangoskodott, nem
szemelt és az őt irányító vezetőnek szót fogadott. A túra folyamán
részletes tájékoztatást kaptunk egy-egy barlang, forrás nevéről,
keletkezéséről, a térképen felismerhető jeléről. A Bükkben még tiszta
forrásvizet is ihattunk!
Az összesen körülbelül kilenc kilométeres túra meredek lejtői,
emelkedői nagyon kifárasztottak bennünket, de végre elérkeztünk a
pisztrángtelepre. Egy rövid bemutató tájékoztatás után szétnéztünk a
szebbnél szebbfajta pisztrángok között. A legjobban az aranypisztráng
tetszett mindenkinek. A túránk végén, Garadnán még elmentünk egy
erdei múzeumba is, ahol a Bükk vadállományát ismerhettük meg, és
kipróbálhattuk a farönkök fűrészelését.
Kora délután indultunk haza az emlékbe kapott kitűzővel,
emléklappal, almával és egy kis ajándék kozmetikummal. A gyönyörű
idő, a fáradság és az élmények tették gazdaggá számunkra ezt a napot.
Köszönjük a lehetőséget, a helyi és a megyei szervezőknek és a
kísérőknek.
Dina Panni Réka 6/A
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Parajdon az Emőd Brass

Emőd testvérvárosának, az erdélyi Parajdnak a vendégszeretetét
élvezhette a Zeneiskola fúvószenekara, az Emőd Brass
szeptember utolsó hétvégéjén. Ekkor került megrendezésre a
XIX. Nemzetközi Töltött káposzta Fesztivál, és Fúvószenekari
Fesztivál.
A hétvége bővelkedett programokban, volt főzőverseny, a helyi
csoportok bemutatkozása, műsora, esténként pedig koncertek,
utcabál szórakoztatta a részvevőket. Mi a fesztivál zárónapján
léptünk fel. A zenekarok felvonulása után, volt egy kisebb
ünnepség, ahol köszöntötték a résztvevőket, kihirdették a
főzőverseny eredményét. Parajdon hagyománya van, hogy ekkor
köszöntik a szépkorúakat is. Különleges pillanata volt a
rendezvénynek, hogy az összes zenekar együtt játszotta el a
magyar himnuszt. A műsorunk jól sikerült, a parajdi
polgármester úr is elismerően szólt hozzánk, nagyon örült neki,
hogy részt tudtunk venni a fesztiválon, és vállaltuk a hosszú utat.
Természetesen a szereplésen kívül volt időnk kirándulni is,
Korondon és Szovátán jártunk.
Reméljük, hogy jövőre is lesz rá lehetőségünk, hogy részt tudjunk
venni a fesztiválon.
Csapkó Laura zenekari tag

Autómentes nap avagy –
Gurulj az oviba!-

Hagyományainkhoz híven az idén is megrendezésre került
óvodánkban az Európai Autómentes nap. Nagy örömünkre
szolgált, hogy sok kerékpár, kismotor, roller került elő az
otthonokból és a gyerekek autó helyett ezekkel az
eszközökkel érkeztek. Óvodánk egyik fő célja a
környezettudatos magatartás alakítása, melynek egyik
alappillére ez a program is.
A gyermekek több napon keresztül foglalkoznak a KRESZ
szabályaival, kipróbálják a gyalogos és tömegközlekedést
egyaránt. Az utómentes napon játékos feladatok várják az
apróságokat, ezzel is mélyíthetik tudásukat.
A nap egyik meglepetése egy igazi rendőrautó volt, melyet a
gyerekek örömmel vettek birtokba. A programban résztvevő
gyerekek nagy élménnyel és apró ajándékkal tértek haza.
Ezúton szeretnénk megköszönni a Városgondnokság, a
Rendőrőrs, a szülők és kollégáink segítségét.
Nagyné Rákai Emília
Mestellérné Barta Judit
szervezők
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Lakossági egészségnap volt
Emődön az Önkormányzat és
a Kistérségi Egészségfejlesztési
Iroda szervezésében
Az Emőd Városi Önkormányzat és a
Miskolci Semmelweis Kórházban működő Kistérségi
Egészségfejlesztési Iroda közös szervezésében 2014. október 4
-én (szombaton) 09.00-14.00 óráig Emőd város lakossága
egészségnapon vehetett részt. A helyszínt a II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola adta, melynek néhány tanterme erre az
időtartamra vizsgáló helyiséggé alakult át.
A rendezvényre szép számmal érkeztek az egészséges
életmódot szem előtt tartó, egészségi állapotukra kíváncsi
lakosok, akiket – az előtérben történő regisztrációnál Lehóczki István polgármester és képviselőtársai fogadtak.
Az önkormányzat által nyújtott jó szervezésnek köszönhetően
egész nap folyamatosan érkeztek a lakosok, összesen 101 fő
szűrése történt meg, ami a lakosságszámot figyelembe véve 2
%-os megjelenési arányt jelent.
A szűrőnapon megjelentek - a Semmelweis Kórház felkészült
csapata által - igénybe vehettek: szájüregi rákszűrést,
vérnyomás/pulzus mérést, vércukor mérést, csontsűrűség- és
légzésfunkciós vizsgálatot, érrendszeri vizsgálatot, prosztata
rákszűrést, hallás és látásvizsgálatot, valamint tüdőszűrést.
A vizsgálatok elvégzését követően az eredményeket a
helyszínen kiértékeltük és megbeszéltük a pácienssel a további
teendőket.
Ha Ön elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni az
egészségnapon, de szeretne egészségi állapotáról információt
kapni, keresse Egészségfejlesztési Irodánkat a 46/555-124-es
telefonszámon.
Barna Krisztina
EFI szakmai vezető

SUDOKU

Igazgatási Épület
Hunyadi u. 27-29. (emeleti tárgyaló)
2014. október 31. 1645-2000

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A programot POCSAI ENIKŐ polgármester asszony is támogatja.

MEGHÍVÓ
A Bükkaljai Alkotók Közhasznú Egyesülete
kézműves foglalkozást tart gyerekek és felnőttek
részére. A foglalkozások helye: RÉGI KÖNYVTÁR
(Emőd, Kossuth u. 104.)
Ideje: 14-16 óra között az alábbi napokon:
 2014. 10. 25. témája: őszi díszek készítése
 2014. 11. 08. témája: Márton napi készülődés
 2014. 11. 22. témája: Mikulás és Adventi
készülődés
 2014. 12. 06. témája: Luca napi készülődés
 2014. 12. 20. témája: Karácsonyi készülődés
A foglalkozásokon elkészített tárgyak anyagköltsége
200-300 forint, amit a helyszínen kell fizetni.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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FELTÁMADUNK!

Egy boldog nap

Gyermekkorom temetőjárása legfélelmetesebb epizódja a
temetőkapuk felirata. Sok helyen olvastam a szinte
fenyegető mondatot, és gyermeki szívemben úrrá lett a
rémület. Egyrészt azért, mert a síremlékek mennyisége
között is elveszettnek és kicsinek éreztem magam, másrészt
a halottak feltámadását úgy képzeltem el, ahogy ma is
ábrázolják a filmek, valami hideg és ijesztő valóságnak.

Egy ilyen nap után nem lehet elaludni. Annyira vártam, annyi
mindent elkövettünk, hogy jól sikerüljön, és valóban egy
fantasztikus, boldog nap lett, mindnyájunknak. Mármint az
1964. évben végzett VIII. á-soknak. Szept. 20-án tartottuk az
ötvenéves általános iskolai osztálytalálkozónkat.
A ballagás óta csak egyszer találkoztunk, a negyvenedik
évfordulón, de akkor nem tudtuk kibeszélgetni magunkat.Hatan
már nem lehetnek köztünk, és legalább ennyien átestek a
rettegett daganatos betegségen, és csak nagyon kevesen
mondhatják el magukról, hogy egészségesek, pedig még nem
vagyunk 65 évesek. Már mindenki nyugdíjas, a legtöbb
családban az unokák vannak a középpontban.
Ez alkalommal a suliban, meghitt hangulatban eltöltöttünk két
órát, majd a pincesorra mentünk. Most voltam először a Pincék
között, pincében. Gera Misi egy elegáns pincében látott minket
vendégül. Előző este megpucoltuk a hozzávalókat, sütöttünk
párszáz fasírtot, közben a tetőtérben próbált a Dalárda.
Gyönyörűen szólt a hangjuk az őszi, villanyfényes estében.
Másnap, mire a suliból megérkeztünk, az üstben elkészült a
finom gulyásleves. Jó hangulat volt, és sok meglepetés: Kiss
Józsi tüneményesen, szórakoztatóan, kedvesen játszott
szintetizátoron, volt torta, és ajándék fotó: a kisiskolás
csoportképünk kinagyítva. Akkoriban
62-en járunk egy
osztályba, elsőben
még körmöst is kaptunk, és
másodikban kórusban fújtuk a szorzótáblát. Szigorú iskola volt
az emődi, megtanultuk a fegyelmet és jó alapokkal indultunk az
életnek.
Kedves emlékeink közé tartoznak a szereplések. A "Pancsoló
kislány" közös dalunk volt, amit Józsi elővarázsolt nekünk. Nem
gondoltam volna, hogy énekelni és táncolni fogok, de én is teli
torokból énekeltem, a többiekkel. Jó sokáig együtt voltunk.
Örültünk egymás társaságának, a zenének, a szeptemberi
napsütésnek és az Életnek. Jó érzés, hogy azt a nyolc évet
mélyen őrizzük a szívünkben, és ez olyan erős kötelék, hogy
ötven év után is fontosak vagyunk egymásnak.
Kedves Osztálytársam! Vigyázz Magadra, és öt év múlva Veled,
ugyanitt!
Akik találkoztak: Barna Mária, Bányai Anna, Bányi Éva, Dudás
Ilona, Hári Ibolya, Hubai Mária, Kovács Jolán, Kerékgyártó
Erzsébet, Kerékgyártó Julianna, Lengyel Piroska, Nagy Ilona,
Nyárádi Erzsébet, Simon Mária, Bánhegyi József, Dajka Béla,
Gera Mihály osztálytársak és Hozzátartozóik.

Amikor aztán megismertem Jézust, és hitem erősödött
kezdve onnan, hogy Jézus a gyermekek barátja egészen
addig, hogy az egész életemet, sőt a halálomat is Rá
bízhatom,- a temetők számomra egyfajta időkapuvá váltak.
Mindazok, akiket oda kikísérünk részvéttel és
együttérzéssel, ők nem megsemmisültek, hanem előre
mentek, és mi követni fogjuk őket a minden élők útján.
Vigasztalás és erő árad az Úr Jézus szavaiból, amikor így
szól: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem,
ha meghal is él.” Súlyos szavak ezek, de elhihetjük, mert az
mondja, aki megjárta a halált, le is győzte azt és él mennybe
ment Krisztusként örökkön örökké.
A temetők megszépülnek, a tartós csokrokat felváltja az élő
virág. Az élet apró jelei hirdetik a temetőkertben is, hogy
nem az elmúlásé az utolsó szó, hanem az életé. Így
emlékezzünk mindazokra, akik nem megszűntek létezni,
hanem előre mentek az örökkévalóságba.
Imádkozzunk a megszomorodottak vigasztalásáért, és
erőért, hogy elhordozhassuk a megpróbáltatás idejét. Ámen.
Kósa Enikő
református lelkipásztor

REFORMÁTUS ISTENTISZTELETEK RENDJE:
október 31. 18 óra

Reformáció emlékünnepe

november 1. 13 óra

Temetőkerti istentisztelet

november 2. 10 óra

Gyászolók vasárnapja

november 6.-8. 18 óra

Bűnbánati istentiszteletek

november 9. 10 és 18 óra

Újbor ünnepe

november 30. 16 óra

XV. Adventi hangverseny

Mező Józsefné /sz.: Bányi Éva/

Emődi Krónika

ERDÉLY
2015.06.27---2015.07.02-ig
Szállás: Farkaslaka. Két és három ágyas szobákban. Kényelmesen
berendezett Panzióban.(minden szobában WC és tusoló.)
Indulás: Emőd Polgár mester i hivatal elől 5.30-kor. Miskolc-Tiszai
pu.6.00-kor.Kereskedelmi épület előtt lévő parkolóból.
1. nap.:Emőd –Miskolc-Nagyvárad-Király-hágó-Nyárádtö-ParajdFarkaslaka.Útközben több helyen megállunk.
2. nap.: Far kaslaka –Korond -Parajd.(Fürdés,sóbánya
látogatás,Korond vásárlás).
3. nap.:Far kaslaka-Székelyudvarhely-Homorodalmás-KőhalomBrassó-Szinalja.(Románia legszebb kastélyát látogatjuk meg. Peles
kastély)
4. nap.:Far kaslaka nevezetességeit tekintjük meg. Szeker ezés után
piknikezés lesz Gordon tetőn lévő Jézus szíve kilátónál. (953 m
magasságban)
5. nap.:Far kaslaka- Szejkefürdő (Orbán Balázs sírja és a székely
kapuk.)- Székelyderzs (Erőd templom)- Bögöz (14.sz épült
református templomban lévő Szent László freskóját tekintjük meg.)
6. nap.: Indulunk haza s útközben jó idő esetén Tor dai hasadékot
meglátogatjuk.
A befizetett összeg tartalmazza a félpanziós ellátást, szállást és az
utazás költségeit.
A balesetbiztosítást egyénileg kell megkötni.
Részvételi díj:54.500 Ft amelyet négy részben kell rendezni.
I.rész.: 20000 Ft január 15.
II.rész.:15000 Ft március 15
III.rész.: 15000 Ft május 15. és az utolsó részt induláskor a buszon
(4500 Ft)
·
Az ár nem tartalmazza belépők árait.(kb.150 lejre kell
számolni)
·
Az utazás szervezése Szakszervezet közre működésével
történik.
·
Jelentkezési határidő: folyamatosan december 31.-ig.
Érdeklődni lehet:+36-30-549-7112.sz telefonon.

A Dadaizmusról

Ez az irányzat az első világháború idején alakult a semleges Svájcban,
elsősorban Hugo Ball, Tristan Tzara és Richard Huelsenbeck
vezényletével. Egy papírvágó kést dugtak a lexikonba és ahol az
kinyílt, megpillantották a dadát, ami franciául falovacskát, oroszul
igen-igen-t jelent. Innét a mozgalom elnevezése is: dadaizmus. Előre
megadott szavakból „véletlenszerű”, valamint halandzsaverseket írtak,
saját ösztöneikre hagyatkozva. A későbbi, szimultán művek is nekik
köszönhetőek. Olykor hangzásilag tökéletes, ám értelmetlen szavakat
raktak össze, ezzel is tiltakozván a háború értelmetlensége ellen.
„Söpörjünk, tisztogassunk; a világ gonosztevők kezébe került, ám ha
ez az akadály elhárul, jöhet az egyén tisztasága.” – hangsúlyozta
dadaista kiáltványában Tristan Tzara. A dadaizmus erősen
polgárpukkasztó hatása máig kihat a neoavantgard törekvésekre. Már
ők elkezdték a tudatalattival való játszadozást, ezért a szürrealizmus
előfutáraként is emlegetik ezt a mozgalmat. Jelentős képviselői
Magyarországon: Kassák Lajos, Barta Sándor.

OSZOLJ

Sróf előfutára repeta,
ha rugalmas közszolgálatra vágyok, a hajlott sílécek blöffjét
megsokszorozom,
akasztással bíbelődő tengerszoros kacskaringó lőrései, belétek a
kitaszított
margók elismerését szőtték,
kész mázli, hogy nem robotvezérelt a kuplung,
szinapszisok fészekürítése,
prérire merészkedő csuka a halványság,
bizony ám,
bizony ám,
a kéköves mandragóra elunta már a várakozást, mert gurgulázni

2015.07.11-2015.07.16.-ig
Utazás Panorámás légkondícióval ellátott autóbusszal
Elszállásolás: Szárhegy. kétágyas és háromágyas szobákban
Panzióban.
Indulás: Emőd Polgármesteri hivatal elöl 5.30. Miskolc Tiszai
pu. 6.00-kor. A kereskedelmi épület előtt lévő parkolóból.
1. nap: Emőd-Miskolc-Csengersima-Szatmárnémeti-DésSzászrégen-Szárhegy.(rövid séta, Szatmárnémeti és
Szászrégenben.)
2. nap: Szár hegy-Gyergyószentmiklos-Gyilkos-tó-Békás-szorosBékási víztározó-vissza a szállásra.(séta a békás szorosban.)
3. nap: Csíkszer eda- Csíksomlyó- Ezeréves határ- Csíkrákosszállás.(Kegytemplom megtekintése.)
4. nap: Gyer gyóalfalu-Borzont-Bucsin-tető-Parajd.(sóbánya és
sósfürdő meglátogatása, fürdés.)
5. nap. Gyer gyóújfalu-Ivó-Zeteváralja-SzékelyudvarhelyFarkaslaka-Korond-Szállás.
6. nap. Gyer gyóalfalu- Bucsin-tető-Parajd-Gyalu-NagyváradMiskolc-Emőd
A befizetett összeg tartalmazza a félpanziós ellátást (reggeli és 3.
fogásos vacsora szállást és az utazás költségeit.
A balesetbiztosítást egyénileg kell megkötni. Utazás lemondása
esetén a helyettesről gondoskodni kell.
Részvételi díj: 545oo Ft melyet négy r észletben kell r endezni.
l. rész: 20000 Ft január 15.
ll. rész: 15000 Ft március 15
lll. rész: 15000 Ft április 15. és az utolsó részt induláskor a
buszon.(4.500 ft)
· Az ár nem tartalmazza belépők árait. Erre kb.:150 lejre kell
számolni.
· Az utazás szervezése Szakszervezet közre működésével
történik.
· Jelentkezési határidő: folyamatos decemberben.
Érdeklődni lehet: Boldizsár László.+36-30-549-7112.telefonon.
képtelen,
mi elől menekülünk, a rostok keményen viselkednek a viadukt
észlelőbimbóival,
a csákány már csak négyzetméterekben mérhető,
a priccseket élesztő rumon ott virít az uborkapakolás,
rasszizmus, légy szíves, ne tegezz,
íme, a lovaglóostor suhintásával magasított kredit, íme, mekkora
tarsolyok bújnak meg
a dinamika hónaljában,
hogy a balettintézetben akadozik tükörbéli grimaszaim járása,
ám a kimérák erősek, extraerősek, cirmos mellvért, miért is nincs
szavazati jogod,
a grasszáló félelme attól, hogy a senki bolondja egyszer csak feloldja
az asztráltestet,
a forradalom urnájába belehajítom a torkomból kihúzott cérnaszálat,
most átkos dinamó vagyok és hígabbnál is hígabb a vérem,
szuperlatívuszokban a folyton változó hörgés, mely ütközetet vív az
űrbéli hulladékkal, halljátok-e, a vadkender hajladoz,
én hallom,
gödör, válassz, én, vagy a hangtompítóm,
síkos damil a banánfürt, sose érik be,
nem csak a mese szédít, hanem a halpénz is,
trófeának tartom a mosatlan protézist, a szakadékba tolt babakocsi
fülledt erotikáját,
néha megtáltosodunk, ilyenkor deszkapalástjainkat kivonjuk a
komfortérzés alól,
nem ütközik, csak kacsacsőrrel a hornyom,
bizony, a hűség jutalma kondenzcsík, s az irdatlan kacs tovább jut a
döntőbe,
egy hárfa betévedt az iktatórendszerembe, azóta nem akad le fejemről
a hínárköteg, hanem farfekvésű csipkebogyók fakultánsáról
ábrándozik.
Szakállas Zsolt

Emődi Krónika
„Fájdalom költözött 5 éve szívünkbe,
nem múlik el soha itt marad örökre.
Nem hallhatjuk hangod, nem foghatjuk kezed,
nem lehetünk mi már soha veled.
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél,
elváltál azoktól, akiket szerettél.
Fájdalomtól most is könnyes a mi szemünk,
mert Te gondolatban mindig itt vagy velünk.
Hiába borul rád a temető csendje,
szívünkben élni fogsz mindörökre.”

Horváth Gábor Tiborra
emlékezik édesanyja, felesége, két lánya, bátyja, öccse és mostohája,
akit édesapjaként szeretett, valamint a gyászoló család

Megemlékezés
Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk arra
a napra, amikor a legdrágább férj, édesapa, após
és nagyapa
Tóth Ottó r endőr zászlós
2004. október 5.-én 10 éve örökre itt hagyott
bennünket.
szerető feleséged, lányaid, vejeid és unokáid.
„Elhagytál egy házat, amit úgy szerettél,
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél,
Elfogadni muszáj, megérteni nem,
A hiányod kegyetlen, nem pótol semmi sem.
De reménykedünk, hogy jobb helyre mentél,
Hisz Te a jónál is jobbat érdemeltél.”

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
felejthetetlen drága jó férjem, szeretett édesapánk, apósunk,
nagyapánk
Juhász László
temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísérték és a kegyelet
virágait sírjára elhelyezték, mély fájdalmunkban osztoztak.
Szerető gyászoló családja

Emődön termelői fehérbor eladó.
Ár: 280,-Ft/l Tel.: 06-70/3673-716

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
özv. Kiss Károlyné
temetésén megjelentek, sírjára koszorút,
virágot helyeztek el.
A gyászoló család
Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
id. Antal József
temetésén megjelentek, sírjára koszorút helyeztek, és
fájdalmunkban osztoztak.
A gyászoló család
„Ha emlegettek köztetek leszek,
de fáj ha látom könnyetek.
Ha rólam szóltok mosolyogjatok,
így emlékem áldás lesz rajtatok!”
Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik
özv. Faragó Pálné /sz. Kinos Éva/
temetésén megjelentek, sírjára virágot helyeztek,
fájdalmunkban osztoztak
A gyászoló család

A Szépítész szalon széleskörű szolgáltatással várja
vendégeit.
 Női, férfi és gyermek fodrászat.
 Pedikűr-manikűr,műköröm építés-géllakkozás.
 Szolárium.
Fodrász: Rádai Anna
tel.szám: 0670/5051021.
Körmös: Borosné Anita tel.szám: 0620/5210048.
Hozd magaddal barátodat,szomszédodat
hajvágásra, pedikűrre, a második féláron van!
(október 01-31.)
Sok szeretettel várja vendégeit Anna és Anita.

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.

