Még az idősebbek sem tudták pontosan megmondani, hogy mikor állt utoljára, ha állt egyáltalán hasonló karácsonyi
Betlehem Emődön. A rendszerváltás előtt, mint "osztályidegen külsőséget" biztosan nem láthattunk ilyet. Sajnos a
rendszerváltás óta sem... Most van. Zárjuk szívünkbe ezt az egyszerű, de nagy szeretettel készített építményt!
Köszönet mindazoknak, akik részt vettek a felépítésében, berendezésében:
Pipolyné Heiszman Ilona
Papp Józsefné
Hodosiné Fülöp Mária
Papp Anita
Pogányné Fekete Judit,
Stefánné Cserjési Katalin

Varga Lászlóné
Vascsák Lajosné
Takács Károly
Borbély László
Heiszman László
Lénárt László

Csibrik József
Grúz István
Hlad Béla
Kondás Attila
Tóth Árpád Csaba

A szalmát Kövér Zoltán
biztosította, a munkálatokat
Fehérvári Tamás alpolgármester koordinálta.

Önkormányzati hírek
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.
november 27-én a Városháza dísztermében megtartotta
rendkívüli ülését. Az első napirendi pontot (Emőd város
2014. évi költségvetésének módosítását) a Képviselő-testület
egyhangúlag elfogadta így az 1/2014.(II.28.) önkormányzati
rendelet módosításra került.
Második pontban a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló
rendelet került módosításra, mellyel az Önkormányzat a
Közszolgáltatási
Szerződést
meghosszabbította
a
szolgáltatóval. Módosításra került az Emődi Agglomeráció
Szennyvíztisztító Fejlesztési Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodás. Szintén módosult a Miskolc
Környéki Önkormányzati Társulás, és az Onga és Társult
Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási
Megállapodása.

Bűzzár?
Előző számunkban beszámoltunk róla, az érintett utcák
lakóinak egy része talán már meg is tapasztalhatta, hogy
elkezdődtek a csatornarendszer javítási munkálatai. E
munkálatok végén komoly esélye látszik annak, hogy
megszűnjön az a település több pontján is télen-nyáron,
napi szinten állandósult
elviselhetetlen bűz, ami
különösen a kánikulai
időszakban gyakorlatilag
emberhez méltatlan
körülményeket jelent.
Két dolog miatt is
vélelmezhető, hogy
annak idején valami nem
egészen úgy sikerült,
ahogyan
annak
sikerülnie kellett volna:
egyrészt ennek szaga a
levegőben leng azóta is,
és láthatóan elérkezett az ideje annak, hogy hozzá kelljen
nyúlni a rendszerhez. Ráadásul úgy, hogy az érintett négy
település vonatkozásában a munkálatok költségei nettó
értéken számolva meghaladják a 626 millió forintot.
(626.086.650. Forint)
E javítási munkálatokat a H-A Konzorcium végzi,
melyekkel kapcsolatban a cég projektvezetője Bíró Attila a
következőket nyilatkozta:
Közbeszerzési eljárás során nyertük meg a kivitelezési
munkákat, ami Emődön a szennyvíztisztító telep és

Hatodik napirendi pontban a 2015. évre vonatkozó
munkabérhitel felvételéről döntött Képviselő-testület.
Megállapodás született Emőd Város Önkormányzata, Emőd
Városi Roma Nemzetiségi Önkormányzata és Emőd Város
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata között, mely
elsősorban a működésükhöz nyújt szakmai segítséget.
Következő napirendi pontban az Emődi Gyermekálom Óvoda
alapító okiratának módosítására került sor. Döntés született a
soron
kívüli
rendkívüli
önkormányzati
támogatás
benyújtásáról. Képviselő-testület egyhangúlag elutasította az
Emőd 98-as helyrajzi számú (Völgy u. 9. szám) alatti ingatlan
felajánlott felvásárlását.
A különfélék között képviselők bejelentései hangzottak el.
Kovács Sándor

nyomvonalas létesítményeinek fejlesztését érinti. A
tervezési és engedélyezési eljárások hosszan tartottak, az
engedélyeket október végén kaptuk meg. A csatornázási
munkáknál sajnos lehet kedvezőtlen járulékos
körülményekre számítani így sajnos azt nem tudom
megígérni, hogy nem lesz sár a munkaterületek mentén.
Törekedni fogunk viszont arra, hogy a lakosságot a lehető
legkisebb mértékben zavarja az általunk végzett
tevékenység. A dolog természetéből adódóan az
elvégzendő munka számos helyen a már meglévő burkolt
útfelület megbontásával
fog járni. Tervek alapján
dolgozunk, amihez
tartanunk kell magunkat,
de törekedni fogunk
arra, hogy a lehető
legkisebb felületű
aszfaltozott útszakaszt
kelljen megbontanunk. A
munkálatok elkezdése
előtt állapotfelméréseket
végeztünk, fotókat,
videofilmeket
készítettünk
a
nyomvonalról, hogy a
munkáink végeztével ugyanolyan minőségben tudjuk
visszaadni a megbontott utakat, mint amilyenek azok a
beavatkozás előtt voltak.
Ami a leglényegesebb az Emődiek számára, hogy a
munkák befejeztével a most érezhető kellemetlen
szaghatás meg fog szűnni. Ennek célul kitűzött dátuma
előreláthatólag 2015 márciusa.
Kovács Sándor

Emőd új jegyzője
Miskolcon születtem, a Kossuth Gimnázium
tanulójaként érettségiztem. 1987.-ben felvételt
nyertem az Államigazgatási Főiskolára. 1989.-ben
Pécsre költöztem, a Baranya Megyei Illetékhivatalnál
helyezkedtem el. 1993.-ban pályázatommal elnyertem
a Baranya Megyei Közlekedési Felügyelet ügyviteli
csoportjának, vezetői állását.
2000. nyarán visszaköltöztem Miskolcra. 2001.
őszétől Hejőszalonta Község Önkormányzatának
jegyzői feladatait láttam el, majd 2003. évben a
Miskolci Körzeti Földhivatalnál helyezkedtem el.
2005. év elejétől Szalonna – Meszes – Martonyi
Községek körjegyzői feladatait végeztem. Még az év
végén lehetőség nyílt számomra Mezőcsát Város
Önkormányzatához, aljegyzői pozícióba kerülni. Ezt a
tisztséget közel 10 éven keresztül töltöttem be.
Kislányommal Miskolcon élünk.

Czecze József dedikálja vadonatúj, immár második
könyvét Emődről január 07-én, 15 órától 17 óráig a
Polgármesteri hivatalban.
A szerző szeretettel várja Kedves Olvasóit.

Hajlik Tünde

Kedves
Nyugdíjasok!
Amennyiben a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az elmúlt
évek gyakorlatának megfelelően, 2015. év januárjában is
pályázatot hirdet az Erzsébet-program keretén belül, a
nyugdíjasok részére (fürdőbelépő, üdülés) a Polgármesteri
hivatal helységében irodát hozunk létre. Ezzel kívánunk
segíteni a leendő nyugdíjas pályázóknak, amelyről külön
tájékoztatót küldünk.
Pocsai Enikő
polgármester

Kiadó: Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
Szerkesztő: Kovács Sándor
E-mail: szer keszto.emodikr onika@gmail.com
Nyomdai előkészítés: Szűcs László
Nyomdai kivitelezés: J UMP Nyomda

Élet a tanyákon
Adorján tanya (Adorna) és Istvánmajor. Mindenki hallott
már róluk, de az emődiek többsége talán egyik településrészen sem járt még.
Gyerekkori emlékeimben még élénken élnek azok a férfiak, akik esőben, hóban, viharban, kánikulában minden
egyes munkanapjukon biciklivel karikáztak be a "faluba",
hogy a hajnali, vagy éppen a késő esti vonatra felülve elindulhassanak a vasgyárba, a gépgyárba, ki-ki oda, ahol várta
a munkahelye. Emlékszem, mennyire boldogok voltak,
amikor aszfaltburkolatot kapott az Istvánmajorba vezető
út: Ahogy mondták ezen már magától megy a kerékpár,
szinte csak ülni kell rajta. És volt annyi erő ezekben a férfiakban, hogy munkába menet előtt, vagy munka után hazaérve az első útjuk a háztáji, a föld felé vezetett. Hihetetlen
vitalitás volt ezekben az emberekben. Talán már senki sem
él közülük.

Hasonló, de talán némileg könnyebb volt az élet Adornán.
Persze minden viszonylagos. Míg az istvánmajoriaknak a
bicikliútjaik során csak a személyes ismerősök által vezetett, a kavicsbányába tartó teherautókkal kellett
"megosztaniuk" az útjukat, addig Adornáról, ha a "faluba"
kellett jönnie valakinek akkor vagy várt a buszra odavissza, vagy szintén kerékpárral indult útnak. A régi
"hármas" pedig minden egyes alkalommal akár halálos fenyegetést jelentett az annak szélén kerékpározókra, mivel
akkoriban az volt az egyetlen közúti összeköttetés Budapest és Miskolc között, a két nagyváros között feltételezhető és meglévő őrült forgalommal. Persze volt rövidebb és
biztonságosabb út, de az esők és a havazások idején az
aligha volt használható. Adornáról pedig ugyanúgy be kellett jutni a Miskolcon, vagy bárhol máshol dolgozóknak a
munkahelyeikre, mint a "faluban" élőknek. Igaz, a busz
megállt pár száz méterre a lakóházaktól, de a hazatérőket
itt is a további munka várta.
Autó pedig ezeken a helyeken csak mutatóban volt...
Következő számainkban megpróbáljuk bemutatni az e
tanyákon valaha élteknek és a most élőknek az életét. Örömeiket, szomorúságaikat, az ottani életük minden előnyét
és az összes hátrányát.
Kovács Sándor

Tisztelt Olvasó!
Az Emődi Krónika szerkesztői
feladatainak
ellátásával
2014.
novemberétől az Emődön élő Kovács
Sándort bíztam meg. A megbízásra
azért került sor, mert a korábbi
szerkesztő,
Kovács
Gabriella,
Művelődési Ház Igazgató Asszony
hosszú ideje táppénzes állományban
van.
Szerkesztő úr diplomás, felsőfokú
végzettségei
mellett
rendelkezik
újságíró-szerkesztő képzettséggel és
gyakorlattal. Az elmúlt évtizedekben
része volt városi lapok indításában és
szerkesztésében, dolgozott napilapnál,
írásai
számos
hetilapban
és
folyóiratban jelentek meg.
Pocsai Enikő
polgármester

Felhívás

A temetői munkálatokkal során többen jelezték, hogy a szájhagyomány
szerint a "katolikus" temető első bejáratát követő hatodik és hetedik
jobboldali sor végén még a II. Világháborúban Emődön elesett, nem a
magyar hadsereg soraiban szolgált katonák nyugszanak jelöletlen sírban,
talán tízen, tizenöten. A háborúban elesett katona, ha életében az is volt,
halálában már nem ellenség. Nem maga választotta meg a sorsát. Emlékét
megilletik mindazon jogok, amiket mi magunk is elvárunk az esztelen
vérontás évei alatt más országokban elesett magyar honvédek számára. Ha
pedig valóban ott nyugszanak, a családjaik még élő tagjait is megilleti a jog,
hogy tudomást szerezzenek a szülő, a testvér, a rokon nyughelyének
pontos hollétéről, hogy ha úgy akarják, illő módon vihessék hazájukba
vissza az itt életüket vesztettek földi maradványait.
Kérjük, akinek van bármiféle tudomása arról, hogy valóban elesett katonák
jelöletlen sírja található-e az egyébként 1945-óta következetesen szabadon
hagyott területen, az jelezze a szerkeszto.emodikronika@gmail.com e-mail
címen, vagy telefonáljon a Polgármesteri hivatal 476-206 -os számára és
Kovács Sándort keresse.
Minden információjukat köszönjük!

Temetőrendezés

December első napjaiban
vette kezdetét a temetők
"rendbetétele". Nehéz itt
megtalálni a megfelelő
szót erre a tevékenységre,
mert átlagos hétköznapi
körülmények között, egy
ilyen "rendezésnek" nem
kellene többet jelentenie,
minthogy az azt végzők
összegyűjtik, az itt-ott
elhagyott és már láthatóan
tönkrement
műanyag
koszorúkat
és
más
hasonlókat,
vagy
visszavágják a tél elején
Nagyon az elején...
még kornyadozó gazt.
Sajnos a helyzet ennél
jóval nehezebben nevén nevezhető. A munkát végző közmunkások és a szabadidejüket e célra fordító önkéntesek
egészen elképesztő, hosszú évtizedek óta háborítatlanul nőni hagyott sűrű, dzsungel-szerű, a kétcentis
törzsvastagságtól egészen a fává érett, elburjánzott növényzettel találták szembe magukat.
Csak az első munkanapokon számos fotó készült arról, hogy mit kell eltüntetni és mi-minden kerül elő e
tevékenység során. Jellemzően a múlt század húszas és harmincas éveiben elhunytak már alig olvasható
síremlékeinek, már a kő és a fém formájában is porladó, elenyésző momentumai tárulnak elő a rendezésnek
köszönhetően. Ami pedig különösen megrendítő, hogy abban a szegletben, ahol elkezdődtek a munkálatok,
többnyire egy-két, vagy néhány évesen elhunyt gyermekek testét helyezték nyugalomba, nyolcvan, kilencven éve.
Az emberöltőnyit is meghaladó eltelt idő ellenére is különösen megrendítő látvány volt felfedezni azokat az
"ösvényeket", amiket az emlékező rokonok alakítottak ki e átláthatatlannak és áthatolhatatlannak tűnő
növényzetben és lehetőségeikhez mérten egy-egy kis koszorúval, néhol szépen rendben tartott sírhellyel
emlékeznek azokra, akik valamikor e településen éltek, akinknek az élet alig pár hónapot, alig egy-két évet adott a
földi világon.
Rengeteg fotó készült és fog még készülni ezekről a munkálatokról, hiszen még megbecsülni is nehéz lenne, hogy
mennyi időt vesz majd igénybe valamennyi temető, temetőhöz méltó állapotba hozatala. Itt csak egyet közlünk.
A munkálatokról folyamatosan beszámolunk.
Kovács Sándor

AKUSZTIKUS ROCK
KARÁCSONY

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak,
akik 2014
évben
munkájukkal segítették az Idősek Klubja működését és
bármilyen módon támogatták az ellátottakat.
Külön dicséretet érdemelnek a Reményi Ede
Zeneiskola csengettyűsei,akik az idősek művészeti
vetélkedőjének megnyitóján nagy sikerrel szerepeltek.
Gratulálunk a felkészítő tanároknak és a tanulóknak
Az Idősek Klubja dolgozói

Emődi Idősek Klubja
januári programja
Jan. 05. hétfő

Jan. 08. csütörtök

KALAPÁCS JÓZSEF
és RUDÁN JOE

Jan. 09. péntek
Jan. 12. hétfő
Jan. 15. csütörtök

gitáron közreműködik
Závoti Zoltán

Jan. 16. péntek
Jan. 19. hétfő
Jan. 22. csütörtök

2014. december 27-én, szombaton,
18.00 órától,

AZ EMŐDI RÓMAI
KATOLIKUS TEMPLOMBAN
JEGYVÁSÁRLÁS: 1.500.- Ft-os áron

Kalóczkai Gábor plébánosnál,
telefon: 06-30/291-0875

Jan. 23. péntek

Jan. 26. hétfő

Jan. 28. szerda
Jan. 30. péntek

Sült alma és sütőtök kóstolás,
közben társasjáték
időpont: délelőtt 10 óra
Új évi jó kívánságok,koccintás
időpont: délelőtt 10 óra
Pótszilveszter élő zenével
időpont: délután 14 óra
Papírfűzés,gyöngyfűzés
időpont: délelőtt 10 óra
Lelki gondozás
időpont : délelőtt 10 óra
Bűnmegelőzési fórum
időpont : délelőtt 10 óra
Fitt-nap időseknek
időpont délelőtt 10 óra
Diavetítés, közös délelőtt
az óvodásokkal
Korpás kenyér sütése
Papp Józsefné receptjével
időpont: délelőtt 10 óra
Előadás az egészséges életmódról
(időseknek)
időpont:délelőtt 10 óra
Filmvetítés projektorral (vígjáték)
időpont: délelőtt 10 óra
Téli túra a pincék közé,
forralt bor kóstolás
időpont: délelőtt 10 óra

Szeretettel várjuk programjainkra az ellátottainkat
és minden kedves érdeklődőt az idősebb
korosztályból!

Advent az Idősek Klubjában
Az intézményben már hagyomány, hogy a közelgő
karácsony előtt meglátogatják ellátottainkat a
gyerekek, hogy még emlékezetesebbé tegyék az
ünnepet.
A csodálatos versek, énekek, karácsonyi történetek a
lelki felkészülésünket szolgálják. Az apróságok
csillogó szemei reményt és szeretetet hoznak közénk.
A második b. osztály december 12-én fél tízkor
karácsony
váró
műsorral
kedveskedik
a
jelenlévőknek. Köszönjük a tanító nénik és a
gyerekek szorgalmas munkáját.
Ilyenkorra összegyűjtjük az karácsonyi dalokat és
közösen elénekeljük, idén a Polska Drenka együttes
kíséretével.
December 5-én a Télapó vidám délutánt szerzett az
időseknek még a legidősebbek is táncoltak, mulattak.
A talpalávalót Rémiás István és unokája szolgáltatta,
köszönjük szépen. A szorgos női kezek finom házi süteményeket készítettek, a férfiak saját bort kóstolhattak.
Az udvarunkon két hatalmas diófa áll, összegyűjtöttük a termést, majd megtörtük,és finom beigli kerül az ünnepi
asztalra.

A település lakóinak meghitt, békés karácsonyi ünnepeket kívánunk:

Az Idősek Klubja dolgozói és ellátottai

Favágók

Komoly indulatokat szabadított el a "Gátszög" fáinak
kivágása. Illetve, ahogy azt azóta már bárki láthatja, azok
egy részének kivágása. Híre ment ugyanis, hogy olyan
szabad világ vette kezdetét Emődön, ahol már a
Polgármesteri Hivatal közvetlen szomszédságában is
akadály és következmény nélkül lehet ingyen tűzifát vágni
télire. Persze lehet alapja az indulatoknak, hiszen felélednek
az emlékek: volt egyszer egy Kiserdőnk....
A botrányt "természetesen" az váltotta ki, hogy a "favágók"
többségükben a helyi roma közösség tagjai. Azért
idézőjelben a természetesen, mert helyi szóbeszéd szintjén
hallhattunk már régről és korábbról is olyan esetekről, ahol
az egyik helybeli kivágta a másik helybeli fáját, fáit, de nem
lett ügy a dologból, hiszen ezekben az esetekben a favágók

nem romák voltak...
Nagyon röviden, szinte jegyzőkönyvszerűen a következő
történt: A fakivágások engedélyezésével a "Gátszögben" is
kezdetét vette egy területrendezési folyamat. Ennek, lényege
nem az, hogy az összes fa eltűnjön onnét, hanem az, hogy a
már meglévő állomány gyérítésével ligetessé, egy későbbi
részletesebb rendezési elgondolás előkészítettségi alapjává
lehessen tenni a területet. Ennek igényével született
megállapodás Emőd Város Önkormányzata képviseletében
Polgármester-asszony és az Emődi Roma Nemzetiségi
Önkormányzat között arról, hogy az így kivágásra kerülő
fákat a nemzetiségi önkormányzat tagjai szociális
hozzájárulásként elszállíthatják egy előre leadott listán
szereplő személyi körnek. A listán szereplő személyek
további szociális támogatásban nem részesülnek.
A rendelkezésre álló fák kivágása 2014. december 05. és
2014. december 13. között történt, az azt végzőknek e két
időpont között volt lehetőségük e tevékenység végzésére
reggel nyolc és este húsz óra között, szabályozott
körülmények betartása mentén.
Egy mondatban összefoglalva: a fát megfelelő engedélyek
alapján termelték ki és szociális juttatásként vihették haza,
ennél fogva semmilyen esetre sem a tulajdonos előzetes
hozzájárulása nélkül lopták el.
Kovács Sándor

Egészséghét az óvodában
November utolsó hetén a hagyományokhoz híven az óvodában
ismét megrendezésre került az Egészséghét.
Programunk fő célja volt, hogy az érdeklődőknek, óvodás
gyerekeknek színes programokkal hívjuk fel a figyelmét az
egészséges életmódra, test és lélek egységének fontosságára.
A héten megtekinthető volt a gyerekek munkáiból készült
„Kincsünk a víz” kiállítás, ami igazán nagy sikert aratott. A
szülőknek továbbá lehetőségük volt a gyerekekkel közösen
egy teadélután keretében finom teákat ízlelgetni.
A hét végén az előadások napja alkalmából a délelőtt
folyamán a csoportok hangterápiás bemutatón vehettek részt,
valamint délután a szülők érdekes előadásokat hallgathattak.
A zárónapon az országosan meghirdetett „Gondolkodj
Egészségesen!” Program megvalósítására került sor.
Csirmaz Csabáné és Szabóné Teszárovics Judit
szervezők

lebonyolítasahoz,
illetve
kituzott
celjainak
megvalosítasahoz.
Meghitt, bekes, boldog karacsonyt es sikeres ujevet kívanok
Szinte hihetetlen, de ismet itt a december, es ha december, mindenkinek.
akkor Mikulas bal. Iden a mulatsag 14. alkalommal kerult
megrendezesre.
dr. Eszláriné Szűts Gabriella
Nagy varakozas elozte meg idei rendezvenyunket is. Az
SzM elnök
iskola aulajat szorgos kezek varazsoltak „Mikulas gyarra”,
Támogatóink:
ajandekdobozok es piros dekoracio segítsegevel. Az
asztalokon a csoportok altal felajanlott pogacsa varta a Adam Adrienn, Bajnok Sorozo, Balogh Cukraszda, Beauty
Studio, Bogacsi Termalfurdo Kft., Bukszar Szilvia, Bukkaljai
vendegeket, akik szep szammal voltak jelen.
Alkotok Kozhasznu Egyesulete, Dinnyes Jozsef, Dukat
Mint minden even, most is az ovodasok neptanc-, majd
Istvan, Emodi Nagycsaladosok Egyesulete, dr. Eszlari Zsolt,
tornabemutatoja nyitotta meg a balt, Óvodavezetonk es
Fantazia Kereskedes, Farago Meheszet, Farkas Pinceszet,
Polgarmester asszony koszontoje utan.
Az eloadasok utan a gyerekeket a Mikulas varta FarmMix, Fehervari Tamas, Fekete Tibor, Flamingo
Viragbolt, Goods Market, Kalber Laszlone, Kaposvari Peter,
csokoladeval es szaloncukorral.
Ez alatt megerkezett a vacsora, mely iden is Lovasz Karabelyos Jozsef, Kiss es Tarsa Akku Kft., Komlosi Istvan,
Bertalan es segítoi keze munkajat dicserte, nagyon ízletesre Kosa Lajos, Lilla Szalon, Lorincz Attila, Ludman Csaba,
Matiz Csilla, Matiz Órsolya, Mini Market, Napsugar Szalon,
sikerult.
Es innen nem volt megallas, a vendegsereg hajnalig ropta, a Papp Jozsef, Petruska Agnes, Pocsai Eniko polgarmester
asszony, Poraczki Andras, REMI-ASZ Kft., Rubos Jozsef,
„HANGSZERELÓK” zenekar huzta a talpalavalot.
Itt szeretnek koszonetet mondani mindenkinek; a Sepsik Janosne (Viragbolt), Szent Terez Gyogyszertar,
gyerekeknek, a pedagogusoknak, a szuloknek, es nem Szucs Laszlo, Takacs Anita, dr. Tergalecz Ferenc, Tomanic
utolso sorban nagylelku tamogatoinknak, hiszen segítseguk Kft., ifj. Toth Ferenc, Újvari Norbert, Vep-Glass, Virag Edit,
elengedhetetlen
volt
a
rendezveny
sikeres ill. minden segíto szulo es ovodai dolgozo kozremukodeset
nagyon koszonom!

Mikulás Bál 2014

Véradás

Hadzsega Lászlóné

Dátum Nap
1.

CS.

Név
PORÁCZKI ANDRÁS

2.

P.

3.

SZO.

BAJNOK LÁSZLÓ
SÁNTA GÉZA

4.

V.

MATIZ JÁNOS

5.

H.

ÁGOSTON ISTVÁN

6.

K.

KASZA ISTVÁN

7.

SZ.

RÁKAI ISTVÁN

8.

CS.

BORISZ ANDRÁS

9.

P.

FARKAS ISTVÁN

10.

SZO.

11.

V.

LABANCZ KÁROLY

12.

H.

LECHNER SÁNDOR

13.

K.

CZECZE JÓZSEF

14.

SZ

KALOCSAI BÉLA

15.

CS.

KOVÁCS NÁNDOR

16.

P.

17.

SZO.

18.

V.

PINTÉR ATTILA

19.

H.

KÓSA LAJOS

20.

K.

HARANGOZÓ LÁSZLÓ

21.

SZ

DINYÉS JÓZSEF

22.

CS.

SZABÓ JÓZSEF

23.

P.

24.

SZO.

25.

V.

MOLNÁR ZOLTÁN

26.

H.

BÁRÁNY DEZSŐ

27.

K.

KLEBOVICZ GYULA

28.

SZ

DUDÁS BÉLA

29.

CS.

PAPP PÉTER

30.

P.

31.

SZO.

ANTAL CSABA

SIMON SÁNDOR
GULYÁS RÓBERT

VASCSÁK JÁNOS
KISS TAMÁS

MIHALENKÓ BÉLA
KISS CSABA

JANUÁR

A Magyar Vöröskereszt
Tiszaújváros Területi
Szervezetének Emődi
Alapszervezete retró
véradással zárta az évet
Emődön. A szervezők,
Hadzsega Lászlóné és
Fekete Gizella a véradókat töltött káposztával, forralt borral és
szaloncukorral várták.
A véradásra elsőként
érkező új véradót külön
ajándékkal köszöntötték.
A véradásra 44 fő jelentkezett, közülük ketten először adtak vért!
Köszönet
nekik!
Hozzájuk hasonlóan
támogatóinknak is háTóth Elek és Szűcs László
lásan köszönjük a segítvéradás közben
ségét: Pongrácz Zoltánnénak, Farkas Istvánnak, a Mini Marketnek és a meghívókat
kihordó közmunkásoknak.

2015 PINCEŐRSÉG 2015

A Jobb Veled a Világ Alapítvány és Bagdi Bella életmódfejlesztő előadó, énekes, aki dalaival és
munkásságával arra törekszik, hogy megtanítsa a magyar embereket boldogabban gondolkodni, 2014.
szeptember 1-től 2015. június 30-ig tartó 10 hónapos boldogságprogramot indít el országos becsatlakozási
lehetőséggel.
Ez a program tudományos vizsgálatokra épül, amely nyomán hónapról hónapra letesztelheti bárki a saját
életében, hogy milyen változásokat képes eredményezni egy olyan gondolkodásmód, amely tudósok szerint
boldoggá tesznek bennünket.
Több mint 200 önkéntes csatlakozott a programhoz segítőként, hogy ne csak virtuálisan legyen az
embereknek lehetőségük csatlakozni ehhez a programhoz, hanem a saját településükön is legyen lehetőség
felkészítő találkozókra, tapasztalatok megosztására a Jobb Veled a Világ klubtalálkozókon.
Helyi klubvezető elérhetősége: Kovács Gézáné, Ildikó
(emodiklub@jobbveledavilag.hu)

Jobb Veled a Világ

Emődön termelői
fehérbor eladó.
Ár: 300, -Ft/l Tel.: 06-70/3673-716

Megemlékezés
Álmodtunk egy fiatal kort, Csodásat és szépet,
de a kegyetlen halál mindent összetépett.
Csoda volt, hogy éltél és bennünket szerettél,
nekünk nem is haltál meg, csak álmodni mentél.
Egy reményünk van, mi éltet és vezet,
hogy egyszer majd találkozunk veled.
Mély fájdalommal emlékezünk a legszomorúbb napra,
amikor
Princz Jánosné
/sz. Benedek Judit/
2 éve örökre itt hagyott bennünket
örökké bánatos szüleid, testvéred és keresztfiad

EMLÉKEZÉS
„Az igazi könnycsepp nem az,
Ami a szemünkből hullik,
És végigcsorog az arcunkon,
Hanem az, ami a szívünkből hullik,
És végigcsorog a lelkünkön.”
Szomorúan emlékezünk arra a napra, amikor

Minden Kedves Olvasónknak
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és
Eredményekben gazdag,
Boldog Új Esztendőt Kívánunk!
Emőd Város Önkormányzata nevében
Pocsai Enikő
polgármester
„Van a csoda... Karácsony csodája. Amire várunk.
És ami teljesedik. De ez a csoda nem a színes
szalagokkal átkötött dobozokban rejlik. Nem a
feldíszített zöld fenyő alatt találod. Ezt a csodát
másutt kell keresni, másutt lehet megtalálni. Ez a
csoda a kedves szavakban, őszinte, szívből jövő
kívánságokban, szerető érzésben érkezik. És kell
ennél
nagyobb
ajándék?
A
következő
háromszázhatvanöt napban ezek kísérnek, ezek
adnak erőt. Nem a csomagokban lapuló tárgyak,
hanem csakis ezek. Csak ezek... Ez a karácsony
csodája.”
(Csitáry-Hock Tamás)

Nagy Gábor
2009. január 1-jén örökre itt hagyott bennünket.
Szerettei

