Ünnepi megemlékezés az 1848/49es

forradalom és szabadságharc tiszteletére

Március 14-én került sor
az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc tiszteletére rendezett ünnepi megemlékezésre. A délelőtt
folyamán a Reményi Ede
Zeneiskola, a B.-A.-Z. Megyei Huszár és Lovas Hagyományőrző Egyesület
kíséretében a Római Katolikus templomtól a Kossuth térig térzenével és

huszárfelvonulással kezdődött az ünnepi rendezvény. A Polgármesteri
Hivatal dísztermében Pocsai Enikő polgármester
asszony mondott ünnepi
beszédet, majd a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 6. osztályos diákjainak
irodalmi előadását tekinthette meg a zsúfolásig megtöltött terem közönsége.

Az ünnepi megemlékezés
zárásaként koszorúzásra
került sor a Kossuth szobornál. A huszárok sorfala között haladtak el az
önkormányzat, az intézmények, a párt valamint a
civil szervezetek képviselői koszorúikkal, hogy leróják tiszteletüket a 167
évvel ezelőtti események
hősei iránt.
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Tisztelt ünneplő közönség, tisztelt emődiek!

Ünnepelni gyűltünk össze: nemzetünk történelmének egyik legnagyszerűbb eseményére emlékezünk ezen a napon. Ez a nap
a szabadság kivívásának napja, a magyar
nemzet szabadságünnepe. Ez a nap a magyar nemzet születésnapja. 167 évvel ezelőtt ezen a napon népből nemzetté lett a
magyarság. És március 15-e jelképpé vált,
nemzetünk szabadságszeretetének: a szabadság és a függetlenség utáni vágyának
jelképévé. 1860 óta nemzeti ünnepként emlékezünk az 1848-as forradalom eseményeire.
Március van, a tavasz, az ifjúság, a megújulás hava. Sarjad az új élet, újjáéled a természet és ez hónap a magyarság ébredése,
megújulása volt 1848. március 15-én. Azóta minden honfitársunk büszkén emlékezik erre a napra, és amíg magyar szó
hallatszik a földön, ez mindig így is lesz.
Ritka alkalom, amikor ennyire tisztán, fé-

nyesen és dicsőségesen ez a nép egyet akarva és egy hatalmasat cselekedve,
évszázadokat ugorva előre, kikiáltotta saját
függetlenségét, megteremtette rég áhított
szabadságát, és lerakta a polgári népképviseleti demokrácia alkotmányos alapját.
Akartuk, hogy ne uralkodjék rajtunk senki.
Ezen a napon csúcsosodott ki a reformkor
minden küzdelme: „a haza és a haladás”
jelszava. Ekkor kezdődött a jövőnk.
Megalapozta ezt a reformkor több, mint
két évtizedének szívós munkája, annak csodálatosan fejlett szellemi teljesítménye és
szellemóriásainak felejthetetlen gazdagsága. Kellett hozzá Kölcsey Himnusza, kel-

lett
Vörösmarty
Szózata:
nemzeti
imádságaink,
Széchenyi István és
Kossuth
Lajos
élete és
karaktere. Kellett hozzá a nemzeti összefogás, az
önzetlenség! Kellett még a nagy francia
forradalom szellemi hagyatéka, amelyen a
márciusi ifjak nevelkedtek: a szabadság,
egyenlőség, testvériség három parancsolata, és persze kellett Petőfi Sándor lánglelkű, lángcsóva-erejű
látomás-költészete, hatalmas géniusza, költőiközéleti lendülete. Ő
maga így ír erről:
"Évek óta reggeli és estéli imádságom, mindennapi kenyerem a
franciaforradalomtörténete, amelynek minden
szavát, minden betűjét
szívembe véstem.” Az
ifjúság ereje, bátorsága,
lendülete vitte előre az
eseményeket: olyan tenni
akarással, olyan ellentmondást nem tűrő akarattal álltak ki a fiatalok
eszméik mellett, hogy meg
sem próbálta a hatalom
feloszlatni a tüntetéseket.
A forradalom vérontás nélkül zajlott.
167 évvel ezelőtt esős, borongós napra ébredtek Pest polgárai. A hűvös, kellemetlen időjárás ellenére a Pilvax
kávéház fiataljai korán reggel, fél hatkor

már törzshelyükön voltak. Petőfi Sándor,
Jókai Mór, Vasvári Pál az események élére
állva irányították az egész nap történéseit.
Először az ifjúságot szólították meg, és
hamarosan, rövid idő alatt a kisebb tömeg
több 10 ezer főre gyarapodott. Petőfi így
emlékezett vissza:"A Pilvax kávéházban
azt határoztuk, hogy sorra járjuk az egyetemi ifjúságot. Először az orvosokhoz
mentünk. Szakadt az eső, amint az utcára
léptünk, s ez egész késő estig tartott, de a
lelkesedés olyan, mint a görögtűz: a víz
nem olthatja el.”
Ekkor szavalta el Petőfi Sándor a Nemzeti dalt, és felolvasta a 12 pontot. 1848-ban
a költő erre a napra írta a Nemzeti dalt.
Eredetileg így kezdte: „Rajta magyar, hí a
haza”. Azt mondták neki: ez nincs így jól.
A magyar csak úgy tud elindulni, ha talpra
áll. Áthúzta a „rajta” szót és odaírta:
„Talpra”. „Talpra magyar”. S a nemzet
talpra állt. Futótűzként terjedt szét, végig
Pest utcáin, majd az egész országon, a
"Nemzeti dal" gyújtó hangú riadója és a
"Tizenkét pont" korszakalkotó követelései.
Lelkünkben hordjuk ezt a napot azért is,
mert nemzeti színt teremtett. A pirosat, a
fehéret, a zöldet. Azt, ami számunkra azóta is a magyarságot jelképezi. Akkor még
tudták, hogy a színek mit jelentenek: a piros az erő, a fehér a hűség, a zöld a remény. Erő –hűség –remény: ezt választotta
a magyarság saját eszményének. Az erő,

amely a mindenkori jelennek szól, a hűség, amely elődeink és eszményeink iránti
tiszteletet hordoz, és a remény, amely a
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a nemzet jövőjében vetett hitünket szimbolizálja.

Büszkék vagyunk erre a napra, mert szabadsághősöket adott nekünk. Van, akinek
tudjuk a nevét közülük, van, akinek nem.
Bámulattal adózunk elődeink eszméinek.
Kossuth Lajos így emlékezett 1848-ra:
„azon igék, amelyek 48-ban testté váltak,
olyformán termettek, mint a magyar népdalok, melyek százezrek ajkán szólalnak meg
anélkül, hogy tudnánk, ki a szerzőjük.”
Tisztelgünk ezelőtt a nap előtt, mert őseink
mertek kockáztatni, mertek bátrak lenni. A
történelem pedig a bátraké. Deák Ferenc
azt mondta:” „Kockáztathatunk mindent a
hazáért, de a hazát kockáztatnunk nem szabad!” Igaza volt. Ma is érvényesek ezek a
gondolatok. Csodáljuk azt a napot, amely

tanúbizonyságottettösszefogásról, küzdeni
akarásról, önzetlenségről.
Széchenyi István írta: „Az
ember annyit
ér, amennyit
használ.” 1848
hősei kimondhatatlanul sokat használtak
a hazának.
Magyarország
1848-ban nem követője, hanem alkotója
lett az európai haladásnak. Történelmet írtakareformerekből
akarvaakaratlan
forradalmárokká
vált politikusok, s a
népből
nemzetté
lettatársadalom. Az
áprilisitörvényeket
szentesítő
Habsburg
udvar
kényszerűen
ismerte el a nemzetté válás és a forradalom
törvényességét.
Történelmi léptékű
kihívásnak felelt
meg a magyarság, s
e történelmi lépték
súlyát, nagyságát az
egész nemzet átérezte. A haza és
haladás, az öröm és
remény egyet jelentett Magyarország minden lakosának osztályra, felekezetre és rövid ideig

nemzetiségre való tekintet nélkül. Összefogott mindenki, hogy a haza fényre derülhessen. Egyedülálló módon, méltán vívta
ki a magyar nép az egész világ bámulatát.
Olyan nemzeti kormányunk alakult az események hatására, melynek tagjainak emberi nagyságát, a hazához való hűségét a
mai napig példaként említhetjük. A miniszterelnök gróf Batthyány Lajos lett. A
miniszterek között volt Kossuth Lajos,
Széchenyi István, Deák Ferenc, Szemere
Bertalan, Klauzál Gábor, Eötvös József,
Mészáros Lázár és Esterházy Pál is. 1848
üzenete számunkra sokféle lehet, de talán
az a legfontosabb, hogy a mai kor történelmi kihívásainak is csak egy olyan nemzet
tud megfelelni, mely összetartó, mely
megbecsüli közös értékeit és szimbólumait, és nem ijed meg a világ által kikényszerített új helyzettől. Egy olyan nemzet,
mely nem csupán alkalmazkodik, de alakítani is képes környezetét, hogy ezzel gazdagabbá, teljesebbé tegye a világot. A
XIX. század nagy nemzedékének elhivatottsága, hazaszeretete, tettereje olyan példa talán, ami erőt adhat a saját jövőnkhöz.
Jókai Mór máig érvényesen megfogalmazott gondolatával búcsúzom: „Míg magyar
él, míg szabad ember él e honban, kegyelettel fognak visszaemlékezni ez évre, annak történelmére és történelem alkotó
alakjaira.”
Köszönöm megtisztelő figyelmüket

4
2015. február hónapban az önkormányzat
képviselőtestülete egy rendkívüli és egy
munkaterv szerinti testületi ülést tartott,
amelyekről az alábbi összefoglalóval szeret
nék röviden tájékoztatást adni:A 2015. feb
ruár 11. napján megtartott ülésen
polgármesterasszony beterjesztette a 2015.
évi költségvetés tervezetét, melyet a képvi
selőtestület alaposan áttárgyalt és előkészí
tette a következő testületi ülésre történő
végleges összeállítását; A napi rendi pontok
között megtárgyalásra és elfogadásra kerül
tek a Pénzügyi Bizottság és a Településfej
lesztési Bizottság elnöki tisztségeire,
valamint a Humánerőforrás Bizottság külső
tagjának tisztségére történő javaslattételek.
A 2015. február 26. napján megtartott Kép
viselőtestületi ülésen összesen 13 napi ren
di
pont
került
előterjesztésre
és
megtárgyalásra. Első napi rendként elfoga
dásra került a 2015. évi élelmezési nyers
anyag költségek és térítési díjak
megállapítása, majd döntés született az el
különítetten kezelt „Környezetvédelmi
Alap” felhasználásáról;A negyedik napi ren
di pont alatt beterjesztésre került a Polgár
mesteri Hivatal 2014. évben végzett

Tisztelt Lakosaink! tájékoztatást nyújtunk. A képviselőtestület
előterjesztés szerint megtárgyalta a meg
adóigazgatási feladatairól és az elévült tarto
zások kivezetéséről szóló beszámolója,
amely teljes körű tájékoztatást nyújtott a he
lyi adókkal kapcsolatos feladatokról és
azok éves bevételének alakulásáról; Hato
dik napi rendi pontként a 2014. évi költség
vetés módosítása, majd a következő napi
rendi pont alatt a 2015. évi költségvetés el
fogadásáról egyhangú támogatással döntött
a képviselőtestület; Ezt követően az ön
kormányzat
KEOP4.10.0/N/142014
0409. számú elnyert pályázata került meg
tárgyalásra,
amely
keretében
az
önkormányzat négy intézményében (általá
nos iskola, városgondnokság, polgármeste
ri hivatal és a Gelej úti óvoda) napelemek
kiépítésére kerülne sor, amelyek villamos
energiát termelnének és így anyagi megta
karítást eredményeznének a közeljövő
ben.Kilencedik napi rendi pont alatt került
beterjesztésre az önkormányzat módosított
Szociális Rendelete, melyben a települési
támogatások körébe a korábbi lakásfenntar
tási támogatáshoz hasonló módozat is beépí
tésre került, amelyről külön összefoglaló

üresedett Művelődési Ház és Könyvtár
igazgatói álláshelyének pályázati kiírását,
majd a polgármesterasszony 2015. évi sza
badságolási tervét.Utolsó napi rendi pontok
között a Polgármesteri Hivatal köztisztvi
selőire vonatkozó 2015. évi teljesítmény
követelményeket tárgyalta meg a képvise
lőtestület.
Értesítem a Tisztelt Olvasókat, hogy Emőd
Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2015. évi munkaterve szerint 2015. április
22. napján 17.00 órai kezdettel tartja soros
testületi ülését. Kérem,amennyiben idejük
engedi, úgy tiszteljenek meg az ülésen való
részvételükkel!
Továbbá szíves tájékoztatásul közlöm a
Tisztelt Szülőkkel, hogy 2015. április 11.
napján (szombat) „Virágos Party” kerül
megrendezésre parkosítás, virágültetés cél
jából, ahová invitálni szeretnénk Városunk
„apraját – nagyját”, így a középiskolásokat
is, akik részére közösségi szolgálat teljesí
tésére igazolást állítunk ki!

Hajlik Tünde, jegyző

Március 1től módo A szociális ellátások változásai 2015. március 1. napjától való jogosultságról, akkor
sult szociális igazga
a lakásfenntartási támoga
támogatás
iránti tást csak 2015. február 28ig lehetett
tásról és szociális ellátásokról szóló199 kásfenntartási
kérelmet utoljára 2015. február 28án megállapítani.
3. évi III. törvény egyes rendelkezése.
A kötelezően nyújtandó ellátásokat lehetett benyújtani. Azoknak az ügyfe Jogszabály felhatalmazása alapján az
2015. március 1től a járási hivatalok ál leknek a jogosultsága, akik 2015. márci önkormányzatoknak 2015. február 28
1.
előtt
kérelmezték
a ig kellett megalkotni rendeletüket a te
lapítják meg. Ezek az ellátások a követ us
kezők:
lepülési támogatás vonatkozásában.
 aktív korúak ellátása,
Emőd Város Önkormányzat Képvi
 időskorúak járadéka,
selőtestülete ennek eleget tett,
 ápolási díj (alapösszegű,
2015. február 26i ülésén elfogadta
emelt összegű és kiemelt ápo
a szociális rendeletének módosítá
lási díj),
sát. Ennek során a települési támo
 közgyógyellátás (alanyi és
gatás
keretében:
lakhatási
normatív formák),
támogatás, gyógyszertámogatás, te
 egészségügyi szolgáltatásra
metési támogatás, iskolakezdési tá
való jogosultság.
mogatás,
rendkívüli
települési
Ezúton tájékoztatjuk az érintet
támogatás állapítható meg a jogo
teket, hogy a Miskolci Járási Hivatal
sultsági feltételek fennállása esetén.
Emődi Kirendeltsége Emőd, Hunyadi lakásfenntartási támogatást, a követke A részletekről a Szociális Osztály mun
zőképpen alakult:  Ha az ellátásra va katársai készséggel adnak tájékoztatást.
u. 2729. szám alatt található.
További változások: A lakásfenntartási ló jogosultságot 2014. december 31ig
támogatás szabályai 2015. március 1jé megállapították, akkor az ügyfél a ko
től kikerültek a szociális törvényből. Et rábbi szabályoknak megfelelően egy év Kiss Lászlóné, aljegyző
től az időponttól kezdődően a időtartamra jogosult a lakásfenntartási
támogatás ebben a formában nem álla támogatásra.  Ha a hatóság 2015. janu
pítható meg a kérelmezők részére. La ár 1jét követően döntött a támogatásra
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A 2015. évi költségvetés elkészítése az közös gondolkodás ered
ményeképpen azok a terü
együttműködés jegyében
letek kerültek leépítésre,
A 2015. évi költségvetés összeállítása
2015. januárjában kezdődött el az
együttműködés jegyében, kompro
misszumok egész sorát kívánta meg a
magam és valamennyi intézményveze
tő és munkavállalók részéről. Eredmé
nyesnek és hasznosnak ítélték meg az
egyeztető tárgyalásokat Matiz Csilla
óvodavezető, Pipolyné Heiszman Ilona
idősotthon vezető, Kovács Géza város
gondnokság vezető, Koleszár Árpádné
és Szűcs László iskolavezetők. Az át
gondolt és alapos tervezés kiszámítha
tóbbá, átláthatóbbá teszi a város
pénzügyi helyzetét. A fő prioritás a hi
ány csökkentése, amelyet az intézmény
vezetők
is
felelősségteljes
hozzáállással kezeltek és támogattak. A

az iskolák (általános, zeneiskola) mű
ködtetésének támogatása is. Természe
tesen a szolgáltatások minőségének
fenntartása az idei évben is kiemelt fi
gyelmet kap, de a racionalitásnak tük
röződnie kell a város gazdálkodásának
folyamatában. A 2014. év zárása mu
tatja leginkább, hogy a város pénzügyi
helyzetében a 71.987.000, Ft hiányt
szigorú pénzügyi vezetéssel lehet ke
zelni, amelyhez minden vezetőtől és
munkavállalótól konstruktív hozzáál
lást várok. 2015. február hónapban a
Képviselőtestület egy rendkívüli és
egy rendes testületi ülés keretében ülé
sezett, melynek részleteiről az Önkor
mányzati hírek rovatban kaphatnak
bővebb tájékoztatást.

melyek nem kötelező feladatként hárul
nak az önkormányzatra és az intézmé
nyek működését semmilyen formában
nem veszélyeztetik. Így első lépésként
a település alkalmazottainak az önkor
mányzat egyelőre nem képes biztosíta
ni a 200 000, Ft/ fő/ év Cafatéria
keretet és a 10%os illetménykiegészí
tést, valamint minden intézmény eseté
ben 10%kal kevesebb dologi kiadás
került betervezésre. Az önkormányzat
kötelező feladatainak ellátására kapott
normatíva több intézmény vonatkozásá
ban nem elegendő a feladat finanszíro
zására, amelyet a helyi adókból befolyt
összeggel szükséges pótolni. A legna
gyobb anyagi támogatást a Városgond Pocsai Enikő, polgármester
nokság intézménye kapja, de jelentős

Emőd Város 2015. évi költségvetéséről
Emőd Város Képviselőtestülete 4/2015.(II.27.) számú rendeletével fogadta el Emőd Város 2015. évi költségvetését. Az
elfogadott költségvetés az alábbi fő bevételi és kiadási tételekkel számol :
költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 762.406 eFt
költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 761.076 eFt
finanszírozási bevételek főösszegét
475.272 eFt
finanszírozási kiadások főösszegét
476.602 eFt
bevételi főösszegét
1.237.678 eFt
kiadási főösszegét
1.237.678 eFt
A Képviselőtestület az önkormányzatok gazdálkodását érintő változásokat, jogszabályi kötelezettségeket, a testület 2015.
évre vonatkozó kötelezettségeit figyelembe véve, valamint Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló
törvény előírásai szerint állította össze a tárgyévi költségvetést.

A költségvetés főbb bevételi jogcímei :
Működési

célú

támogatások

államháztartáson

A költségvetés főbb kiadási jogcímei :
belülről:

352.771eFt.
Közhatalmi bevételek: 59.900 eFt.
Működési bevételek: 30.828 eFt.
Működési költségvetési bevételek összesen: 443.499 eFt.
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:284.877
eFt.
Felhalmozási bevételek: 7.504 eFt.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

: 26.526 eFt.

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: 318.907 eFt.
Költségvetési bevételek összesen: 762.406 eFt.
Finanszírozási bevételek: 475.272 eFT.

Bevételek mindösszesen: 1.237.678 Eft.

Személyi juttatás :206.241 eFt.
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:
54.369 eFt.
Dologi kiadások: 152.444 eFt.
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 19.250 eFt.
Egyéb működési célú kiadások: 11.195 eFt.
Működési költségvetési kiadások összesen: 443.499 eFt.
Beruházások: 314.677 eFt.
Felújítások: 0 eFt.
Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2.900 eFt.
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: 317.577 eFt.
Költségvetési kiadások összesen: 761.076 eFt.
Finanszírozási kiadások: 476.602 eFt.

Kiadások mindösszesen: 1.237.678 eFt.
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OVIVÁRÓ
„ V Á R T É G E D A Z Ó V O D A E Z E R JÁ T É K S Z Á Z C S O D A ”
A 3-5 éves korú gyermekek óvodai beíratása előtt
ÓVODAI NYÍLT NAPOT szervezünk
201 5 . április 29 -én (szerdán) 1 0. 00 órától- 1 2. 00 - óráig
a Geleji úti és a Rákóczi úti óvodában.

Ezen a napon az érdeklődő szülőknek bemutatjuk óvodánkat, játszóház keretén belül lehetőséget biztosítunk a leendő
óvodásoknak a tevékenységek kipróbálására, illetve kötetlen beszélgetésre.
Emőd kevés olyan közterülettel rendelkezik, amely üde színfoltja lehetne a
városnak. Ezért terveim között szerepelt a település közös parkosításának
megvalósítása, melyre ezennel meghívom a város lakóit. A virágosítás, és parkosítás olyan
közterületek kialakítást célozza, amelyre az utókor is méltán emlékezhet majd. Ebben
kérném az Önök segítségét,
amely társadalmi munkával és
évelő virágok felajánlásával
járulna ahhoz, hogy településünk küllemében megújuljon.
Milyen virágokat várok? Természetesen évelős növényekre
gondolok, pl: aranyvessző, kokárda virág, japánfű, tuja, japánbirs, hortenzia, dísznád stb.

Jó alkalom ez a közös
j átékra és az ismerkedésre.

Szeretettel várjuk az
érdeklődő szülőket
és a leendő óvodásokat.
Matiz Csilla, óvodavezető

Közös virágos party

Egyszóval olyan cserjékre, virágokra,
amelyek otthon már feleslegessé váltak
vagy elhatalmasodtak. Így azok ritkítása már esedékessé vált a lakóudva-

rok, kertek körében. A virágok

begyűjtésének helye: Postagarázs épülete (új iskola melletti épület), ideje:
2015. április 7-8.-9.-én 8 órától 15 óráig.A virágosítás időpontja: 2015. április 11. (szombat) 7 óra 30 perctől. A
virágosítás találkozó helye: Postagarázs épülete előtti tér. Ami szükséges a virágosításhoz kapa és
locsoló. Meghívásomra, akik társadalmi munkájukkal segítik a közterületek megújulását, támogatásul,
vendégül (ebéd) látom őket.
Amennyiben kérdése lenne vagy
jelentkezni szeretne a közös partyra, megteheti a Polgármesteri Hivatal épületében Juhász Zoltánné
felé személyesen vagy a 46/476206 telefonszámon. Pocsai Enikő,
polgármester

Lomtalanítás és zöldhulladék gyűj tés Emődön

Táj ékoztatj uk a lakosságot, hogy a MiReHuKöz Nonprofit Kft. Emőd településen a tavaszi lomtalanítási akciót
201 5 . április 7 -én és április 8 -án valósítj a me g .
Továbbra sem kerül elszállításra veszélyes,kommunális hulladéknak minősülő és a nem megfelelő képpen kirakott
lom!
A lomtalanítás a meghirdetett napon
reggel 6-órától kezdődik

hogy a MiReHuKöz Nonprofit Kft.
Emőd településen a ZÖLDHULLADÉK elszállítását
201 5 . április 1 6. (csütörtök) újra indítja! Ezután két hetenként kerül sor a
Részletes információ: www. mirehu- zöldhulladék elszállítására a szokott
koz. hu és az emod. hu web oldalakon. módon.
zett hulladék a Közszolgáltató tulaj donát képezi, így annak Közszolgáltatón
kívül bárki más által történő elszállítása j ogtalan eltulaj donításnak minősül! !

Környezetünk megóvása érdekében kö- MiReHuKöz Nonprofit Kft.
szönjük a lomtalanításban való közre3 5 1 8 . Miskolc, Ernyő u. 1 .
működésüket!

A lomtalanítás során közterületre helye- Táj ékoztatj uk továbbá a lakosságot,
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„Te egy szent vagy… ”
Szent az,
aki földi
élete végeztével,
annak jutalmául,
azöröküdvösségre,
amennyországba eljutott! –
tanultuk
mindannyian a hittanórákon. Mindezt
a Mindenható Isten végtelen irgalma és
szeretete teszi lehetővé.Valamikor a középkorban, ha valami ilyen megjegyzés elhangzott valaki felé: „Te egy
szent vagy…”, akkor az illető elpirult,
hiszen hatalmas megtiszteltetés volt
ezt embertől hallani. Amikor napjainkban hangzik el hasonló megjegyzés valaki felé, akkor szegény emberünk
áldozattá vált és a kirekesztettség lett a
része. Gondoljunk csak „De nagy szent
lettél…” gúnyolódó megjegyzéseinkre.
Persze van, amikor mindez másképp
hangzik. II. János Pál pápa 2005. április 8-ai temetésén a hívők Santo subito! (Azonnal szent!) feliratú táblákat
tartottak a magasba. Utóda, XVI. Benedek pápa már április végén engedélyez-

te II. János Pál kanonizációs
eljárásának elindítását, amelyhez az
egyházi előírások szerint a haláltól számított öt évet kellett volna várni. A kanonizáció első lépcsőjének számító
boldoggá avatás is gyorsan lezárult: a
lengyel pápát 2011. május elsején avatták boldoggá a római Szent Péter téren
bemutatott misével. A szentté avatási
szertartást 2014. április 27-én, az Isteni
Irgalmasság vasárnapján tartották.
Ereklye: szorosabb értelemben a szentek teste, testrészei, csontj ai; tágabb értelemben
mindazon
tárgyak,
melyekkel a szentek bizonyos viszonyban voltak (ruháik, használati eszközök, kínzó eszközök stb. ). Az
ereklyetisztelet: egyik forrása speciális
keresztény eszme, azon hit, hogy a
szentek Isten boldogságában vannak, a
mi cselekedeteinkről és így irántuk való kegyeletünkről tudomást vesznek, értünk Istennél közbenj árók lehetnek,
raj tunk segíthetnek. Emődön, 2015.
február 09-én, hétfőn, templomunkban
fogadtuk Szent II. János Pál pápa ereklyéjét. 16.30 órától imaóra kezdődött,
17.30 órától pedig ünnepi szentmise
volt a szent pápa tiszteletére. Főtisztelendő Róza László diakónus úr mutatta
be az ő tulajdonában lévő ereklyét, elmondta munkájából adódó lengyel kapcsolatait, amin keresztül juthatott

ahhoz hozzá. A szentmisét Főtisztelendő Kovács László esperes, edelényi
plébános úr mutatta be és az ő gondolatai mélyítettek el bennünket a kegyelmekben gazdag este hangulatában.
Plébániáink egyházközségeiből autóbusz gyűjtötte össze a hívőket, de Tiszaújvárosból is busz hozta a
zarándokokat. A templom körüli megszám-

lálhatatlanul sok autó is jelezte még az
együtt imádkozók nagy számát. A
szentek élete buzdít bennünket az önzetlen szeretet mindennapi megvalósítására. Ha tehát valakitől azt halljuk:
„De nagy szent lettél…”, akkor húzzuk ki magunkat, és legyünk büszkék
az emberi elismerésre, mert az Istenből forrásozó szeretet közöttünk való
megvalósulásáért tettünk valamit.
Kalóczkai Gábor plébános

Országos B úzaszentelő Emődön az országos médiák műso-

Több évtizedes hagyománnyal vette kezdetét az
országosan meghirdetett Búzaszentelő szentmise és az azt követő ünnepi körmenet megrendezése. E
rendezvény elindítója felkeresett,
hogy az idei évben támogatnám-e,
hogy Emőd adjon helyet az eseménynek. Természetesen Kalóczkai Gábor Plébános Úrral történő
egyeztetést követően örömmel tájékoztattam Kurucz Miklós Urat, hogy megtiszteltetés számunkra, ha

raiban, beszámolóiban arról értesülhet az ország,
hogy a soron következő
Országos Búzaszentelőt
Emőd városában tartják. A
Szent György napjához tartozó katolikus ünnepre
2015. április 26-án 10 órától kerül sor a római katolikus templomban.
Pocsai Enikő, polgármester
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Tavaszváró az Idősek Klubj ában
Már hagyomány,hogy a telet
együtt búcsúztatjuk a környező
települések ellátottaival. Az idén
Kisgyőr, Nyékládháza és Emőd
töltött együtt egy vidám délutánt.
Ötletes,színvonalas jelmezek vonultak fel: úttörők,közmunká-

EMŐDI IDŐS EK KLUB JA
Áprilisi programj a
Április 2. 10 óra: Lelki nap
Április 3 . 10 óra: Séta a Római
Katolikus templomba.
Nagypénteki emlékezés
Április 8 . 14 óra: Locsoló bál.
Belépő: Hölgyeknek egy tál
sütemény,Uraknak rózsa víz,

Finom süteményeket hoztak Április 9 . 10 óra: Lelkinap
vendégeink, a szomszéd bolt Április 1 3 . 10 óra: Fitt-nap
(Minimarket) pogácsát, rétest Április 1 5. 10 óra: Próza és
ajánlott fel,az emődi ellátottak versmondó verseny, A részvételt
farsangi fánkkal kedveskedtek a szíveskedjenek a 476-171-es
jelenlévőknek. A talpalávalóról telefonszámon jelezni
Rémiás István és unokája gondoskodott,sokan táncra perdül- Április 1 6. 10 óra: Lelki nap
sok,pincérek,király,cukrász,ápolónő, a tek, jól szórakoztak. Nagy élmény volt Április 1 7 . 10 óra: Kerékpártúra
kisgyőri bíró,gésa,virágárus,cigánya tombolahúzás, a fődíj Nyékládházára Bükkaranyosra
asszony,segédmunkás és más tréfás figu- került, amely egy katicabogarakkal dí- Április 2 2 . 10 óra: Fizikai
rák. A zsűri tagjai Hódosi Pálné, Papp szített partvis volt. A kisgyőri csapat kísérletek bemutatása
Józsefné és Gönci Petra hosszú töpren- farsangi jelenettel készült , akik a Bükkgés után döntöttek a helyezésekről. Kö- aljai Közhasznú Alkotók Egyesülete ál- Április 2 3 . 10 óra: Lelki nap
Április 24. 10 óra: Szalonnasütés
szönjük a munkájukat. Mind három
tal készített ajándékot vihették haza. Jó Április 2 7 . 10 óra: Fitt-nap
intézménynek volt első helyezettje, vala- volt a közös találkozás, legközelebbi Április 3 0. 10 óra: Lelki nap
mennyi résztvevő jutalmat kapott, a tá- programunk a költészet napjára szervemogatóink jóvoltából sok embernek
zett vers és prózamondó vetélkedő, ápszereztünk örömet, gratulálunk.
rilisban.
sági utak rendbetétele, illegális
Márciustól újra indította a
hulladék lerakások felszámolása, a
kormány a közmunkaprogrégi postagarázs épületének felramot, mely a helyben élők
újítása. Jelenleg júliusig tart a
jelentős számának nyújt segítprogram, s reméljük, a folytatás
séget. Ez a foglalkoztatási foraugusztustól is biztosított lesz,
ma éppoly hasznos és elismert
hogy a megkezdett munkákat
lehet, mint bármely más munmaradéktalanul be is tudjuk fekahelyen ellátott tevékenység.
jezni. Bízom benne, hogy a váIgaz, néhány településen ledegrosban
megkezdett
radálódott ez a munka, de több„csinosításokat” a polgárok fiségükben
értékteremtő
gyelemmel kísérik, a rongálókat,
jelleggel működik. Szeretném,
a károkozókat közösen kordában
ha Emőd ez utóbbiak közé tartudjuk tartani, hisz az ideérkezők
tozna, így megújulna külleméelső benyomásaikat a településben a település. Ennek
keretében a temetők rendbetétele folyta- matos gondozása, patakmedrek teljes kép alapján szerzik.
tódik, elindul a járdaépítés és térkő szakaszának kitakarítása, közterületek Pocsai Enikő, polgármester
gyártás, gyümölcsös telepítése-és folya- virágosítása és parkosítása, mezőgazda-

Új közmunkaprogram
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK

Emőd Város Városgondnoksága 2015.
május 01-től pályázat útján bérbe adja
az Emőd Kossuth u. 12. sz. alatti önkormányzati tulajdonban, de kezelésében
lévő garázsát. A bérleményben csak
olyan tevékenység végezhető, ami közvetlen környezetére nincs káros hatással, környezetét és a közterület rendjét
nem zavarja. A bérleti szerződés időtartama 5 évre szól, bérbeadó a határozott
időre kiadott bérleményt nem köteles a
lejárat előtt újbóli hasznosításra visszavenni. A bérlő a garázst a bérleti jogviszony megszűnésekor az átadási
állapotban és felszereltséggel köteles
visszaadni. A pályázat benyújtására jogosultak köre: egyéni vállalkozók, betéti társaságok, kft-k, természetes
személyek.
Nem nyújthat be pályázatot az, akinek
az önkormányzat vagy intézményei felé tartozása van.

A pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani a Városgondnokság fenti címére, melynek tartalmazni kell:
A pályázó nevét és címét
Nyilatkozatot arról, hogy a pályázati
feltételeket elfogadja
A pályázati tárgyaláson az a pályázó vehet részt, aki pályázati ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta,
valamint igazolja, hogy 20.000.- Ft bánatpénzt a Városgondnokság pénztárába befizetett.
A pályázat benyújtásának határideje:
2015. április 15.
A pályázatok elbírálása 2015. április
17.-én 800 órakor versenyeztetés útján
nyilvánosan történik a Polgármesteri
Hivatal tanácskozó termében. A licitálás induló alapja, illetve a minimális
bérleti díj 10.800.- Ft/hó.
A pályázat nyertese az, aki a legmagasabb bérleti díjra tesz ajánlatot. A bánat-

pénz összegét bérbeadó a nem nyertes
pályázónak visszafizeti, a nyertes pályázónak az esedékes bérleti díjba jogosult beszámítani.
A pályázat nyertesének visszalépésre a
bánatpénz elvesztése nélkül 8 napon
belül van lehetősége. Visszalépés esetén bérbeadó a soron következő ajánlattevővel köt bérleti szerződést.
A bérbe adott garázs bérleti díját bérbeadó évente egyszer jogosult felülvizsgálni, és annak módosítását bérlő
felé kezdeményezni.
Bérbeadó a rendelkezésére bocsájtott
adatok tekintetében biztosítja a személyes adatok védelméhez fűződő jogokat.
Egyéb kérdésekről személyesen, vagy
telefonon – 46/476-253 – munkanapokon 700 – 15 00 óráig az intézmény
vezetője ad tájékoztatást.
Kovács Géza , intézményvezető

Emőd Város Városgondnoksága 2015.
május 01-től pályázat útján bérbe adja
az Emőd, Kossuth u. 2/6 sz., illetve
Kossuth u. 2/6/a sz. alatti önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló
helyiségeit iroda, üzlet, műhely stb. nyitása céljából.
A bérleményben csak olyan tevékenység végezhető, amely közvetlen környezetére nincs káros hatással, közvetlen
környezetét és a közterület rendjét nem
zavarja. A bérleti szerződés 5 évre szól,
a bérbeadó a határozott időre kiadott helyiséget nem köteles a lejárat előtt újbóli hasznosításra visszavenni. A bérlő
köteles gondoskodni a helyiség burkolatainak esetleges felújításáról, az üzlethomlokzat karbantartásáról, a nem
háztartási szemét elszállításáról, az üzlet egyéb közműdíjainak megfizetéséről. A bérlő a helyiséget a bérleti
jogviszony megszűnésekor az átadási
állapotban és felszereltséggel köteles
visszaadni. A pályázat benyújtására jogosultak köre: egyéni vállalkozók, kizá-

rólag
természetes
személyek
részvételével működő gazdasági munkaközösségek, betéti társaságok, korlátolt felelősségű társaságok. Nem
nyújthat be pályázatot az a vállalkozó
vagy társaság, akinek az önkormányzat
vagy intézményei felé tartozása van. A
pályázati ajánlatot írásban kell benyújtani Emőd Város Városgondnokságához a fenti címre, melynek
tartalmaznia kell: A pályázó nevét és címét, Atevékenység folytatására feljogosító engedély másolatát. Nyilatkozatot
arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja. A pályázati tárgyaláson az a pályázó vehet részt, aki a pályázati
ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta, valamint igazolja,
hogy 20.000.- Ft bánatpénzt a Városgondnokság pénztárába befizetett. A pályázat benyújtásának határideje: 2015.
április 15. A pályázatok elbírálása
2015. április 16.-án 8.00 órakor versenyeztetés útján nyilvánosan történik a
Polgármesteri Hivatal tanácskozó ter-

mében.A licitálás alapja, illetve a minimális bérleti díj 56.000.-Ft/hó. A
pályázat nyertese az, aki a legmagasabb helyiségbérre tesz ajánlatot. A bánatpénz összegét a bérbeadó a nem
nyertes pályázóknak visszafizeti, a
nyertes pályázónak a bérleti díjba beszámítja. A pályázat nyertesének
visszalépésre a bánatpénz elvesztése
nélkül 8 napon belül van lehetősége.
Visszalépés esetén a soron következő
ajánlattevővel köt bérleti szerződést a
bérbeadó. A bérbe adott helységek bérleti díját a bérbeadó évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni, és
azok díjmértékének módosítását a bérlő felé kezdeményezni. A bérbeadó a
rendelkezésre bocsájtott adatok tekintetében biztosítja a személyes adatok
védelméhez fűződő jogokat.
Érdeklődni
személyesen
vagy
telefonon 46/476-253 Kovács Géza,
intézményvezetőnél.
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Érseki, tankerület vezetői látogatás Emődön

A tervek szerint az idei esztendőben a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és
a Gyermekálom Óvoda intézmények
katolikus köznevelési intézményeként
működik majd. Az önkormányzat kezdeményezését az Egri Főegyházmegye
támogatja, ezért meghívásunkra március 11-én egy tájékoztató megtartása
Emődre érkezett Dr. Ternyák Csaba Ér-

sek Úr munkatársaival együtt
valamint Ragályiné Hajdú
Zsuzsanna a Miskolci tankerület Igazgató Asszonya. A tájékoztatóra azzal a céllal került
sor, hogy az érintettek, a tantestületek,
alkalmazottak és a szülők teljes
körű felvilágosítást
kapjanak az átadás-átvétel folyamatáról, illetve az átvételt
követő mindennapi tevékenységek alakulásáról. A fórum
keretében megnyugtató válaszokat kaptak a részt vevők, hiszen az egyház a gyermek
központúságot, a szeretet és az elfogadást tekinti legfontosabb feladatának.

EGY KÚRA, MELY AKÁR ÉLETET IS MENTHET… . .
S ZAB Ó S ZIGFRID 201 5 . MÁRCIUS 5 -ÉN EMŐDÖN
TARTOTT ELŐADÁS T.
Reflexzónás talpmasszázzsal
1982 óta gyógyít, nagyon jó
eredményekkel.
Betegei Magyarországról szinte minden megyéből voltak,
Európából és a tengerentúlról
is járnak hozzá. Folyamatosan
új termékek ki- és továbbfejlesztésén dolgozik. Páciensei
már több éve fogyasztják a
Reg-Enor táplálék kiegészítő

Kedves Olvasó!
Emőd Város Önkormányzata nevében Istentől áldott, kellemes
húsvéti ünnepeket kívánok a város minden polgárának!
Pocsai Enikő polgármester

A település a fenntartó váltásnak csak
nyertese lehet, hiszen az óvoda és az
általános iskola továbbra is megmarad,
ahol a gyermekek a sokoldalú, harmonikus lelki-testi fejlődése válik biztosítottá. Pocsai Enikő, polgármester

folyadékot eredményesen, amiről itt
Emődön is beszélt. Az előadáson bemutatkozott három termékhasználó is,
akik igen szép eredményt értek el ezzel a készítménnyel!
Marika néni, aki 1 év alatt 25 kg-ot fogyott….. azóta egyetlen gyógyszert
sem kell szednie
Nyitrai-Dobai Krisztina – aki meggyógyult az Irritábilis Bélszindrómából, s
emelett 9 kg-tól szabadult meg, és
Rávilágított arra, hogy sajnos manapság sok olyan anyagot fogyasztunk,
amelyek tartósítószereket tartalmaznak, ezek a nyomelemekkel sókat képeznek, lerakódnak, savasítanak.
Nagyon sok savas ételt eszünk: tej és
tejtermékek, gyümölcsök, cukrok, Ha
az emésztőrendszer egyszer elromlik, a
savasodás. A nagy érdeklődésre való
tekintettel Emődön is lesz Reg-enor
Klub, ahová minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!
További információkért keressen minket:
Ujvári Zsuzsanna – 06-70/519-86-51
Tasnádiné Szabó Mónika – 06-30/72483-81
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A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerülete fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2015/2016. tanév- 1400 Ft szükséges.
re történő általános iskolai beíratásokra az alábbi idő- A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elpontokban kerül sor:
utasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Miskolci Tankerületének igazgatója hivatott a
201 5 . április 1 6. (csütörtök) 8 . 00 órától 1 9 . 00 órá- felülbírálati kérelmet elbírálni.
ig
A tanköteles korba lépő gyerekek, ha tankötelezettsé201 5 . április 1 7 . (péntek) 8 . 00 órától 1 8 . 00 óráig. güket külföldön teljesítik az illetékes járási hivatalnak
kötelesek bejelenti!
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes A Kormányhivatal által meghatározott beiskolázási
vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
körzethatárokat, a kötelező felvételt biztosító iskola
Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek sze- megnevezését az alábbiakban közöljük:
mélyazonosítására alkalmas,
a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lak- Település: Emőd
címet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát)
Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését ta- (3 43 2 , Emőd, Kossuth u. 5 8 - 64. )
núsító igazolást (óvodai szakvélemény vagy szakértői B eiskolázási körzet: Emőd város közigazgatási tevélemény) kell bemutatni. A diákigazolvány igénylésé- rülete
hez az okmányirodában elkészített NEK adatlap és
.

Polgármesteri táj ékoztató

Az idei év közel három hónapja tartalmas munkával telt el, hiszen sok olyan
folyamat vette kezdetét, tárgyalások
kezdődtek meg, amelyek a városlakók
elégedettségét szolgálják. Mindezek
természetesen folyamatos egyeztetéseket kívánnak az együttműködésben
részt vevőktől, így várható el az a változás és fejlődés, amely a település életében szükségszerű. Az Emődi
Gyermekálom Óvodában 2014. szeptemberétől nem volt biztosított a logopédiai ellátás, ennek érdekében
sikerült elérni, hogy az óvodába járó
gyermekek márciustól 8 óra/ hét foglalkozásban részesülnek. Sikeresen zárult
le két megkezdett pályázat 2015. januárjában. A szennyvíz beruházás jelen
időben is folyik, erről a későbbiekben
részletesen beszámolunk. Köszönjük a
városlakók bejelentéseit, ezzel is segítették a munka hatékonyabbá tételét,
melyre minden esetben arra törekedtünk, hogy a problémák kiküszöbölése

mielőbb megoldódjon. Az
utak helyreállítását egy későbbi időpontban tervezi a kivitelező, műszaki okok miatt, hogy a felbontott
útszakaszok ülepítése a végleges helyreállításig megtörténjen. Minden kellemetlenségért reméljük, hogy kárpótol a
szaghatás megszűnése Emődön. Az önkormányzat szeretné segíteni a munkaképes lakosság minél nagyobb
mértékben történő foglalkoztatásának
elősegítését. Többszörös egyeztetést
követően indult el az idei év közmunkaprogramja március hónaptól, melyben
120 fő dolgozik a településen. A program több programelemből áll, melyet a
néhány hónap alatt kívánunk megvalósítani. Mindemellett 20 főt foglalkoztat
az Emődi Autópálya mérnökség. Sikeres kapcsolatfelvétel történt testvértelepülésünkkel,
Parajddal,
ennek
keretében a megrendezésre kerülő Káposzta Fesztiválra hivatalos meghívás
történt. A várost kisebb delegáció képviseli, melynek örömmel teszünk eleget.

A településen olyan hírek kaptak
szárnyra, hogy a Polgármesteri Hivatalból sorra elküldésre kerülnek a
munkavállalók, melyet itt szeretnék
cáfolni. A választási időszakban már
kiszivárogtak információk a „régi –új”
indulók köreiből, hogy mindenáron a
polgármesteri székből történő felállításomon fognak dolgozni, függetlenül,
attól, hogy bekerülnek-e vagy sem az
önkormányzatba. Ezek a hírek most,
oly formában látszódnak testet ölteni,
hogy a munkavállalók adták be sorba a
felmondásukat, így két hónap alatt a
polgármesteri hivatalban 7 fő távozott,
1 fő harmadik hónapja tartós táppénzes állományát tölti. Mindezen nehézségek ellenére sikerült a megnehezített
helyzetben is a gazdálkodást kézben
tartani, a folyamatban lévő ügyeket elrendezni. Pocsai Enikő, polgármester
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Szellő szárnyán
szálló idő e szép
naphoz vezetett.
Szívem imádságát
suttogja a szeretet.
Kérem a jó Istent
óvjon védjen
tégedet.
Adjon neked
egészséget hosszú
boldog életet.
Nagy János
Boldog 70. születésnapot kívánunk: feleséged,
lányaid,vejeid és unokáid.

ELADÓ, Emőd, Hegy út 16. szám alatt egy 60
négyzetméteres családi ház. Érdeklődni lehet: Nagy
Jánosné, Emőd, Rákóczi út 51. szám alatt.

Támogatásként ajánlja fel adója 1%át
a Bükkaljai Alkotók Közhasznú
Egyesület részére.
adószám:18144260105
Álláshirdetés
Emőd, Karola tanyára mezőgazdasági munkára (
szántóföldi, zöldséggyümölcs) munkatársat,
továbbá ugyanide traktoros munkatársat is keresünk.
Érdeklődni: 0670/9486231, 0670/3806456
telefonszámokon.
A Helytörténeti Klub a következő összejövetelét 2015.
április 03.án, pénteken, 16 órai kezdettel tarja meg a
Városgondnokság emeleti tárgyalójában.
Köszönetnyilvánítás
Ahogy éltél szerényen, úgy mentél
el.
szívvel mondunk köszönetet
Termelői fehér bor Hálás
mindazoknak,akik
eladó.
Borbély Lajosné
temetésén
megjelentek,
sírjára a
Ár: 300 Ft/liter
kegyelet virágait
Tel.: 0670/3673716
elhelyezték és fájdalmunkban
osztoztak
A gyászoló család

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet
mindazoknak, akik drága halottunk,

Ágoston József
Temetésén megjelentek, sírjára virágot,
koszorút helyeztek, mély gyászunkban
osztoztak.

Gyászoló szerettei
Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Gácsi Lászlóné
született, Jablonkai Mária
temetésén február 14.én részt vettek, sírjára
virágot helyeztek, utolsó útjára elkísérték.

A gyászoló család

Megemlékezés

Kiss Emilné
„Fájdalom költözött egy éve szívünkbe
Nem múlik el soha, itt marad örökre
Nem halljuk a hangod nem foghatjuk kezed
Nem lehetünk mi már soha
Veled
Itt hagytál mindent, amiért
küzdöttél
Elváltál azoktól, akiket szerettél
Fájdalomtól most is könnyes a
szemünk
Mert Te gondolatban mindig itt
vagy velünk
Hiába borul Rád a temető csendje
Szívünkben élni fogsz mindörökre. „

F é rj e , g ye rm e ke i , u n o ká i

Megemlékezés

Kovács Ernő
Halálának első évfordulójára
"Már egy éve, hogy itt hagytál, Drága jó Apánk
Nem mondod senkinek, hogy nem sajog, csak fáj
Elmentél tőlünk, Te már messze jársz
Nem mondtad senkinek, hogy
Viszlát, vagy Pá,
Csak elmentél tőlünk csendesen
Örökre már."

Fájó szívvel gondol rád szerető családod

