Anyák napja
Dsida Jenő: Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat.
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjelnappal dolgozni nem restell.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dob
ban
itt e földön senki sem szerethet jobban!
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem köszönöm az édesanyámat!
Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagynagy bánatukat takard el, temesd el!
Áldd meg édesanyám járásátkelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szen
vedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!

Emőd Város Önkormányzata nevében köszöntöm az édesanyákat és nagymamákat!
Pocsai Enikő, polgármester
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Ennek tárgyát az Emődi II. RákóÖnkormányzati Hírek sést.
czi Ferenc Általános Iskola fenntartói

Tisztelt Lakosaink !
Az elmúlt időszakban az önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április
16. napján tartott egy rendkívüli testületi ülést, amelynek napi rendi pontjaként tárgyalta a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Miskolci
Tankerülete részéről érkezett megkere„A Múzsa kint áll előttünk az utcán.
Engedjük be a házunkba.
És ne csak ezen a napon.
Az év mindegyik napján.”
(Somlyó György)

Hazánkban 1964 óta JózsefAttila születésnapján, április 11.-én ünnepeljük a
költészet napját. „Költő vagyok – mit
érdekelne engem a költészet maga?” –
kezdte Arc poetica Német Andornak című versét JózsefAttila, aki nem tudhatta, hogy születésének napja egykoron a
költészet napjává, és egyben a magyar
irodalom ünnepévé válik majd, amely
már több mint fél évszázados hagyományra tekint vissza. 1964 óta ezen a
napon országszerte előadások, felolvasások és versmondások keretében emlékeznek meg egyik legnagyobb
költőnkről JózsefAttiláról. Sokan biztosan nem tudjuk, hogy ugyancsak ezen

Képviselő-testülete megtárgyalta a
fenntartásában és működtetésében lévő
Emődi Gyermekálom Óvoda intézményének a Magyar Katolikus Egyház
belső egyházi jogi személyként működő Egri Főegyházmegye részére történő átadását is. A Képviselő-testület az
Emődi Gyermekálom Óvoda átadásáról döntött.

jogának átadása képezte és mint az iskolát működtető önkormányzatnak véleményeznie volt szükséges a Magyar
Katolikus Egyház belső egyházi jogi
személyként működő Egri Főegyházmegye részére történő átadását. Az önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyar Katolikus Egyház részére történő fenntartó jog átadását támogatta.
Megtisztelő figyelmüket megköszönEzzel egyidejűleg az Önkormányzat ve: Haj lik Tünde - j egyző

Költészet napja Emődön

a napon született Márai Sándor is, aki
csupán öt évvel volt idősebb a költőnél. JózsefAttiláról rengeteg szobor és
emlékmű mellett egy kisbolygó is megemlékezik. Az ő nevét viseli ugyanis a

39971-es kisbolygó, amelyet 1998-ban
talált meg az égbolton az akkor még
egyetemista Sárneczky Krisztián és
Kiss László. E napon minden évben az
ország számos pontján kulturális prog-

ramok várják az érdeklődőket. Így várta Emődön is az érdeklődőket a Városi
Művelődési Ház és Könyvtár szervezésében egy rövid, de remélhetőleg hagyományt teremtő megemlékezésre
április 10.-én 15.30 órára. Az emődi
költészet napi rendezvényt Pocsai Enikő polgármester asszony nyitotta meg,
aki méltatta a magyar költészet nagyjait, eredményeit, szépségét. Köszöntőjét ő maga is egy aktuális verssel
zárta, Juhász Gyula Tavaszvárás című
versének elmondásával. A rendezvény
további részét Szaniszló Brigitta vezényelte le, szólítva sorban az önkéntes
előadókat.
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Költészet napja

A sort Pál Lászlóné nyitotta meg, aki
Petőfi Sándortól a XIX. Század költői
című verset szavalta el, őt követte Ró
zsa Titanilla 2. osztályos tanuló, aki Jó
zsef Attila – Altató című versét mondta
el. Ezt követően a zeneiskola növendé
kei – Gönczi Petra Virág, Lupkovics

Réka, Bukta Bernadett
és Kovács Balázs – Weö
res Sándor Izzik a gala
gonya című versének
megzenésített változatát
adták elő. A sort Kovács
Géza képviselő folytatta, aki erre az al
kalomra Wass Alberttől hozott egy ver
set, A bujdosó imája címűt. A
folytatásban egy érdekes prózát hallhat
tunk Lapostyán Fannitól, aminek szer
zője ismeretlen, témája a szeretet volt,
majd Kovács Miklósné egy ismeretlen

2015. április 9én csoportunk ellátogatott a könyv
tárba, a Költészet napja alkalmából. A Kuckómac
kó csoportos gyerekeket nagy szeretettel fogadták a
dolgozók és Kovács Nándorné Ági néni, akivel kö
zösen gyermekdalokat énekeltünk. A gitárkíséret, a
sok dalos játék és a szép környezet nagyon nagy
örömöt jelentett a gyerekeknek. Jól éreztük magun
kat és tartalmasan töltöttük el a délelőttöt.
Köszönjük a meghívást, mellyel új élményekhez
juttattuk a kicsiket.
Kuruczné Tóth Andrea
óvodapedagógus

költőtől a Ré
gi magyar ál
dást szavalta
el.
Ezt
követte
Sass Kamilla
2. osztályos
tanuló, aki Jó
zsef
Attila:
Kertész leszek
című versét
énekelte
el
Kovács Nán
dorné gitárkí
séretében.
Tóth Tiborné
személyében
ezután megis
merhettünk
egy
emődi
amatőr vers
írót, aki két
saját költemé
nyének
el
mondásával járult hozzá a rendezvény
sikeréhez. A következő fellépő Tóth
Lilla 3. osztályos tanuló volt, aki K.
Szabó Szilvia: Ki van a telefonban cí
mű művét adta elő, majd végül Sza
niszló Brigitta Ady Endre: Lédával a
bálban című versét adta elő.
Köszönet illet mindenkit, aki bármi
lyen formában hozzájárult a költészet
napi rendezvény megszületéséhez szű
kebb hazánkban, itt Emődön.
Kovács Géza
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A Művelődési ház és könyvtár a
költészet napja alkalmából versíró
versenyt hirdetett meg az általános
iskola tanulói alsó és felső tagoza
tosai körében. A pályázaton rendkí
vül sokan vettek részt, amelyet
zsűri bírált el. A legértékesebb juta
lom az oklevél és a könyv mellett,
azonban az lett, hogy az 13. helye
zést elért versek megjelenhetnek az
újságban. A tavasz igazán megihlet
te a rímfaragókat, mert igazi kis
„gyöngyszemek” születtek.
Alsó tagozat
I. helyezett
Rubos Leona 2. a
Tavasz köszöntő

Rímfaragók Emődön
II. helyezett Polgár Martin 2. b
Tavaszváró
Ébredjetek fák és bokrok,
Nyíljatok ki virágok,.
Bújjon elő minden állat,
Mert most tavaszt kiáltok.
Fussunk ki a természetbe,
Csaljuk elő a napot,
Minden gyerek szeretheti,
Ezt a csodás évszakot!
III. helyezett Halász Máté 2. a.
Itt a tavasz

Ébred már a természet,
Vége van a télnek.
Vidám kis madárkák
Hangosan zenélnek.

Végre tavasz, itt a tavasz,
Nem lapátolunk már havat!
Lapát helyett legyen labda,
De ne rúgjuk be az ablakba!

Fészket épít a fecske,
Születik egy kis kecske.
Kelepel a gólya,
Reggel, virradóra.

Itt a tavasz, a szép tavasz,
Sokáig még az is marad.
Csicsereg a madár sereg,
Virít már a szép kikelet.
Itt a tavasz, a szép tavasz,
Bár egy kicsit még ravasz.
Kinyílott a sok virág,
Boldog lett már a világ!

Ásó, kapa, gereblye,
Gyere pajtás a kertbe.
Ültessünk egy szép fát,
Mellé répát, hagymát.
Labda pattan, hinta száll,
Ibolya is nyílik már.
Ragyogóan süt a nap,
Erdő, mező hívogat.

Felső tagozat
I. helyezett
Vályi Rafael 6. b.
Itt a tavasz
Itt a tavasz, itt van újra
A madarak vissza útja
Fák rügyeznek kizöldülnek
A cinegék csiripelnek

A fák virágoznak
A sasok összegyűlnek
Vadászatra felkészülnek
A virágok kibújnak
A sasok elindulnak
Kismadarak születnek
Repülni készülgetnek
Itt a tavasz, itt van újra
Tulipán a híradója
A fák gyökereznek,
a madrak örvendznek.

II.helyezett Fazekas Eszter Petra 6. b.
Itt a tavasz
Itt a tavasz jó idő,
Sok madártól zeng az erdő.
Tulipánok nyíldogálnak
A fák már rügyben állnak.
A gólyák is fészkikbe visszatértek
A fecskék meg új házat építenek.
Sokat süt a napocska,
A madarak jobban dalolnak.
III. helyezett Varga Gabriella Lili, La
bancz Hajnalka 6. b.
Egy cica tavasza!
Most, hogy itt a tavasz
Micó cica igen ravasz.
Kergeti a madarakat,
Elkapja a bogarakat.
Fákra mászik ügyesen,
Lopakodik csendesen.
Beugrik az ablakon,
Mosakodik ágyamon.

Tisztelt emődi lakosok!
A Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház mobil szűrőbusszal lakossági TÜDŐSZŰRÉST tervez.
A szűrés tervezett időpontjai: 2015.április 2930. 2015.május 4567. 9.0013.30ig
40 év felett ajánlott a vizsgálat és évente egyszer ingyenes, 40 éves kor alatt térítés köteles. Dija: 1700 Ft.
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Rákóczinapok 2015. lyok ügyességi
feladatokban mér

Hagyományainknak megfelelően idén
is sor került a Rákóczinapok megren
dezésére. Március 31én és április 1
jén a játékos tanulásé, a bolondozásé
volt a főszerep.Témának nyelvészeink
megismerését, nyelvi feladványok meg
fejtését, szólások, közmondások rajzos
megjelenítését
választottuk.Progra
munk kedden reggel ünnepélyes meg
nyitóval
indult.
Igazgató
úr
felelevenítette iskolánk névadójának,
II. Rákóczi Ferencnek néhány fontos
életrajzi momentumát, majd koszorú
Az alsósok körében ezeken a napokon
tanulmányi versenyeket rendeztünk,
amelyekre az előkészületeket már
ősszel megkezdtük. Matematikából és
helyesírásból
előzetes
fordulókat

zásra került sor. Az ünne
pi nyitányt énekkel,
tánccal tettük színeseb
bé.Ezután következtek a
projektórák. Az elsőn a
felsősök számára kirakós
feladat volt, ahol Kazin
czy Ferenc, Lőrincze La
jos, Grétsy László, O.
Nagy Gábor alakja eleve
nedett meg előttünk
puzzle formájában. A második órán a
szövegértési feladat a régi paraszti lakó
házak jellegzetességeiről szólt. Sok ré
gi szót elevenítettünk fel, amely a
tanulók számára kevésbé vagy egyálta
lán nem ismert már, pl. szuszék, sublót,
sifon. Ezt követte a csoportmunkában
végzett különféle nyelvi játékok megol
dása. Majd kreativitásuknak adhattak te
ret a tanulók, hiszen szólásokat,
közmondásokat elevenítettek meg rajz
formájában. Szellemi munkánkat egy
kis testgyakorlattal zártuk. Az osztá

ték össze erejüket.Délután ötfős csapa
tok
versenyeztek
a
korábban
megszerzett információk felidézésével,
miközben a többiek tréfás feladatokat
oldottak meg. A napot házi focibajnok
sággal zártuk.Április 1jén, szerdán
fordított tanítási nap volt, melyen a di
ákok nagy izgalommal vehették át a ta
nárok szerepét. Megbizonyosodtak
arról, hogy nem is olyan könnyű, egy
szerű munka a miénk. A közelgő hús
vétról sem feledkezhettünk meg. A
szünetekben az iskola épületén kívül
elhelyezett csokitojásokat kellett meg
keresni az osztályoknak. Úgy roha
mozták meg az udvart a jutalom
reményében, mint a szorgos hangyák.
Ezt a napot pedig a lányok röplabda
bajnokságával fejeztük be.Esemény
dús, vidám, változatos programokban
vehettek részt kicsik és nagyok. Re
méljük, mindenki jól érezte magát, s a
tavaszi szünet után feltöltődve folytat
hatjuk munkánkat. Nagy Istvánné

rohamrendőrök öltözékébe. Délután
filmvetítésre került sor.A következő
napon sem maradtunk programok
nélkül. Közös énekkel kezdtünk, majd
az 12. évfolyam húsvéti kézműves
délelőttön vett részt. A 34.
osztályosok csapatokban Rákócziról
szóló vetélkedőn mérhették össze
tudásukat. Az eredményhirdetés után
mindenki csokitojással indulhatott
haza. Délután az iskolaotthonosok még
ellátogattak a református templomba,
hogy
megnézzék
a
Rákóczi
relikviát.Az eseménydús napok után
rendeztünk, amelyeknek a döntői mindenki
átadhatta
magát
a
kedden zajlottak. Közben a nem pihenésnek, hisz kezdődött a tavaszi
versenyző gyerekek játékos magyar és szünet.
matematika órákon vehettek részt. Vass
Krisztina tanító néni táncházat tartott, Sebőné Borbély Márta tanító
amelyen diákjaink somogyi ugróst Aranyceruzaverseny:Papp Bence, Szabó Katalin1.b
táncolhattak. Később a rendőrség Anyanyelvi és helyesíró verseny:Szatmáry Rebeka 2.b, Kondi Barbara 2.c, Papp
tartott élménydús bemutatót, ahol a Dániel 3.a, Varga Nóra 4.b
gyerekek
kipróbálhatták
az
Matematikaverseny:Papp Bence 1.b, Rubos Leona 2.a, Tóth Lilla 3.a, Oravecz
ujjlenyomatvételt, belebújhattak a
Anna 4.a
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Filharmónia előadások
az iskolában

A tanév folyamán elindított hangver
senysorozat második előadásaként
2015. január 26án 13 órától az első ír
skót népzenét játszó magyar zenekar, a
M.É.Z. együttes adott koncertet az isko
la növendékeinek. Az együttes 1988
ban alakult, s repertoárjukat az ír skót
népzenei kincsekből merített tradicioná
lis dallamok, balladák alkotják.A kon
certet egy skót indulóval kezdték, majd
ír, skót balladákkal, tánczenékkel foly

tatták. A négytagú együttes nagyszerű
hangulatot teremtett az előadás során.
A tanulók eközben különböző érdekes
hangszerekkel is megismer
kedhettek, mint például a
banjo, mandolin.Az együt
tes előadása minden korosz
tály számára tartalmas és
élményteli szóra
kozást nyújtott.A
hangversenysoro
zat zárásaként a
Four Bones együt
tessel
ta
lálkozhattunk április 14én. A
Four Bones egy harsonakvar
tett, melynek repertoárja széles
skálán mozog a korai ismert
klass zikusokon át a mai kor
társ zenét bemutatva a könnye
debb melódiákon, népszerű műveken át
a jazz világáig. A zenekar megalakulá
sa óta bejárta Európa számos országát,
Ázsiában visszatérő vendégek, számos

kiemelkedő előadóval, muzsikussal,
zenekarral közreműködött az együttes
az elmúlt évtized során.Minden fellépő
dicsérte az emődi közönséget, akik lel
kesen végigtapsolták az előadásokat.
Új élményekkel, ismeretekkel gazda
godtak diákjaink. Reméljük, a jövő
tanévben is hasonló színvonalas elő

nai Zseni Csodák csodája
című soraival tavaszi képek
tárultak elénk, hazafias gon
dolatok ,nagy magyar költők
alkotásai hangzottak el. A
szeretetteljes
légkörben sike
rült felülkere
kednünk
a
lámpalázon és
voltak,
akik
többször is a
közönség
elé
álltak. A mai na
pon a hallgatók és szerep
lők maradandó élményhez
juthattak. Külön köszön
jük , akik vállalták a felké
szülést és társaiknak örömet szereztek
a szép költeményekkel: Laczikó Ká
rolyné,Gönci Petra, Pap Anita,Kiss Or
bán Lászlóné,Kovács Miklósné, Iván
Józsefné,Kovács Lászlóné, Cs.Kovács
Margit,Pap Sándorné,Valter László
né,Nagy József, Heiszman László. Gra
tulálunk valamennyiüknek. A zsűri

értékelte a produkciókat és könyvjutal
mat osztott ki.Köszönjük az Önkor
mányzat támogatását..A közelgő anyák
napjára gondolva, többen választottak
a szeretetről és a gondoskodásról szó

Áprilisi programok a klubban

A tagok kérésére élő zenére roptuk a
táncot a locsoló bálban. Természetesen
minden húsvéti kellék jelen volt. A fér
fiak kölnivel érkeztek, a nők finom sü
teményeket készítettek. Vascsákné
Bugovics Kata énekelt és szintetizáto
ron játszott. Kedvenc nótáinkat közö
sen énekeltük, igazán jó hangulat
alakult ki és feledni tudtuk a hétközna
pok gondjait. Áprilisban nagyon vártuk
a költészet napját, többen bemutathat
tuk kedvenc verseinket, dalainkat. Vár

adássorozatban lesz része azoknak,
akikmegvásároljákabérletet.
Lapostyánné Dányi Katalin

ló verseket. Boldogságot,jó egészséget
kívánunk az édesanyáknak,nagyma
máknak és mindazoknak akik gyerme
keket nevelnek,segítik és támogatják
őket!

Az Emődi Idősek Klubja dolgozói
és ellátottai
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HÍRDETMÉNY
Az Emődi Gyermekálom Óvodában a
GYERMEKEK B EÍRATÁS ÁNAK IDŐPONTJA
a 201 5 /201 6. nevelési évre
B eíratás időpontj a: 201 5 . máj us 4-én, 5 -én, 6-án, (hétfő,
kedd, szerda) 8 . 00-1 7 . 00 óráig
B eíratás helye: Emődi Gyermekálom Óvoda
3 43 2 Emőd, Gelej i utca 21 .
A beíratáshoz szükséges okmányok:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, ennek hiányában a születési anyakönyvi kivonat és lakcímet igazoló hatósági
igazolvány,
- a szülő nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány
- a gyermek társadalombiztosítási igazolványa
Beiratkozásra a szülő (gondviselő) gyermekével együtt érkezzen.
Az óvodába kötelező beíratni azokat a gyerekeket, akik 3 .
életévüket a 201 5 . augusztus 3 1 . napj áig töltik be.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§
(2) bekezdése szerint (mely 2015. szeptember 1-jén lép hatályba) a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31.
napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
247.§ a) pontja alapján az a szülő vagy törvényes képviselő,
aki szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket
kellő időben az óvodába nem íratja be szabálysértést követ
el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek
mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.
ZENEISKOLAI
BEIRATKOZÁS

A Reményi Ede Zenei Alapfokú Művészeti
Iskola 201 5 /201 6-os tanévére beiratkozás:
201 5 . máj us 1 4-1 5 -én, csütörtökön és pénteken 8 -1 6 óráig.

Tanszakaink, melyre j elentkezni lehet:
szolfézs előképző, furulya, fuvola, hegedű, zongora, trombita, klarinét, ütő.
Kérj ük a kedves S zülőket, ha szeretnék gyermeküket beíratni, most j elentkezzenek, mert szeptemberben, a pótfelvételin már csak korlátozott
számban lesz erre lehetőség.

A 2011. évi köznevelésről szóló CXC. törvény 8.§ (1) bekezdése lehetővé teszi azon gyermekek óvodai felvételét is,
akik a harmadik életévüket a felvételtől számított fél éven
belül betöltik, feltéve, hogy minden hároméves és annál
idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
B eóvodázási körzethatár: Emőd város közigazgatási területe
Az óvoda felsorolt integráltan nevelhető saj átos nevelési
igényű gyermekek ellátását biztosítj a:
- enyhe értelmi fogyatékos
- beszédfogyatékos, vagy pszichés fejlődési zavarral,
- beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő
gyermek.
Az óvoda alapító okiratában foglaltak alapján biztosítja a
Roma nemzetiségi nevelést magyar nyelven.
Az óvodai felvételről hozott döntés határnapja 2015. május
31. A döntésről szóló határozatot a beiratkozáskor megadott
címre kézbesíti az óvoda. (A nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. tv. 49.§ (2) bekezdés, 20/2012. (VIII. 31)
EMMI rendelet 20.§ (4) bekezdés).

Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az
óvoda vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított
15 napon belül felül bírálati eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet az Emődi Polgármesteri Hivatal jegyzőjének címezve, (Emődi Polgármesteri
Hivatala 3432 Emőd, Kossuth tér 1.) de a döntést hozó
óvoda címére (Emődi Gyermekálom Óvoda, 3432
Emőd, Geleji utca 21.) kell 1 példányban benyújtani.
Emőd, 2015. április 20. Haj lik Tünde, j egyző

Ajánlás PRO URBE díjra

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007.(IV.20.)
rendeletével módosított 12/2002.(VIII.29.) rendelete alapján Pro Urbe kitüntetés adományozható azoknak az állam-polgároknak, akik
jelentősen hozzájárultak a város szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez.
A kitüntetés adományozására a Képviselő-testület jogosult. A kitüntetés adományozására írásban javaslatot tehet minden nagykorú
emődi állampolgár.
A j avaslat beérkezésének határidej e: 201 5 . máj us 3 1 .
Kérjük, hogy javaslataikat jutassák el a polgármesteri hivatal titkárságára. A javaslatnak tartalmaznia kell a javasolt személy nevét, a
javaslat indoklását és a javasló személy nevét.
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J u bi l e u m i k ö s z ö n tő

Otthonában köszöntötte 90. születésnapja alkalmából
Pocsai Enikő polgármester és Hajlik Tünde jegyző Orbán Viktor Miniszterelnök Úr által kiállított emléklappal
és az önkormányzat ajándékával Pál Jánosnét (sz. Fekete Valéria) április hónapban. Pál Jánosné születésétől
fogva Emődön élt és dolgozott. A látogatás alkalmával
azonnal mesélni kezdte a régmúlt idők eseményeit,
gyermekkoráról és családjáról. Elmesélte, hogy életében
voltak könnyebb és nagyon nehéz pillanatok is. Ennek
ellenére ma is aktív életet él, aki büszke két keze munkájára, mert vezeti háztartását és műveli kiskertjét.
Kívánj uk, hogy Isten éltesse egészségben sokáig Valika
nénit!
Pocsai Enikő, polgármester

Ö n k é n t é s da l o l v a
Április 11-én Pocsai Enikő polgármester asszony kezdeményezésére és az
Önkormányzat szervezésében a kijelölt
közterületek parkosítása történt meg
lelkes önkéntesekrészvételével. Alábbiakban, mint résztvevő, véleményt nyilvánítanék
a
rendezvénnyel
kapcsolatban. Nincs tudomásom róla,
hogy korábban ilyen jellegű kezdeményezés, vagy önkéntes munka lett volna településünkön. (Az árvízi mentést,
bár ott is sok önkéntes dolgozott, a
kényszer szülte, az más jellegű volt.)
Pedig nagy szükség lenne rá. Szégyenkezünk mikor nemzetközi felmérések
az önként vállalt közösségi munka tekintetében Magyarországot a legrosszabban teljesítők közé sorolják. Ez
csak rajtunk múlik. Tehát Emődön a
kezdeményezés formabontó, de remélem, hagyományteremtő is lesz egyben és a későbbiekben egyre nagyobb
számban csatlakoznak hozzá. Az esemény maga gyönyörű időben és remek
hangulatban telt. Első alkalommal szép
számban összegyűltünk és sokan hoztak virágokat, cserjéket is. A növényeket elültettük a kijelölt helyekre és
remélem további gondozásuk is megoldottá válik. Egyébként mindenki olyan

növényt hozott, hogy a későbbiekben a
terület esetleges rendezésekor bárhová
áttelepíthetők legyenek. Időben előkerültek a szerszámok és több csoportban, a tervek szerint végeztünk. A
tervezés fontos, ezért van jelentősége
az előzetes regisztrációnak. Tudtommal csütörtökön zárult a jelentkezés és
a szervezők ennek megfelelően jelölték ki a helyszíneket és rendeltek szerszámokat. Megjelent egy kis óvodai
dolgozókból álló csapat, akik nagyon
lelkesen, de egy kicsit korán érkeztek.
Úgy tudom, kicsit túllépték a jelentkezési határidőt, ezért sajnos nekik nem
lett biztosítva szerszám, de talpra esetten megoldották a problémát. Szereztek szerszámot és elültették
növényeiket.
Tehát, mint fentebb írtam mindenki jól
érezte magát, nagyon jó volt a hangulat és a végén a csattanó. Polgármester
asszony felajánlásából egy jó nagy üstben gulyás főtt, amibe az alapanyagokon kívül benne volt szakácsunk
TÖBB ÉVTIZEDES TUDÁSA is. És
ezt a tudást szándékosan emeltem ki.
Nagyon hiányoztak a fiatalok ugyanis,
akiknek ez a tudás később jól jönne valamilyen élethelyzetben. A kertészke-

dés, a gasztronómia fortélyait csak
gyakorlással lehet megtanulni, nem
elég az internet. Az ilyen rendezvények erre kiválóan alkalmasak. Kíváncsi lennék, ha kondi termet
építenénk, mennyi fiatal jelentkezne
önkéntesnek. Az önkéntesség legegyszerűbb formája egyébként az, amit az
ember a saját környezetében végez. A
jogszabályok szerint a saját portáját és
előtte a közterületet is mindenki maga
gondozza. Hol itt az önkéntesség? Hát
ott, amikor besegítünk beteg, öreg,
vagy éppen tapasztalatlan fiatal szomszédjainknak, rokonainknak. Az önkéntességnek óriási közösség építő
szerepe van, ezért minél több ilyen és
hasonló rendezvényre van szükség.
Szerintem meg kell teremteni a lehetőséget minden korosztálynak, külön és
együtt is, hogy a város érdekében önkéntes munkát végezhessen, más országokat, településeket is ez visz
előre.
Tehát fogjunk össze önként és dalolva,
próbáljunk együtt előre haladni, mert
a közönynek előbb utóbb sírás lesz a
vége. Kriston László
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VÁROS S ZÉPÍTÉS VIRÁGÜLTETÉS S EL

mányzati képviselők a polgármesterrel
az élen. A munkafolyamatot egy közfoglalkoztatásban dolgozó szakember
irányította. Szívet melengető
volt, ahogy a 80 éven felüli Jani bácsi fiatalos lendülettel,
fiatalokat
megszégyenítő akarattal,
kitartással ásta a gödröt,
öntözte az elültetett növényeket, kivette a hölgyek
kezéből a locsolókannát.
Sok ilyen lelkes, udvarias

Pocsai Enikő polgármester 2015. április 11.-én délelőttre ÉVELŐ - VIRÁG
ÜLTETŐ programot hirdetett. Felhívására több utánfutónyi virágot adományoztak a város polgárai.
Ezen a csodálatos, napsütéses szombat
délelőttön sokan gondolták úgy, hogy
részt vesznek ezen a városszépítő - kö-

zösségépítő programon. A város több
pontján szorgoskodtak a résztvevők, fiatalok, középkorúak, idősek, nyugdíjasok, közalkalmazottak – óvodai
dolgozók -, köztisztviselők, önkor-

M E GH Í VÓ

lokálpatriótát kívánok településünknek.
Ugyan ilyen elismerésre méltó
volt a 13 éves kamasz egész délelőtt végzett aktivitása, munkálkodása is. Mindenképpen említésre
méltó a Gyermekálom Óvoda kollektívája azért, mert itt is csapatként funkcionáltak. Egymás

ötletének meghallgatása után kialakították a végleges tervet. Kijelölték a
virágok helyét és közösen végezték a
kivitelezését. Munkájuk eredményét

Sok szeretettel meghívjuk Önt és kedves barátait
201 5 . máj us 7 -én 1 6 óra 3 0-ra A II. Rákóczi Ferenc
Megyei és Városi Könyvtárba
(Miskolc, Görgey Artúr u. 11.) S zakállas Zsolt Tündéri
hátraarc c. kiállításának megnyitój ára.
A kiállítást megnyitja: Pocsai Enikő Emőd város
polgármestere
A kiállítás megtekinthető 2015. május 30-ig a könyvtár
nyitvatartási idejében.

óvodásaik és a város lakói is megcsodálhatják majd. Szeretném megerősíteni, hogy a programban résztvevő
valamennyi ember munkája értékes és

hasznos volt. Örvendetes, hogy
a köz érdekében feláldozták
délelőttjüket. Ennek az „áldozatnak„ az volt a hozadéka,hogy
közösen
megtapasztalhattuk azt, hogy
együtt lenni jó és azt is, hogy
az összefogásnak látható eredménye van. Munka közben
üdítő látvány volt a fáról – fára, ágról - ágra szökkenő lompos farkú
mókus. A gyerekek örömére a legszebb
és a legjobb életteret találta magának.
A Polgármesteri Hivatal mögött dolgos
kezek, szorgos munkával készítették a
résztvevőknek a magyarok nemzeti
eledelét a gulyást. A munka végeztével
a polgármester megköszönte valamennyi résztvevő munkáját, majd jó
étvágyat kívánt az ebédhez. Ez a nap
bebizonyította, hogy van helye az ilyen
kezdeményezésnek. Várjuk a következő alkalmat! Gáll B arnabásné

A Reményi Ede Zenei Alapfokú
Művészeti Iskola tanárai és
növendékei minden kedves
érdeklődőt szeretettel meghív
a Görög Katolikus Templomban
201 5 . máj us 1 7 -én, (szombaton) 1 6
órától tartandó növendék
hangversenyére.

10

A szennyvíz beruházás munkálatai a településen
2013 tavaszán az Emődi Agglomeráció
Szennyvíztisztító Fejlesztési Önkormányzati Társulás a Közbeszerzési Értesítőben tette meg ajánlati felhívását
a KEOP-1.2.0/B/10-2010-0078 azonosító számú ”Emődi szennyvíztisztító telep
technológiai
fejlesztése"
elnevezésű projekt keretében szennyvíztisztító telep, szennyvíz-csatorna,
üzemirányító rendszer, szagtalanító
rendszer és meglévő regionális szennyvízátemelők rekonstrukciójának tervezésére és kivitelezésére a FIDIC sárga
Könyv alapján.A pályázatot a H-A
Emőd Konzorcium tagjaként a Hídtechnika Kft. nyerte el az A-Híd Zrt.-vel közösen. A Vállalkozói Szerződés
aláírására 2013. novemberében került
sor. A Vállalkozó Szerződés tartalma a
hazai és az EU irányelvek előírásainak
figyelembevételével a szennyvízelvezetési infrastruktúra fejlesztése és bővítése, illetve a környezetterhelés
csökkentése érdekében a szükséges
mértékű biológiai tisztítókapacitás biztosítása. Ez utóbbi cél érdekében az
Emődi Szennyvíztisztító Telep névleges biológiai tisztítókapacitását 5333
LEÉ -ről 9420 LEÉ kapacitásúra kellett fejleszteni. A beruházás tárgyát képezte
továbbá
a
meglévő
agglomerációs szennyvízelvezető háló-

zat szagtalanítása illetve új gravitációs
szennyvízcsatornák építése, bekötésekkel, szennyvízátemelő rekonstrukciókkal. A tényleges kivitelezési munkák
megkezdését a tervek elkészítése és a
szükséges vízjogi engedélyek megszerzése előzte meg. A tervezési és építési
munkák kivitelezése során figyelmet
fektettünk arra, hogy, átadott mű megfeleljen a környezetvédelmi jogszabályokban, hatósági és kezelői
előírásokban foglalt követelményeknek, valamint a vonatkozó országos és
helyi építési követelményeknek, és a
hatályos jogszabályi előírásoknak. A telep vízjogi létesítési engedélyét 2014
nyarán kaptuk meg, ezután kezdődhettek meg a régészeti munkák és a tényleges kivitelezést ezután tudtuk
elkezdeni. A szennyvíztisztító telep kivitelezési munkáit meglévő működés
mellett lehetett végezni és az alábbi műtárgyak munkálatait illetve tevékenységekelvégzésétfoglaltákmagukba:

telepítése
• Technológiai vezetékek, udvartéri vezetékek, aknák építése elhelyezése
•Tereprendezés,földfeltöltéskészítése

• Elektromos és irányítástechnikai installáció készítése, beüzemelése
A szennyvíztisztító telepen jelenleg
próbaüzem keretében a gépek, berendezések , technológiák finombeállítása, tesztelése folyik. Emőd és
Bükkaranyos településen új gravitációs
csatorna épült. Kivitelezési feladatunkat nagyban nehezítette a téli munkavégzésből
adódó
kedvezőtlen
körülmények, a magas talajvíz, sár. A
kivitelezés során törekedtünk arra,
hogy a lakosságnak minél kevesebb
kellemetlenséget okozzunk és elkötelezettek vagyunk, hogy annak mértékét
minimalizáljuk. Jelenleg az átemelők
rekonstrukciója és a szagtalanító rendszer kivitelezése folyik. Ennek befejeztével reméljük, hogy az átadott
létesítmények mindenki megelégedésére megkönnyítik Emőd és környező
• Meglévő műtárgy építési és gépészeti agglomerációs települések mindennapi
átalakítása
életét és örömmel tölt el, hogy ehhez
• Új tömbösített műtárgy építése, gépé- miishozzájárulhattunk.
szetének kialakítása
B író Attila, proj ektvezető
• Új fúvó és iszapvíztelenítő gépház
építése, gépészete, iszapvíztelenítő gép

F e l h í v ás
A B ükkalj ai Alkotók Közhasznú Egyesülete
hagyományainkhoz híven, nyári kézműves tábort szervezünk gyerekek részére.
Időpontj a: 201 5 . 06. 22-től-06. 26-ig /9 órától 1 3 óráig/
Helye: Emőd régi könyvtár helyiség
A tábor díj a: 7 000 Ft
Jelentkezési határidő:2015.05.20.
Jelentkezni lehet: Hodosiné Fülöp Mária Telefonon: 06-70-360-87-73.
Minden gyermeket szeretettel várunk!
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PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEK

Emőd Város Városgondnoksága 2015.
június 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. május 15.
A pályázatok elbírálása 2015. május
19.-én 8.00 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 7.00 – 15.00 óráig az intézmény
vezetője ad tájékoztatást.
Kovács Géza , intézményvezető

Emőd Város Városgondnoksága 2015.
június 01-től pályázat útján bérbe adja
az Emőd, Kossuth u. 2/6/a sz. alatti önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiséget 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, kizárólag
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.
május 15. A pályázatok elbírálása
2015. május 15.-én 9.00 órakor versenyeztetés útján nyilvánosan történik a
Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében.A licitálás alapja, illetve a mini-

mális 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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B orverseny a Csillag pincében
Az Emődi Pincegazdák
Egyesülete április 11-én
borversenyt rendezett a Csillag
pincében. A rendezvény 11.00
órakor már hagyománnyá vált
szőlőszenteléssel
kezdődött. A szőlővesszőket Kalóczkai Gábor
római katolikus
plébános és Kocsis István görög katolikus
esperes
urak
szentelték meg. Ez után

kezdődött a borverseny, nevező kapott. Köszöneamelyen 61 versenyző tet mondunk mindazoknak, akik a
borversenyen
és a szőlőszentelésen segítségükkel
hozzájárultak
a rendezvény
sikeres lebonyolításához.
Külön köszönjük Marczis
László vállalvett részt. Ebből: nagy kozó segítségét. EPE vearany 4, arany 10, ezüst zetősége
20, bronz 18, oklevelet 9

TÁJÉKOZTATÓ
Könyvtári programok máj us hónapban

EMŐDI IDŐS EK KLUB JA
Máj usi program
Máj us 04. - 1 0 óra Fitt-nap -

Péntek Enikő DVD
Máj us 07 . - 1 0 óra Anyák napja
az Óvodásokkal
Máj us 08 . - 1 0 óra
Klubfoglalkozás papírfűzés,
gyöngyfűzés
Máj us 1 1 . - 1 0 óra Fitt-nap
Rubint Réka DVD
Máj us 1 3 . - 1 0óra Szilka
(„sárgatúró”) készítés és kóstolás
Máj us 1 4. - 1 1 óra Kalóczkai
Gábor Plébános Úr látogatása
Máj us 1 5 . - 1 0 óra Közös
séta,fagylaltozás
Máj us 1 8 . - 1 0 óra Fitt-napBéres Alexandra DVD
Máj us 20. - 1 0 óra Pünkösdölés
(Pünkösdkirály ,királylány választás
Máj us 21 . - 1 0 óra Lelki nap
Máj us 22. - 1 0 óra Pünkösdi bál

Helye: Hunyadi u. 27 -29 .
Május 8.-16.00 óra Helytörténeti Klub Czecze József
Május 11.- 11.00 óra Irodalmi megfejtő Nyugdíjas korúaknak
Május 19.-10.00 óra Nem lehet elég korán kezdeni! játékos ismerkedés a
könyvtári beiratkozással óvodás korúak részére
Május 27. -14.00 óra Ki lesz az olvasók királya? vetélkedő általános iskolásoknak Máj us 2 7 . - 1 0 óra

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Véradás!

A Vöröskereszt által szervezett következő véradásra
201 5 . máj us 27 -én (szerda)
Emőd II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában kerül sor,
1 4-1 8 óráigterj edő időpontban.
Véradóinkat vendégül látj uk ( gulyásleves és üdítő)

" m i e z a p á r cs e p p vé r? n e ke d s zi n te s e m m i , d e m á s n a k a z é l e te t
j e l e n ti "

Ezért várunk minél több régi és új véradót!

Kedves Emődi Reg-enorozók és leendő Reg-enorozók!

Május 05-től 17 órakor REG-ENOR KLUB INDUL EMŐDÖN!
Helyszín:Többfunkciós épület (Hunyadi u. 27-29. emelet)
- tapasztalatok gyűjtése, megosztása
- receptek, eredmények
Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt!
Tasnádiné Szabó Mónika-06-30/724-8381, Újvári Zsuzsanna-06-70/519-8651
Lovász Bertalan-06-30/945-6952

Cipő bolt nyílik Emőd Kossuth ut 2/6 szám alatti üzlethelyiségbe.
Nyitás: máj us 6-án 9 -órakor.
S zeretettel várom kedves vevőimet!

Ajándékkészítés gyermeknapra
Máj us 28 . - 1 0 óra Lelki nap

Táj ékoztató
Az Emődi Helytörténeti Klub tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a találkozók időpontját rendszeressé
kívánja tenni. Így a klubtagok minden hónap első péntekén (1 6 órától) találkoznak a többfunkciós
épület tárgyalój ában. Az ünnep miatt a szokásos időponttól eltérően
máj us 8 -án lesz a klub. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Cecze József, klubvezető
Impresszum
Kiadó: Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
E-mail: szerkeszto.emodikronika@gmail.com
Nyomdai előkészítés: Óvári Zsolt
Nyomdai kivitelezés: JUMP Nyomda

M e gh í v ó v á r o s i gy e r m e k n a pr a
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Az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár szeretettel meghív minden emődi
gyermeket a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
aulájába 2015. május 29. –én (14 óra)

Interaktív programok: Arcfestés, lufi hajtogatás,
kézműves foglalkozások,
ügyességi és kvízjátékok
1 6 . 3 0  tó l
Hahota Színház közreműködésével
a Lúdas Matyi című előadás várja a gyerekeket!
B e l é pé s dí j ta l a n !

Programok

M A JÁ L I S a p i n c é k kö z ö t t

9.3013.00
Emődi Nagycsaládosok Egyesületének programja
13.00tól
Jó ebédhez szól a Jóna és a nóta
13.20tól
Szögbeverő verseny
14.00tól
Óvodások műsora
14.30tól
Iskolások táncbemutatója
14.50től
Bükkaranyosi Vegyeskórus
15.15től
Vityuka
15.35től
Csányi Band Szolnokról
16.00tól
Hajdúdorogi Dalálrda
16.30tól Heted 7 ország – zenés utazás a retró jegyében Miskolci Örömdal Kör
17.15től
Emődi Pincegazdák Dalárdája
17.30tól
Borverseny eredmény hírdetése
18.00tól Eperjesi Erika és Kincses Károly operett Miskolci Nemzeti Színház Művésze
19.00tól Majálisbál a Csillagpincénél lilahagymás zsíros kenyérrel kínálva
J á ts z i k : i f j . K e s z i J e n ő é s z e n e k a r a

A n a p pr o gr a m j a i i n gy e n e s e k !
Büfé, lovaglási lehetőség, ingyenes Wifi, műrepülő bemutató, kirakodó vásár, kézműves
foglalkozás, ugráló vár, trambulin,TOMBOLA
Czecze József: Szőlők és pincék „Emődön, a jó földön” c. könyvvásárlási lehetőség. A
helyszínen dedikál a szerző.
A f ő z é s s e l k a p c s o l a t o s a n é r d e k l ő d n i l e h e t Po r á c z k i A n d r á s n á l a z a l á b b i t e l e f o n s z á m o n :
3 0 /3 8 7 6 3 6 0

A boldogság hullámai

helyszin: Emödi II.Rákóczi Ferenc Általános Iskola
Tornaterem Kossuth ut 87. Időpontja: 2015.04.27. 17.30-21 óráig Részvételi dij: 1000
Ft "adományt elfogadunk" Részvételhez szükséges: víz, 1 szál virág, poliform matrac,
kényelmes viselet Mindenkit szeretettel várunk!

Emődi Krónika máj usi
s z ám án ak
lapzártáj a: 201 5 . 05 . 1 8 .

1
14
4

A 2015. évi borverseny
eredményei
Cserjési Géza
olaszrizling
2014
nagyarany
Kiss Ernő
zenit
2013
nagyarany
Kovács Nándor furmint
hárslevelű 2013 nagyarany
Kósa Lajos
pinot blanc
2014
nagyarany
Kövér András
rozé
2014
arany
Simon Sándor
oportó 2014
arany
Kalocsai Béla
rizlinghárslevelű
2013
arany
Pintér Attila
medina 2014
arany
Sánta Géza
Chardonay
2014
arany
VályiNagy Zoltán Cabernet
sauvignon
2014
arany
Kövér Zoltán
othelló küvé
2014
arany
Poráczki András leányka
2012
arany
Poráczki András pinot blanc
2014
arany
Kósa Lajos
cseszegi fűszeres
2014
arany
Lehner Sándor vörös küvé
2013
ezüst
Nagy József
vörös küvé
2014
ezüst
Kiss Csaba
zweigelt 2014
ezüst
Koncz Ferenc
fehér küvé
2013
ezüst
Liska Péter
vörös küvé
2014
ezüst
Simon Sándor
bíbor kadarka
2014
ezüst
Simon Sándor
olaszrizling
2013
ezüst
Dudás Béla
meggy bor
2014
ezüst
Farkas István
kékfrankos
2013
ezüst
Galuska Ferenc rozé
2014
ezüst
Vascsák János
cserszegibianka
zenit
2014
ezüst
Kovács Nándor Cabernet
sauvignon
2014
ezüst

ÁgstonIstván
bianka 2014
Emlékezünk
ezüst
Ráday Gézáné halálának 2. évfordulójára.
ÁgstonIstván
blauburger
2014
ezüst
2 éve már annak, hogy
Pintér Attila
irsai olivér
magamra hagytál.
2014
ezüst
Oly
sebesen mentél
MihalenkóBéla zweigelt 2014
mint
viharban a vil
ezüst
lám!
Mihalenkó Béla zweigelt
A döbbenettől még ma
kékfrankos
2014
ezüst
is béna vagyok,pedig
Szabó Lajos
fehér küvé
gondolatban mindig
2014
ezüst
veled vagyok.
BányiLászló
hárslevelű
Veled fekszek,veled
2012
ezüst
kelek, a szép emlékek
re emlékezem.
Kósa Lajos
vörös küvé
2014
ezüst
Szerető férjed.
Borisz András
vörös küvé
2013
bronz
Megemlékezés
Dudás Béla
bianka 2014
Stefanik Béla halálának 10. évfordulójára.
bronz
Csejési Géza
Cabernet
sauvignon
2014
bronz
Temető kapuja szélesre van tárva,útjait naponta
Papp József
fehér küvé
soksok ember járja
2014
bronz
Van aki virágot,mécsest visz kezében, van aki
Farkas István
pinot blanc
bánatot szomorú szívében.
2012
bronz
10 éve már hogy ezt az utat járjuk,de megnyugvást
Galuska Ferenc fehér delaware
2014
bronz
lelkünkben ma sem találunk.
Vascsák Péter
cserszegibianka Sírod előtt állok,talán Te is látod,
2014
bronz
Körülötted van ma is szerető lányod.
KissZoltánné
küvé
2014
Múlik az idő,de fájdalmunk nem csitúl,
bronz
szemembe a könny naponta kicsordul.
MatizJános
küvé
2013
Emléked örökké velünk él.
bronz
MatizZoltán
zenit
2014
bronz
Kovács Nándor Cabernet
Önkormányzati értesítés
sauvignon
2013
bronz
Ágoston Zoltán olaszrizlingpiros
Tisztelt Lakosok!!
szlanka 2014
bronz
Pintér Attila
vörös küvé
Értesítem a lakosságot, hogy 2015. május 1.
2014
bronz
napjától a Polgármesteri hívatal ügyfélfogadása
Mihalenkó Béla irsai olivér
az alábbi:
2014
bronz
Hétfő, Péntek:8.00 – 12.00
SántaGéza
kékfrankos
Szerda: 8.00 12.00,, 13.0017.00
2014
bronz
Kedd, Csütörtök: ügyfélfogadás nincs.
VályiNagy Zoltán
furmint
hárslevelű
2014
bronz
Hajlik Tünde jegyző
Bányi László
furmint
hárslevelű
2007
bronz
Kasza István
pinot blanc
2017
bronz

