Köszöntjük a ballagó diákokat

Eljött az a nap, amikor elbúcsúz
tok az iskolától, tanáraitoktól,
osztálytársaitoktól, iskolatársai
toktól. Miattatok és értetek szólt
utoljára az iskola csengője, a
Himnusz, zengtek a dalok, a ver
sek. Sok –sok év telt el azóta,
hogy félénk kisgyermekként be
léptetek az iskola kapuján. Taní
tóitoktól, tanáraitoktól hány
érdekes dolgot tanultatok? Beve
zettek Benneteket az írás, a szá
molás, az olvasás, a tudás
rejtelmeibe. Elkezdődött egy
hosszú utazás az ismeretlenbe,

hogy abból minél több váljon is
meretté. Mennyi minden történt?
A kirándulások, a dolgozatok iz
galma, a szünetek zsongása, diák
tréfák, csínyek emléke mind ott
van veletek. Fontos, hogy maga
tokkal vigyétek Kölcsey Ferenc
gondolatait:

mert nem a világban kerestünk
még akkor barátokat, hanem
a barátainkban leltük fel az
egész világot”

Az iskola csengője utatokra bo
csát Benneteket. Jövőre már
máshol és másképpen szól.
Kívánok Emőd Város Önkor
„ Nincsen szebb kora az emberi mányzata nevében eredményes,
sikeres és boldog éveket, életet!
ségnek,
Mint az első ifjúság évei.
Pocsai Enikő polgármester
Azon láncok,
melyek akkor köttetnek, nem sza
Fotók: ifj. Csapkó László
kadnak el örökké,

2

elfogadásra.
Önkormányzati Hírek kerültek
- Következő napi rendi pontként meg-

Tisztelt Lakosaink !
2015. május hónapban az önkormányzat képviselő-testülete rendkívüli ülést
tartott, melyet a napi rendi pontként tárgyalt ügyek szoros határideje indokolt,
amelyekről az alábbi összefoglalóval
szeretnék röviden tájékoztatást adni:
- Első napi rendi pontként megtárgyalásra került Emőd Város Önkormányzata működtetésében lévő Emődi II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskola és a
működtetésében és fenntartásában lévő
Emődi Gyermekálom Óvoda a Magyar
Katolikus Egyház belső Egri Főegyházmegye részére történő átadásához kapcsolódó szerződések megtárgyalása.
Ennek keretében a Köznevelési Szerződés és az ingatlanokra vonatkozó haszonélvezeti jogot alapító szerződések

működését garantálja.
- 5. napi rendi pontként Emőd Város
Önkormányzata által benyújtandó
„gyermekétkeztetés feltételeit javító
fejlesztések támogatására” kiírt pályázat benyújtásáról tárgyalt a Képviselőtestület és a pályázathoz szükséges önrészt a határozat elfogadásával
biztosította.
- Egyebek napi rendi pont alatt polgármesterasszony tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Borsodvíz Zrt.
Tanácsadó Testületének tagságára kérték fel 2015. június 01. napjától 2019.
december 31. napjáig terjedő időszakra, melyet a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadott döntésével tudomásul
vett

tárgyalásra került Emőd Város Önkormányzatának pályázati kiírása a civil
önszerveződő közösségek önkormányzati támogatás iránti igénylésére, melynek benyújtási határideje 2015. június
15. napja. A pályázati feltételek mellett, az igényelhető támogatás maximális összege is elfogadásra került.
- A napi rendi pontok között előterjesztésre került a Nyékládháza és Térsége
TerületfejlesztésiÖnkormányzatiTársulás Társulási Megállapodásának formális módosítása, illetve jogszabály által
előírt kiegészítések elfogadása.
- Ezt követően Emőd Város Önkormányzata és az ÉMÁSZ Hálózati Kft.
között megkötendő Együttműködési
Keret-megállapodás került megtárgya- Megtisztelő figyelmüket megköszönlásra, amely a jövőbeni fejlesztésekhez ve: Haj lik Tünde - j egyző
szükséges pályázatok rugalmasabb előkészítését és a felek szorosabb együtt-

Jub i l e umi kö s zö ntő

A beszélgetés a régmúltra terelődött: a fiatalságára, a rengeteg munkára és természetesen az
egészségre. Jó volt egy kicsit elmerengeni a múlton.

Isten éltesse Jolánka nénit egészségben, boldogságban nagyon
sokáig!

201 5 . j únius 3 -án ünnepelte 9 0. születésnapj át S zabó Józsefné, Jolánka
néni. E szép alkalomból Emőd Város Önkormányzatának nevében Pocsai Enikő, polgármester asszony
köszöntötte az ünnepeltet. Jolánka
néni 90. születésnapján nemcsak az
Önkormányzat ajándékát kapta
meg, de megemlékezett e neves

eseményről
Orbán Viktor
Miniszterelnök Úr egy
általa kiállított emléklappal.
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Jótékonysági mérkőzések Vass Tamásért

Városunkban négy emődi és 6 vidéki
csapat résztvételével jótékonysági foot
ballmérkőzésre került sor június 13án.
Ez a nagyszerű esemény
Vass Tamás, a szeretett és megbecsült
sporttárs gyógyulásának elősegítése ér
dekében szerveződött. 9.00 órakor Po
csai Enikő, polgármester asszony
megnyitó beszédével kezdődött a ren
dezvény: „……..Igazán jó látni, hogy
milyen sok jószándékú ember akar ten
ni a nemes cél érdekében. A segíteni
akarás, az aggodalom érzése sarkall
mindnyájunkat tettekre. A mai nap
Vass Tamásról szól. Az ő gyógyulásá
ért, a közénk való visszatéréséért ját
szik ma minden csapat. Gondolatban
mindenki vele van, neki szurkolunk.

„Az élet az, amiért érdemes és kell is
küzdenünk!” vallotta id. dr. Béres Jó
zsef és valljuk mi is. Hiszünk az össze
fogás, a szeretet, az akarat, a hit
erejében. Minden játékos azzal a re
ménnyel megy a pályára, hogy győzni
fog. Te is Tamás minden mérkőzésedet
így kezdted, hogy megnyered. Most
mindannyian veled vagyunk és támoga

tunk gyógyulásodban, mert képes vagy
győzni most is. A sport embertpróbáló
teljesítményt, akaratot, elhivatottságot
követel. Te ezt megtanultad Tamás. Ne
add fel, küzdj!!! ………..” A csapatok
a nevezési díjakkal támogatják sport
társukat és családját. Emőd Város Ön
kormányzatának anyagi támogatásából
vendégül látták a résztvevőket: Porácz
ki András, a gasztronómia mestere 150

ember számára készítette a finom bab
gulyást. Megköszönjük Lengyel Péter
munkáját, aki nemcsak ötletgazdája, de
lebonyolítója is volt e jótékonysági
eseménynek. Köszönetet mondunk
minden játékosnak, játékvezetőnek,
szurkolónak, támogatónak, önkéntes
segítőnek, akik összefogtak ezen a na
pon Vass Tamás gyógyulásáért.

Közösségi szolgálat
2016tól az érettségi vizsgára jelentkezés előfeltétele lesz, hogy minden diák 50 óra közösségi
szolgálatot végezzen középiskolai tanulmányai során. A közösségi szolgálat olyan tevékenység, melyet
a diákok választanak érdeklődésüknek megfelelően, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végeznek, azzal a
helyi közösség érdekeit szolgálják. Az Idősek Nappali Ellátó Otthona lehetőséget biztosít közösségi
szolgálat teljesítésére. Jelentkezni a helyszínen személyesen vagy a 46 / 476 171es telefonon lehet.

Helytörténeti hírek
A Helytörténeti Klub következő összejövetele 2015. július 03.án, pénteken, 16 órakor kezdődik, a megszokott
helyen, az igazgatási épület emeleti tanácstermében. Az összejövetel tervezett témaköre: Az "Emődi csoda"
másfél évtizede, a '60as évek végétől, a '80as évek első harmadáig.
A júniusi klubtalálkozóról, melynek témája a II. Világháború helyi vonatkozású eseményei voltak, összefoglaló
leírat készült, mely az érdeklődők számára megtekinthető a rendezvényen, illetve a Városi Könyvtárban
mindenki számára hozzáférhető, a Helytörténeti Klub anyagait magába foglaló gyűjteményben.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Czecze József
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Városi Gyermeknap
Az Emődi Művelődési Ház és
Könyvtár szervezésében városi
gyermeknapot szerveztünk. Május
29én 14 órától 18 óráig tartalmas

rendezvénnyel
hagyo
mányt szeretnénk teremte
ni, hogy minden évben
tartalmas,
szórakoztató
program várja városunk
legkisebbjeit a gyermekna
pon.

programok várták a gyermekeket a
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
aulájában. Közel 300 gyermek töl
tötte velünk ezt a délutánt. A kézmű
ves foglalkozásokon gyöngyfűzés,
origami hajtogatás, bábkészítés, arc
festés szórakoztatta a gyerekeket.
Boldogan vettek részt a lufitaposó
játékban is. Nagy sikere volt a buda
pesti Hahota Gyermekszínház által
előadott Lúdas Matyi című darab
nak. A kicsik örömmel vitték haza
az állatfigurákra összehajtogatott
ajándék lufit. Köszönetet mondunk
a Bükkaljai Alkotók Közhasznú
Egyesületének, a pedagógiai asszisz
tenseknek a segítő munkájukért. A

Könyvtári hírek
A korábbi évekhez hasonlóan meglévő
könyvállományunkat az idén is sikerült
pályázat útján gyarapítani. Könyvtá
runk immár ötödik alkalommal vett
részt a Máraiprogramban. Második al
kalommal kaptunk lehetőséget arra,
hogy a Nemzeti Kulturális Alap könyv
támogatását is igénybe vehettük. A
program keretein belül többek között
mai magyar és külföldi szerzőktől szép
irodalmakat, szakirodalmakat, ifjúsági
és gyermekirodalmakat, meséket, isme
retterjesztő képeskönyveket rendelhet

tünk. A beiratkozás továbbra is
ingyenes mindenki számára. A beiratko
zás diákigazolvánnyal, vagy személy
azonossági
igazolvánnyal
és
lakcímkártyával történik. Önálló kere
settel nem rendelkező gyermek beirat
kozásánál,
szülői
jótállási
nyilatkozathoz a szülő személyazonos
sági igazolványra és lakcímkártyára
szükség van. A kölcsönzési határidő
egy hónap, felnőttek maximum hat da
rab, míg a gyermekek négy darab köny
vet kölcsönözhetnek ki egyszerre.
Lehetőség van DVD kikölcsönzésére
is, melynek határideje három nap, és

egy alkalommal három DVD vihető el.
A Nemzeti Kulturális Alap támogatá
sával havi, negyedéves rendszeresség
gel több mint 70 darab (pl.
természettudományi, színházi, irodal
mi) folyóirat érkezik, melyeket, hely
ben lehet olvasni. Az Emődi
Művelődési Ház és Könyvtár a több
funkciós közigazgatási épület Hunyadi
u. 2729. sz. emeleti részén tevékeny
kedik. Nyitva tartás hétfőtől péntekig
9.0017.00 óráig. A kölcsönzési nyitva
tartás: hétfő, kedd 13.0017.00 szerda,
csütörtök, péntek 9.0017.00 óráig.
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Milyen Emődöt szeretnénk?
Emőd Város Önkormányzata egyik fon
tos céljának tekinti a szép, kulturált,
tiszta városkép megteremtését. A von
zó lakókörnyezet, településkép kialakí
tásáért már eddig is sokat tettünk.
Virágok kihelyezése, elvadult területek
megtisztítása folyamatos munkát igé

a Skanzen, a Tájház kör
nyékének rendbetételén,
a patakmeder megtisztítá
sán, a Lévai utca megszé
pítésén. A településen
élők összefogásával to
vábbi eredményeket érhe
tünk el. A tiszta, szép
lakókörnyezet kialakítása
tulajdonosi feladat is.
nyel, amely jelenleg is tart. Dolgozunk Szépítsük, tegyük rendbe magántulaj

Nemzeti Összetartozás Napja

A nemzeti összetartozás melletti tanú
ságtételről szóló törvény 2010. június
04én lépett hatályba, ennek a 4. §a
az alábbiakat tartalmazza. „ A Magyar
Köztársaság Országgyűlése kötelessé
gének tekinti arra inteni a nemzet ma
élő tagjait és a jövendő nemzedéket,
hogy a trianoni békediktátum okozta
nemzeti tragédiára mindörökké emlé
kezve az elmúlt 90 esztendő küzdelme
iben az összefogás példáiból, a nemzeti
megújulás eredményeiből erőt merítve,
a nemzeti összetartozás erősítésén mun
kálkodjanak.” 2015. június 4én az

Emődi Polgári Kör emlékestet szerve
zett. Az elmúlt évek hagyománya
it követve ünnepélyes emlékezést
tartott a trianoni békediktátum
95. évfordulójára. 1920. június 4
e olyan meghatározó esemény
nek időpontja a magyar nemzet
történelmében, amely mellett
nem mehetünk el szó nélkül. Me

lyet soha nem felejthetünk el, amire
mindig emlékeznünk és emlékeztet
nünk kell másokat is. Az emlékest a
Himnusz eléneklésével kezdődött,
majd Kovács Géza osztotta meg gondo

donunk környékét! Az egy
házi tulajdonban lévő
temetők rendezetté tételét
az önkormányzat elkezdte.
Az önkormányzat vagyon
kataszteri
nyilvántartása
alapján derült ki, hogy a
Vasút és Ilona út előtti te
rületek sem önkormányzati
tulajdonban lévő ingatla
nok, ezért megkezdődtek a
tárgyalások a MÁVval,
hogy a tulajdonát képező vasútállomás
és környékének rendben tartását és an
nak tisztítását jó gazda gondosságával
végezzék. A szép környezet jó közér
zetet biztosít, javítja életminőségünket.
A környezettudatos gondolkodás és
szemlélet tárgyi megvalósulása kör
nyezetünk rendezettsége, amellyel
nemcsak széppé tesszük, de védjük is
településünket!

latait 1920. június 4vel kapcsolatban,
majd Kazárné Kalber Nikoletta előadá
sában verseket hallhattunk. A magyar
történelmi események felidézésével
megelevenítette a 95 évvel ezelőtt tör
ténteket, de elemezte az odáig vezető
utat és a következményeket is. A
visszaemlékezést versek, zenei kísére
tek tették még meghatóbbá. Június 4.e
üzenete a Kárpátmedencei
magyarságnak nem más,
mint az, hogy összetartozunk
és megmaradunk! Ezt az
összetartozást
megerősítik
Dsida Jenő sorai:
„Nincs más testvérem, csak
magyar.
Ha virrasztok, miatta állok
poszton,
Csak tőle kérek kenyeret,
S csak ő, kivel a kenyeret
megosztom.”
A korabeli eseményekre emlékezők az
Országzászlóhoz mentek, ahol megko
szorúzták az emlékművet, végezetül
elénekelték a Székely Himnuszt
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Iskolai ballagás, tanévzáró
Kedves búcsúzó diákok, tisztelt ven múlva ülhetnek ők a pálya közepén.
dégeink!
Kedves Ballagó Diákok!

Szeretettel köszöntök minden kedves
ünneplőt és ünnepeltet, búcsúzót és bú
csúztatót ballagási és tanévzáró ünnep
ségünkön. Gyakran felvetődik a kérdés
iskolai rendezvények, ünnepségek kap
csán: ragaszkodjunk az ismert, jól be
vált keretekhez, vagy változtassunk,
újítsunk rajta? Nehéz kérdés ez, hiszen
a ballagásban éppen az a szép, hogy év
ről évre ugyanaz, de mégis más, mert a
főszereplők, akik a pálya közepén ül
nek, mindig változnak.
Sebő Ferenc gondolatát szeretném idéz
ni, mellyel a napokban találkoztam a
népszerű közösségi oldalon. „A hagyo
mányt nem ápolni kell, hisz nem beteg,
nem is őrizni, mert nem rab. Hagyomá
nyaink csak akkor maradhatnak meg,
ha megéljük őket.”
A ballagás hagyományának megélésé
hez a mai napon minden adott:
• szépen felöltözött fiúk és lányok vi
rággal a kezükben, tarisznyával a vállu
kon, 12 elmorzsolt könnycseppel a
szemükben,

• szülők, nagyszülők, pedagógusok
örömmel és büszkeséggel a szívük
ben,
• rokonok, ismerősök, barátok, akikkel
meg lehet ezt az örömöt osztani és
• kicsit irigykedő alsóbb évesek, akik
már a nyári szünet izgalmait tervezik,
és közben talán kiszámolják, hány év

Remélem Ti is érzitek
azt a sok figyelmet, sze
retetet, ami most körül
vesz Titeket. Sokan és
sokat dolgoztak azért,
hogy itt lehessetek és
ez a mai nap emlékeze
tes legyen számotokra.
Legyetek érte hálásak,
és ha még nem tettétek
meg, mondjatok érte
köszönetet.
Persze az, hogy itt
vagytok, a Ti munká
tok eredménye is. A tanévnyitón figyel
meztettelek Titeket, hogy nem lesz
könnyű év, de sok múlik rajta, ezért ér
demes kicsit küzdeni. Sok nehézséggel
kellett szembenéznünk közösen, ezeket
most nem volna illő felhánytorgatnom,
ezért csak annyit mondok: „minden jó,
ha a vége jó”. A vége pedig az, hogy
mindenkinek a bizonyítványába be van
írva: kilencedik évfolyamba léphet, és
mindenkit vár egy középiskola, ahová
az elkövetkezendő napokban beiratkoz
hat. Az pedig, hogy ebben az új környe
zetben milyen kihívásokkal fogtok
találkozni, hogyan fogjátok érezni ma
gatokat nagymértékben Rajtatok fog
múlni. Engedjétek meg, hogy egy eh
hez kapcsolódó történetet, úgynevezett
tanmesét idézzek Nektek!
Volt egyszer egy öreg bölcs, aki egy vá
ros kapujában üldögélt. Egyszer egy is
meretlen átutazó megkérdezte tőle:
 Milyenek ennek a városnak a lakói?
Az öreg kérdéssel válaszolt:
 Milyenek voltak annak a városnak a
lakói, ahonnan te jössz?
 Egoisták és rosszak. Örülök, hogy el
jöttem onnan.
 Pontosan ilyenek e város lakói is  vá
laszolt a bölcs. Kicsit később egy má
sik fiatalember ugyanazt a kérdést tette
fel neki:
 Most érkeztem erre a vidékre. Milye

nek e városnak a lakói?
Az öregember ugyanazzal a kérdéssel
válaszolt:
 Milyenek voltak a lakók, ahonnan te
jössz?
 Jók voltak, együtt érzők, vendégfoga
dók és becsületesek. Nagyon sok bará
tom volt köztük.
 Ilyenek ennek a városnak is a lakói 
válaszolt neki az öreg
A tanítványa, aki hallotta a párbeszé
deket, odafordult hozzá, és vádló han
gon így szólt:
 Hogy adhatsz két teljesen különböző
választ ugyanazokra a kérdésekre?
 Fiam, mindenki a szívében hordja a
saját világát. Az, aki semmi jót nem ta
lált a múltban, itt sem fog semmi jót
találni. Ellenben az, akinek egy másik
városban barátai voltak, itt is hűséges
és bizalmas barátokat fog találni.” Re
mélem, Ti úgy mentek a következő is
kolátokba, hogy a miénkről jó
érzéseket, barátokról és élményekről
szóló kellemes emlékeket visztek ma
gatokkal, mert akkor könnyen fogtok
beilleszkedni, új barátokat szerezni és
megtaláljátok számításotokat. Útrava
lóul a Castle című sorozatból szeretnék
még egy idézetet a tarisznyátokba ten
ni: „Van egy általános igazság, amivel
mindannyiunknak szembe kell néznie,
akár akarjuk, akár nem. Egyszer min
den véget ér. Akármennyire is vártam
ezt a napot, sosem kedveltem, ha vala
mi véget ért. A nyár utolsó napja, egy
nagyszerű könyv utolsó fejezete, a bú
csú egy közeli baráttól. De a befejezés
elkerülhetetlen. A levelek lehullanak,
becsukod a könyvet, elbúcsúzol. Szá
munkra ez is egy ilyen nap. Ma búcsút
intünk mindennek, ami ismerős volt,
mindennek, ami kényelmes volt. To
vább lépünk. De attól, hogy elme
gyünk  és ez fáj  lesznek emberek,
akik részesei maradnak az életünknek,
akármi is történjen. Ők a mi biztos ta
lajunk, a sarkcsillagaink, és az apró
tiszta hangok a szívünkben, amelyek
velünk lesznek, örökre.”
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Kedves S zülők!
A gyerekek napról napra, apránként,
szinte észrevehetetlenül nőnek, míg
egyszer csak rácsodálkozunk: „Hogy
megnőttél! Mikor lettél Te ilyen magas? Mióta jó rád a cipőm?”
Ez a mai nap a legjobb alkalom az
ilyen rácsodálkozásokra, hiszen egy
fontos mérföldkő az élet kacskaringós
útján. Eddig még csak általános iskolába járt a gyermek, mostantól már középiskolás. Egyre önállóbb lesz,
bejáróként egyedül közlekedik, vásárol
és ügyeket intéz. A szülő pedig szurkol,
aggódik, reménykedik és bátorít. Mert
ez a dolga. Azt kívánom Önöknek,
hogy legyen sok-sok alkalom még, amikor büszkék lehetnek gyermekükre és
örülhetnek a sikereinek, legyenek
Önök a csillag, aki a megfelelő irányba
vezet.
Kedves Kollégák! Nekünk is eltelt a
tanév, voltak benne szép és nehéz pillanatok, sikerek és kudarcok, de valamennyien igyekeztünk a legjobb
tudásunk szerint tenni a dolgunkat. Köszönöm ezt Nektek és kívánom, hogy a
torlódó nyári feladatok mellett pihenésre is legyen alkalmatok, töltődjetek fel,
hogy a következő tanévet újult erővel
kezdhessük el együtt. Mondom ezt
úgy, hogy tudom, ma nem csak a nyolcadikosoktól búcsúzunk. Két nyugdíjba
vonuló kollégánk utoljára vesz részt
osztálya élén a tanévzárón. Bóczér
Lászlónétól és Lehóczki Istvánnétól közel 40, alsós gyermekek között eltöltött
év után köszönünk el. Kedves Marika
és Giza! Antoine De Saint-Exupery-től
származik a következő idézet: „Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd, hogy
a munkásokkal fát gyűjtetsz és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat,
és rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett először keltsd fel bennük az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.” Ez a
bölcs gondolat úgy érzem teljes mértékben igaz a pedagógusok munkájára,
azon belül pedig leginkább a tanítók

munkájára. A tanító felkelti a tudásvágyat, erősíti, megalapozza, hogy lehessen rá építeni. Ez nem könnyű feladat
és Ti ezt jól csináltátok évtizedeken keresztül. A sok-sok hálás tanítvány és az
iskolavezetés nevében szeretném ezt
most megköszönni és egészségben töltött, boldog nyugdíjas éveket kívánok.
Van még körünkben nyugdíjba vonuló,
aki bár nem pedagógus, de a tantestületünk tagja. Kocsis István esperes úrtól
is elköszönünk, aki a görög katolikus
hittanórákon szeretetével, emberségével töretlen lelkesedéssel formálta a rábízott gyermekeket. Köszönjük szépen
és a Jóisten áldását kérjük nyugdíjas
éveire! Kedves itt maradó diákok!
Összességében azt kell mondanom,
hogy elégedett vagyok a tanév során
nyújtott teljesítményetekkel, a statisztikai adatok azt mutatják, hogy szinte
minden területen sikerült jobb eredményt elérni a tavalyinál, pedig azzal
sem voltam elégedetlen. Ma 355-en
kaptok bizonyítványt és a tanulók több,
mint fele vehet át tőlem, vagy az osztályfőnökétől olyan értesítőt, amibe kitűnő, jeles vagy jó értékelés van írva.
Az egy kicsit elszomorít, hogy 21 tanulónak nem lesz gondtalan a nyár, mert
javítóvizsgán kell bizonyítania, hogy
pótolta a hiányosságokat. Nektek szeretnénk segítséget nyújtani, várunk Titeket az iskolába, hogy szaktanári
felkészítéssel sikeres legyen a vizsgátok. Érdeklődjetek osztályfőnökötöknél
az időpontokról. Kilencen sajnos olyan
bizonyítványt kaptok, amelybe az van
írva, hogy „a tanulmányi követelményeket nem teljesítette”. Nektek évet kell
ismételni, remélem a következő tanévben sikerül pótolnotok a lemaradást.Az
iskola összesített tanulmányi átlaga
3,81, amiben jelentős szerepe van annak a 60 tanulónak, akik ma kitűnő bizonyítványt visznek haza. Nektek
külön gratulálok, hiszen tudom, hogy
ehhez nagyon sokat, szinte hiba nélkül
kellett dolgoznotok a tanév során. Örü-

lök annak, rendszeresen jártatok iskolába, átlagosan fejenként 11,5 napot
mulasztottatok, ezt is szinte mind igazoltan. A magatartás és szorgalom
eredmények a következőképpen alakultak: magatartásból 160 példás, 110
jó, 66 változó és 17 rossz értékelés
született, míg a szorgalom esetében
121 példás, 103 jó, 80 változó és 49
hanyag. Számtalan tanulmányi és
sportversenyen vettetek részt, ahol
szép eredményeket értetek el, ezzel is
öregbítve iskolánk és városunk hírnevét. Itt szeretném megköszönni a szülők, az önkormányzat és az iskolai
alapítvány segítségét a nevezési díjak
kifizetésében és az utazás megszervezésében.Megtettünk mindent, hogy a
délutáni foglalkozásokkal színesítsük
az iskolai életet, segítsük a tehetségek
kibontakoztatását, a felzárkózást, a tanulást. Ennek érdekében szaktárgyi,
művészeti és sportszakköröket, felvételi előkészítőket működtettünk. Kihasználtuk a tanórán kívüli
programokban rejlő nevelési lehetőségeket, pályázati forrásból múzeumlátogatáson, moziban voltunk, az őszi és a
tavaszi szünetben Tokajban táboroztak
gyermekeink, erdei iskolát, projektnapokat, projektheteket, családi napot
szerveztünk változatos témakörökben.Sikerült megvalósítani az „A” épület udvarán a szabadidő hasznos
eltöltését segítő kondiparkot, amely a
mindennapos testmozgás megszervezésében is nagy segítség. Ismételten
szeretném megköszönni a szülőknek,
az iskolai alapítványnak az anyagi támogatást, az önkormányzatnak és a városgondnokságnak a kivitelezésben
nyújtott segítséget. Immár negyedik
éve nyerünk a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Erzsébet tábor pályázatán, az idén 90 tanulót viszünk
Fonyódligetre táborozni. Az érintett tanulók a bizonyítvány mellé kapnak tájékoztatót.
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Minden tanuló bizonyítványában lesz
egy tájékoztató levél a szülőknek az iskolánkat érintő fenntartóváltásról. Kérem, hogy figyelmesen olvassák el, és
folyamatosan tájékozódjanak iskolánk
honlapján, ahol igyekszünk minden információt megjeleníteni a következő
tanévvel kapcsolatosan. Kedves gyerekek! Nincs más hátra, minthogy arra
intselek Titeket, vigyázzatok magatokra, pihenjetek, gyűjtsétek az erőt, hogy
szeptemberben élményekkel feltöltődve kezdhessük a következő tanévet.
Megköszönöm az iskola minden dolgozójának lelkiismeretes, hivatástudattal
végzett munkáját, a működtető önkor-

ARANY PÁVÁS DALÁRDA

2015. június 6-án az Országos Népzenei Minősítő verseny Egerben került
megrendezésre. A kétnapos
rendezvényre az ország különböző pontjairól érkeztek népzenei csoportok. A kb. 150
produkció egyéni, és csoportos
fellépőket komoly szakmai
zsűri értékelte. Az Emődi Pincegazdák Dalárdája is megméretette magát ezen a
versenyen. A dalárda 2013. decemberében alakult meg, és
2014-ben térségi minősítő versenyen Kiváló minősítést értünk el.
Alig hét hónap elteltével újra megmérettette magát a dalárda és ezen a versenyen a legmagasabb díjat az Arany
Páva minősítést hoztuk el. A zsűri tagjai is elismerésüket fejezték ki, hogy a
dalárda az előző minősítő verseny eltel-

mányzat, a képviselőtestület segítségét,
s kérjük a további támogatásukat is.
Köszönöm a Szülői Közösség, a Városgondnokság, az egyházak és hitoktatók
munkáját, az Emődi Művelődési Ház
és Könyvtár, a családsegítő szolgálat, a
helyi Rendőrőrs, a társintézmények, az

egészségügyi dolgozók, az iskolai alapítvány, valamint a
vállalkozók, szponzorok ez évben adott segítségét is. Búcsúzóul
a ballagóknak és vendégeiknek kívánok a
mai napra jó szórakozást, és mindenkinek kellemes pihenést a nyári szünetben. Ezzel a
2014/2015-ös tanévet bezárom. Köszönöm a figyelmet! S zűcs László,
igazgató

te óta ilyen nagyot fejlődött. Örülünk, csapatmunka volt. A dalárda tagjai:
és büszkék vagyunk, hogy őrizhetjük Antal Sándor - Bárány Tibor - Billik
múltunk rejtett szépségeit, közvetíthet- Miklós - Billik Péter - Garami József Gera Mihály - Dr. Gönczi István - Jóna
László - Keszi Jenő - Kovács Géza Papp József - Poráczki András - Rémiás Gyula - Sánta Géza - Túróczy József
Poráczki András, a dalárda
alapítój a

jük a magyar népdalokat és énekeket,
gyarapítva ezzel népi kultúránk kincsestárát és öregbíthetjük Emőd hírnevét.
Megköszönjük Keszi Jenő tanító mesterünk türelmes és fáradságos munkáját,
valamint minden dalárda tag kitartását,
fegyelmezettségét, hiszen ez egy nagy
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„A j ó óvodában j ó gyermeknek lenni”

Májusban a gyermekeket ünnepelve Gyermekhetet tartottunk. A hét
minden napján változatos, színes
programokon vettek részt az óvodások. Hagyományainkat ápolva a
gyerekek krajcárokat gyűjtöttek,
melyeket a vásárban érdekes ajándékokra válthattak. A vásári hangulatot fokozta a Palacsinta Party,
ahol kedvükre kóstolhatták ezt a finom
édességet. A délelőttöt az óvodapedagógusok „Kezes-lábas” illuzionista műsora színesítette. A gyerekek minden nap
élményekkel és apró ajándékokkal tértek haza. Családi délután keretén belül
a szülőknek ügyességi „Egy perc és
nyersz!” játékot hirdettünk. Kiválasztottuk az óvoda legügyesebb anyukáj át és
apukáj át: Geleji úti óvoda: B ozsik Adrienn, Záborszki Lóránt
Rákóczi úti óvoda: Németh Nikoletta,
Csontos Attila Kirándulás keretén belül az óvodások az Emődi Bagolyvári

Tehenészetbe látogattak, ahol megismerkedtek a korszerű állattartással.
A gyermekhét zárásaként óvodásaink
egy piciny csapata május végén Budapestre utazott. Az Országos Rendőrfőkapitányság
gyermeknapra
„Pindúr-Pandúr Ki Mit Tud” vetélkedőt hirdetett, melyre Emőd város hírnevét 8 óvodással vittük. Nagyon szép
eredménnyel szerepeltek a gyermekek.
Az elméleti KRESZ TOTÓ-n maximális pontszámmal teljesítettek. Éremmel,
oklevéllel, személyes és óvodai játékokkal, valamint maradandó élményekkel

Gyermekkori balesetek, mérgezések
2015.06.17-én az Emődi Művelődési Ház a védőnők
közreműködésével elsősegély előadást szervezett. Az
előadás fő témája az eszméletlen gyermek ellátása,
sebkötözés, mérgezés és lázgörcs esetén szükséges teendők.
Az előadás alatt a szülők érdeklődőek, interaktívak voltak.
Hasznos kérdések és tanulságos válaszok hangzottak el.
Mindezek élethű szituációk keretében be lettek mutatva.
Köszönjük a megjelenteknek a részvételt. Kiss Orsolya,
Komlósiné K. Adrienn, Tóth Csilla védőnők

t

értünk haza. Köszönjük Pocsai Enikő polgármester
asszony támogatását és a
szülők segítségét, mellyel
hozzájárultak az óvoda színes programjaihoz. A nevelési év végéhez közeledve
csoportonként megrendezésre kerültek az évzáró ünnepségek.
Idén a Napsugár csoportos gyermekek
fogadták Emőd Város vezetőségét, az
egyház képviselőit és a társintézmények vezetőit. A vidám, élménygazdag
délutánon a „Kíváncsi királykisasszony” c. mese dramatizálásával,
versekkel-énekekkel köszöntek el a
nagycsoportos gyerekek. A nyári szünetre az óvodás gyermekeknek és a
szülőknek kellemes pihenést és vidám
időtöltést kívánok az óvodapedagógusok nevében: Matiz Csilla Óvodavezető
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S oha nem látott Anna bál a Klubban
Szeretettel várjuk
vendégeinket nemcsak a
klubtagokat, hanem az
egyedülálló, szórakozni
vágyó Emődieket szabad
téri kerthelységünkbe
2015, július 24-én 14
órára. A zenét Pap- Somos
Zoltán és zenésztársa
biztosítja, belépés
hölgyeknek egy tányér
házi sütemény, uraknak
egy jó fajta ital. Bárkinek
esélye lehet a legjobb táncospár cím elnyerésére. A jó hangulat garantált.
Számítunk azokra, akik szeretnek mulatni!

Az Emődi Idősek Klubj a dolgozói

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Emőd Város Városgondnoksága 201 5 . augusztus 1 6-tól pályázat útj án bérbe
adj a az Emőd, Kossuth u. 2/2 sz. , illetve Kossuth u. 2/3 sz. alatti , 5 6 m2 alapterületű, önkormányzati tulaj donú, nem lakás célj ára szolgáló helyiségeit iroda, üzlet,
műhely stb. nyitása célj ából. 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 Városgondnoksága 3432 Emőd,
Hunyadi u.27-29 címre, (46-476-253) melynek tartalmaznia kell:
• A pályázó nevét és címét,
• A tevékenység folytatására felj ogosító engedély másolatát,
• Nyilatkozatot arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadj a.

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 benyúj tásának határidej e: 201 5 . j úlius 23 . A pályázatok elbírálása 201 5 . j úlius 27 . -én 9 . 00 órakor
versenyeztetés útj án nyilvánosan történik a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. A licitálás alapja, illetve a minimális bérleti díj 67 . 200. -Ft/hó.

EMŐDI IDŐS EK KLUB JA
Júliusi program
07.01. Volt klub klubtagok sírjának
látogatása 10:00
07.02.Lelki nap:plébános úr
látogatása 11:00
07.03.Közös fagyizás 10:00
07.06.Fitt-nap 10:00
07.08.Papír hajtogatás 10:00
07.09.Lelki nap 10:00
07.10.Kirándulás miskolc-tapolca
10:00
07.13.Fitt-nap 10:00
07.15.Elsősegély nyújtási ismeretek
Borsodi Károllyal 10:00
07.16.Lelki nap 10:00
07.17.Bográcsban lecsófőzés 10:00
07.20.Fitt-nap 10:00
07.22.Biciklitúra 10:00
07.23.Lelki nap 10:00
07.24.ANNA BÁL 14:00
07.30.Lelki nap 10:00
07.31.Szalonnasütés 10:00

M e g hí v ó
Szeretettel hívjuk és várjuk az Érdeklődőket elsősegély nyújtási ismeretek
bővítésére,megszerzésére,hogy segíteni tudjunk bajba jutott embertársainkon.
Az előadó neve: Borsodi Károly
Az előadás ideje: 2015.július 15.
szerda, délelőtt 10:00 óra
Az előadás helye: Emődi Idősek
Klubja
Részvételüket előre is köszönjük.
Az Idősek Klubj a dolgozói

Impresszum
Kiadó: Emődi Művelődési Ház és Könyvtár

Szerkeszti:Szerkesztő bizottság

E-mail: szerkeszto.emodikronika@gmail.com
Nyomdai előkészítés: Óvári Zsolt
Nyomdai kivitelezés: JUMP Nyomda
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B eszámoló a Reményi Ede Zenei Alapfokú Művészeti Iskola 201 4/201 5 -ös tanévéről
A zeneiskolába a 2014/2015-ös tanévre
104
növendék
iratkozott
be.Furulya:14;Zongora:10 Fuvola:17
Klarinét:14 Hegedű:14 Trombita:11
Tenor:4 Tuba:1 Ütő:19 Összesen:
104 növendék
Tanév közben 8 növendék kimaradt, de
7 gyermek beiratkozott, így 103 gyermek vett részt a tanév végi vizsgákon.Eredményes alapvizsgát tett le a
tanév végén Lapostyán Fanni, klarinét
4.osztályos növendékünk. Így jövőre
folytathatja zenei tanulmányait a továbbképzőosztályokban.Zeneiskolaitanulmányait befejezve, a továbbképző
évfolyam utolsó osztályát rövid tanszakon Szöllösi Krisztina klarinét 8. osztályos, Gönczi Patrícia Rebeka hosszú
tanszakon fuvola 10. osztályos növendékünk végezte el. Gönczi Patrícia Rebeka sikeresen letette záró vizsgáját
is.Köszönjük éveken keresztül tartó kitartó szorgalmukat.
Az idei tanévben személyi változások
is történtek: Aranyosi György kollégánk munkaviszonya saját kérésére, közös megegyezéssel megszűnt. Helyette
Koleszár Zsolt és Szilágyi Csaba vette
át a rézfúvós tanszakot.A tanszakon
nem okozott törést a tanárváltás, továbbra is kiemelkedő munkát végeztek
növendékek, tanárok.
Évek óta itt tanító tanáraink is színvonalas, eredményes munkát végeztek a
tanévben:Balla Miklós – klarinét, furulya, Kaulics-Nagy Zsófia – hegedű, Lövei Márta – zongora, Szántó Sándor –
ütő, Székelyné Ágoston Ildikó – szolfézs, Zsalakovics Éva - fuvola. A
2014/2015-ös tanévben is az emődi Önkormányzat, függetlenül attól, hogy
már nem a fenntartónk, az emelt térítési díj fizetésére kötelezett növendékek
első félévi térítési díját átvállalta. Köszönet a Képviselő Testületnek, hogy
;

;

;

;

;

;
;

;

.

megszavazta, így segítve az emődi gyerekek zenetanulását, a szülők anyagi
terheinek csökkentését. Ebben a tanévben is számos alkalommal eredményesen szerepeltek növendékeink:Emődön
Idősek napján, Véradó ünnepségen, Városi adventi ünnepen, XXII. Észak-Magyarországi Trombitás Találkozón Kondi János, Országos Fuvolaverseny
válogatóján részt vett Ragályi Tamara,
Veres Pálma, utóbbi növendékünk 2.
lett, így pár pont híján sajnos nem jutott be a döntőbe. Így is dicséret illeti,
mert három megye fuvolásai közül lett
a második, Sátoraljaújhelyen rendezték
meg a XXIV. Zempléni Hangszeres Találkozót és versenyt, ahol Veres Pálma
fuvola tanszakos növendékünk dicséretet, Rubos Leona, Ragályi Tamara fuvola tanszakos és Tergalecz Dóra zongora
tanszakos nívódíjat, Bukta Bernadett
fuvola tanszakos növendékünk kiemelt
nívódíjat kapott. Külön megdicsérték a
Reményi Ede Zeneiskola fuvolásait és
tanárát, Zsalakovics Évát kiemelkedő
teljesítményükért. A Magyar Kultúra
Napja alkalmából rendezett városi ünnepségen fellépett Kaulics-Nagy Zsófia, Szántó Sándor és Székelyné
Ágoston Ildikó tanár. Hagyományosan
megrendeztük növendék hangversenyeinket:XV. Adventi Hangversenyt a Re-

formátus Templomban, Karácsonyi
Növendékhangversenyt az általános iskola aulájában, karácsonyi, s tavaszi
óvodai hangversenyek, Barátság
Nyugdíjas Klub tagjai is hallhatták
hangszereseinket karácsonykor, Római
Katolikus Templomban növendékhangverseny, az Anyák napi hangversenyen a legfiatalabbak, az alsó
tagozatos gyerekek köszöntötték hozzátartozóikat virág helyett egy-egy zeneszámmal,
Görög
Katolikus
Templomban növendékhangverseny,
Tanévzáró ünnepély, növendékhangverseny. Fúvószenekarunk, ebben a
tanévben is többször szerepelt nagy sikerrel:
Balatonlellei Borhéten, Parajd – XXXVI. Rezesbandák Találkozóján, Emőd
augusztus 20-i ünnepén térzene, októberi városi ünnepségen,márciusi városi
ünnepségen, Tanári-, fúvószenekari
hangversenyen, ahol a zenekar alapító
karmestere, Aranyosi György is vezényelte a fúvózenekart, május 1.-i zenés
ébresztő a város lakóinak, Pincegazdák
majálisán térzene, Miskolc-Tapolca
strand átadó ünnepségen, tanévzáró
ünnepélyen.Volt még egy szívemnek
nagyon kedves és számomra örök emlékként megmaradó szereplése a zenekarnak:

Emődi Krónika j úliusi szám lapzárta: 201 5 . j úlius 20.
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folytatás az előző oldalról

Aranyosi György kollégámnak, Gyuri
bácsinak Miskolcon, s nekem Mályiban adtak meglepetés búcsú-térzenét.
Nagyon megható volt, hogy a zenekar
teljes létszámban ott volt, s gyönyörűen játszott. Nagyon büszke vagyok a
zenekar minden tagjára, s kívánom, s
szeretném, hogy sok-sok évig muzsikáljanak még közösen!
Kiemelkedően szerepelt a tanévben Harangvirág csengettyű együttesünk: Miskolc Művészetek Háza - Idősek
Kárpát-medencei Kulturális Találkozóján, a Református templomban a XV.
Adventi növendékhangversenyen, Római Katolikus templomi növendékhangversenyen, Görög Katolikus
templomi növendékhangversenyen, a
parasznyai VI. Észak-Magyarországi
Csengettyű Találkozón. Dicséret az
együttes tagjainak és vezetőjüknek,
Székelyné Ágoston Ildikónak. További
lelkes munkát és sok sikert kívánok ennek a jól összeszokott csapatnak.
Ebben a tanévben kiemelt eseményünk
volt a Tanári-, fúvószenekari-, régi növendékeink hangversenye, melyen nagyon színvonalas produkciókat
hallhatott a nagyszámú közönség. Mindenki nevében köszönöm ezt az élményt a kollégáknak, s a fellépő régi
növendékeknek: Hizsnyik Evelin fuvola 3. éves zeneművészeti főiskolás,Hegedű Dániel trombita 3.éves
zeneművészeti szakközépiskolás Király Zoltán 3.évf. szakközépiskola, Bacsó Martin 2. éves főiskolás. Utóbbiak
mindketten Koleszár Zsolt növendékei
voltak Sajószentpéteren, s jelenleg is
lelkes tagjai fúvószenekarunknak.Kö-

szönjük az emődi Önkormányzatnak,
hogy az idei költségvetési évben is, bár szűkösebb lehetőségei miatt sajnos
az eddigiekhez képest kisebb összeggel - de támogatja zenekarunkat. Fekete Tibor vállalkozó úr felajánlásával
támogatta zenekarunkat. Nagyon köszönjük! E támogatások segítségével
Balatonlellén ismét meg tudjuk rendezni a fúvószenekari tábort idén nyáron
is, augusztus 1-tól 8-ig, ahol a Borhéten minden este fél órás térzenét adunk
a nyaraló közönségnek.Köszönjük a
kedves szülők egész évben nyújtott segítségét, támogatását, mely nélkül nem
tudnánk eredményes munkát végezni.Különleges volt az idei tanévzáró ünnepélyünk, legalábbis számomra: ez
volt az utolsó alkalom, hogy én mondhattam el a tanév összefoglalóját. Az
évek sajnos hamar elteltek, ha akarom,
ha nem, következnek a nyugdíjas
évek.A pályám itt kezdődött 1971-ben,
mikor utolsó éves főiskolásként ide kerültem, a zongora és hegedű tanár mellé, szolfézst tanítani.Pici gyermek
voltam, mikor az első zongora tanárnőmtől meghallottam Emőd nevét (Ő
ide való volt, itt is lakott). Egy távoli,
különleges helynek képzeltem el, s akkor bizony nem gondoltam, hogy ilyen
sok évet itt fogok dolgozni mint tanár,
tagintézmény-vezető, majd 20 évig,
mint igazgató.Az évek során a három
tanszakból hét lett, s immár nyolc kollégával együtt vezetjük be a zene, a
hangszeres játék rejtelmeibe kisebb és
nagyobb növendékeinket.
44 évet töltöttem a folyamatosan fejlődő emődi zeneiskolában. Ez idő alatt
sok-sok sikerélményben volt részem,

ami további lendületet adott munkámhoz: az évente több alkalommal megrendezett
hangversenyeken
nagyszerűen szereplő gyermekek produkciói, a megyei, országos versenyeken elért eredményeink, a zenei
tanulmányaikat közép- és felsőfokon
tovább folytató gyermekek sikere, fúvószenekarunk kiemelkedő szereplései
a városban, a megye településein, külföldön, s már 10 éve Balatonlellén,saját rendezvényeink sikere, a Muzsikáló
Vidék, és a Megyei Klarinét Találkozó.Nagy sikerélmény számomra az is,
hogy bár a zeneiskola nem kötelező
intézmény típus, a növendéklétszámunk nem csökken. Fokozatosan
emelkedik azon gyermekek száma,
akik több tanéven keresztül járnak
hozzánk, s egyre többen végzik el az
alap, illetve a középfokot is.Kedves tanár kollégáimmal jó volt együtt dolgozni, sajnálom, hogy ennek már
vége. Mindenkinek kívánom, folytassa
lelkesen tovább eddigi munkáját, bárhogy is alakulnak a körülmények.
Azért remélem, fogunk még találkozni, szívesen eljövök, ha meghívást kapok
a
zeneiskola
rendezvényeire.Nagyon köszönöm
mindenkinek, növendékeknek, Szülőknek, és Önkormányzatunknak, hogy
együtt dolgozhattunk, s ez által egyre
többen ismerhették meg a klasszikus
zene és a hangszeres játék csodálatos
világát. Debussy és Victor Hugo szavaival búcsúzom: „A zene ott kezdődik, ahol a szó hatalma véget ér!” „A
zene kifejezi mindazt, ami szavakkal
elmondhatatlan, mégsem maradhat kimondatlanul.” Koleszár Árpádné,

Véradás!
201 5 . j úlius 29 -én (szerda) az Általános Iskolában 1 4-1 8 óráig. Kérj ük minnél többen j elenj enek meg, hiszen
büszkék vagyunk arra, hogy a véradók létszáma nem csökken.
De j ó lenne ha új véradók is j elentkeznének!
Hadzsega Lászlóné
V.K. elnök
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M E GH Í VÓ
AZ E M Ő D I
AUTOFES ZTRE
Idej e: 201 5 . j úlius 1 8 .
(szombat)
Helye: Emőd, Kossuth tér
( 3 -as főút mellett)
Programok:
09 : 00 - 1 1 : 00 Kiállító,
versenyző autók beállása
0 9 : 0 0 - 1 2 : 0 0 H an g n y o m ás
verseny nevezés
09 : 00 - 1 2: 00 Autó
szépségverseny nevezés
1 1 : 00 Megnyitó
1 1 : 3 0 Emőd B rass Fúvószenekar
koncert
1 2: 3 0 Vetélkedők
1 3 : 3 0 Respekt koncert
1 4: 00 FORMA autó bemutató
1 4: 3 0 DRIFT bemutató
1 5 : 00 FORMA autó bemutató
1 5 : 3 0 DRIFT bemutató
1 6: 00 Koktél show
1 6: 3 0 DANÓ ANGYALAI sexy
autómosás
1 7 : 00 Riko Flash koncert
1 7 : 3 0 Elkövetők koncert
1 8 : 0 0 B űv é s z s h o w
1 9 : 00 Eredményhirdetés,
díj átadó, tombolasorsolás

Autószépség verseny kategóriák: Rat: Utcai vagy tuningautók, lényeg, hogy lepukkant (vagy
annak tűnő) de ízléses építésű autó legyen. Original: Utcai autók, kisebb tuninggal. (felnik,
kipufogó, fólia) S treet: Utcai autók, komolyabb tuninggal. (a fentieken kívül egyedi festés,
egyedi lökhárítók, egyedi küszöbök, lámpák, chiptuning) S how: Telj esen átépített, egyedi
tuningautók. (a fentieken kívül egyedi karosszéria elemek, egyedi felnik, egyedi kipufogó
rendszer, ültetés, egyedi belső, telj es motor tuning) VIP: S zervezők, támogatók tuningautói.
Hangnyomás verseny több kategóriában
A versenyekre a nevezés a helyszínen történik!
S ok szeretettel várj a minden kedves vendégüket, kiállítóként autóval, és látogatóként egyaránt
Emőd Város Önkormányzata és Danó!

Házasságot kötöttek
Farkas Géza és Hamzók
Annamária Gizella
2015. május 22én
AM I T M É G M E GT E H E T S Z
Reflexszerűen rántsd össze csomópontjaid,
felhőkben tárolt információid
harapd ketté, kötőtűidet, mik hasadat böködik, emészd meg,
karabélyaid legyenek impotensek,ami sterilnek tűnik, az
valójában küllők közé van szorítva,
sorozatos bukásaid abroncsot dobtak rád, fel a fejjel,
dudváid, ha kiirtanád,
belső csillagzataidra bolyongás vár, ha nékik törvényt nem
szabsz,
meglehet, hogy már nem is a munkádtól,
tehermentesítőidtől
izzadsz,hallgattasd el vádaskodó szád, meglett ember
pózaidat hagyd el,
vondd szorosabbra a szálat megértő partnereddel,
ne szorítsd be ellenfeleid a sarokba, s kérlek, ne növessz
szarvakat, ne ijeszd el hányinger-küszöbödről az örökkön
visszatérő darvakat…
IDŐVEL MINDEN RENDB E JÖN
Idővel elsötétíti vásznát a függöny,
idővel az oltár szintetizátort erősít a göbre,
idővel kicsorbul a kecses ujjakkal megáldott kezedben a
bögre, idővel minden beérik,
idővel az időt is, egy ingaórával lemérik,
mert elveszve bolyongok neuralgikus pontú
labirintusomban,
mert kevés vagyok a sokban,annál több a sokkban,
idővel kitüntetnek, kik a bokámig fel sem érnek,
egy felcicomázott zászló, s egy karlendítés kíséretében,
mert, hol lassúak a lajhárok, konok terv, ott bizony
nem terem, mert gutaütést kapott a hitvány árulókkal
megtelt, disszonáns terem,
mert a szabálytalanul közlekedő pupillák közt nem lelem a
helyem. Szeretném megérni, hogy ott legyek, hol a szikraesők
palántái halálra gázolják
majd a miérteket…
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Megemlékezés

Fáj ó szívvel emlékezünk Tóth Gyula halálának
3 . évfordulój ára.
" mindegy mi voltam, voltam az ami
egy hang voltam Isten énekében,
és kár lett volna nem elhangzani"
Felesége, gyermekei és unokái
Köszönetnyilvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik drága édesapánk Lukács Ferenc temetésén részt
vettek,
gyászunkban osztoztak, sírj ára a szeretet virágait
elhozták.
A g y ás z o l ó c s al ád
Köszönetnyílvánítás

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak,
akik Gál István (1 9 5 6-201 5 ) temetésén megj elentek,
sírj ára virágot, koszorút hoztak.
A g y ás z o l ó c s al ád
"Istenem kérlek vedd helyettünk oltalmadba Őt.
Tárd ki kapudat nyugodni vágyó lelke előtt"
Megemlékezés

Fáj ó szívvel emlékezünk
Zsarnai István
halálának első évfordulój ára

"Egy éve már, hogy lelked messze jár.
Jóság volt a szíved, lelked.
Munka és a szeretet volt egész életed.
Egy célod volt, családodért élni.
Ezt csak a halál tudja széttépni.
Érted imádkozzunk halkan, zokogva
Szomorú szívünkbe, Örökké létezel.
Áldott legyen emléked.
Isten őrködjön pihenésed felett. "

A g y ás z o l ó c s al ád

