ÚJRA EGYHÁZI KÉZBEN
Július 9én az Egri Főegyházmegye
nagy ebédlőjében Dr. Ternyák Csa
ba érsek, a katolikus püspöki kar al
elnöke, Pocsai Enikő Emőd város
polgármestere, Hajlik Tünde Emőd
város
jegy
zőjé
nek
rész
véte
lével
hiva
talos
kere
tek
között
került
alá
írásra
a vá
ros
ön
kor
mányzatának működtetésében lévő
Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola és a fenntartásában lévő Emő
di Gyermekálom Óvoda a Magyar
Katolikus Egyház Egri Főegyházme
gye részére.
Az egyház, az önkormányzat, a pol
gármesteri hivatal, és az intézmény
vezetők
közös
egyeztető,
hosszantartó, alapos előkészülete
ket igénylő munkában vesznek
részt még a nyár folyamán is, hi
szen szeptember 1jére az átadását
vételnek fizikailag is meg kell
valósulnia. A hosszú egyeztetési fo

lyamat célja, hogy az átadás zökke
nőmentesen történjen meg, az
érintett szülők, tanulók, az ott dolgo
zó munkavállalók megelégedésére a
folyamatos munkavégzés biztosított

legyen. Az egyházi fenntartás sem
személycserét, sem az oktatási
irányvonal drasztikus megváltoztatá
sát nem jelenti.
Magyarországon a katolikus egyház
alapította az első iskolákat, évszáza
dokon keresztül működtette azokat,
később ebbe a nemes és fontos mun
kába a protestáns egyházak is bekap
csolódtak. Hosszú, évszázados
tapasztalatot gyűjtöttek az ifjúság
nevelése terén. Az elmúlt években
jelentős számban kerültek egyházi
tulajdonba az önkormányzati isko
lák. Az egyházi iskolák mind tanul

mányi,
mind
nevelési
eredményeikkel már bizonyítottak.
Nagy gondot fordítanak az oktatás
színvonalára, a nevelésre, a szabad
idős tevékenységek rendszeres
meg
szerve
zésére.
Céljuk
a gyer
mekba
rát,
színvo
nalas
munkát
végző
intéz
mé
nyek
működ
tetése.
A meg
szo
kottnál
nagyobb szerepet kapnak az egyhá
zi és nemzeti ünnepekről szóló
méltó megemlékezések, a hazafias
nevelés, a társadalom és azon belül
a család összetartó erejének hang
súlyozása, a személyiség testilelki
szellemi harmóniájának megterem
tése.
Ez egy valóságos és jelképes
kulcsátadás lesz, nem csak egy
épület kulcsa, nem egy projekt,
nem milliárdokról, hanem embe
rekről, gyerekekről, lélekről szól,
amelynek nem ára, hanem értéke
van.
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alapította a Tanyagondnoki
Önkormányzati Hírek évben
Szolgálatot Emődön, István major

Tisztelt Lakosaink !
2015. június 25. napján az önkormányzat képviselő-testülete munkaterv szerinti testületi ülést tartott,
amelyről az alábbi összefoglalóval
szeretnék röviden tájékoztatást adni:
- Az 1. napi rendi pontként került
megtárgyalásra és elfogadásra a település közbiztonságának helyzetéről
és a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámoló,
amelyen dr. Bogyay Ferenc rendőrezredes, Miskolc rendőrkapitánya
és dr. Szilágyi Tibor rendőr-alezredes, az Emődi rendőrőrs őrsparancsnoka meghívottként vett részt.
Tájékoztatásuk szerint a Rendőrőrs
illetékességi területén folyamatosan
csökkennek a bűncselekmények,
melyeket a statisztikai adatok számszakilag is igazolnak és a tartalmas
beszámolóban ez külön kiemelésre
került.- 2. és 3. napi rendi pontként
Emőd Város Önkormányzat fenntartásában működő Városgondnokság
2014. évben végzett munkájáról, valamint Emőd Város Önkormányzat
fenntartásában működő Városgondnokság 2014. évi közfoglalkoztatási
feladatok végrehajtásáról és a 2015.
évi közfoglalkoztatás eddigi tapasztalatairól szóló beszámolókat tárgyalta meg a képviselő-testület,
melynek aktualitását az Intézményvezető Úr augusztus hónapban történő nyugdíjba vonulása adta. A
képviselő-testület megköszönve Intézményvezető Úr eddig végzett magas színvonalú munkáját, az alapos
és korrekt beszámolókat egyhangúlag elfogadta.- Ezt követően Emőd
Város Önkormányzata fenntartásában működő Tanyagondnoki Szolgálat 2014. évben végzett munkájáról
szóló beszámoló megtárgyalására
került sor. Az önkormányzat 1990

ellátási területre, ugyanis a Szolgálat a legalább hetven és legfeljebb
négyszáz lakosságszámú, külterületi vagy egyéb belterületi lakott helyen működtethető. A „szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról” szóló 1993. évi III. törvény
alapján a fenntartó önkormányzat ellenőrzi és évente egy alkalommal értékeli a Tanyagondnoki Szolgálat
szakmai munkájának eredményességét. Minderre figyelemmel került elkészítésre a beszámoló, amelyet a
képviselő-testület egyhangúlag elfogadott, megköszönve a Tanyagondnok Úr elhivatott munkavégzését.5. napi rendi pontként került beterjesztésre Emőd Város Önkormányzata
szociális
rendeletének
módosítása. A 2015. március 1. napjával hatályba lépett új szociális rendelet gyakorlati alkalmazása során
tapasztaltak azt mutatták, hogy
egyes eljárásbeli módosítások mindenképpen szükségessé váltak ahhoz, hogy minél szélesebb körben
vehessék igénybe az önkormányzati
támogatásokat és segélyeket a lakosaink. Erre tekintettel a felső jövedelemhatárok egységesítésre, továbbá
a szükséges kérelem - nyomtatványok is a módosított rendelet mellékleteként csatolásra kerültek,
melyet a képviselő-testület egyhangúlag támogatott.- Következő napi
rendi pontként a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Program
Megvalósítására és Települési Szilárdhulladék-kezelési Rendszer továbbfejlesztésére
irányuló
Konzorciumi Szerződés módosítása
került megtárgyalásra, amelyet személyi változások tettek szükségessé. E napi rendi ponton belül a
Konzorcium által előkészített pályázatok is beterjesztésre kerültek, amelyek a feladatellátáshoz szükséges
műszaki tartalom bővítését szolgálnák, melyet a képviselő-testület

szintén egyhangúlag támogatott.- 7.
napi rendi pontban az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói
(magasabb vezetői) munkakör betöltésére az ismételt pályázati kiírás
elbírálását vitatta meg a testület,
amelyre két pályázó nyújtotta be
pályázati anyagát. A képviselő-testület az egyik pályázó anyagát, -miután az a pályázati kiírás
feltételeinek nem felelt meg, - érvénytelennek nyilvánította, a másik
pályázó pályázati anyagát érvényesnek tartotta, azonban az igazgatói munkakör ellátásával nem
bízta meg.- Ezt követően Emőd Város Önkormányzata Képviselő-testülete által a civil önszerveződő
közösségek részére kiírt támogatásra benyújtott pályázatok megtárgyalása került napi rendre. A
pályázatra 6 civilszervezet részéről
érkezett be a pályázati anyag, melyet a képviselő-testület külön-külön bírált el.- 9. napi rendi pontban
Emőd Város Önkormányzata által
benyújtandó „Közművelődési Érdekeltségnövelő Támogatásra” kiírt
pályázat tervezetét tárgyalta meg a
testület, melynek benyújtását egyhangúlag támogatták.- 10. napi rendi pontként az Emődi Polgármesteri
Hivatalban 2015. július 20. – 31.
napja és 2015. december 21. – 31.
napja közötti időszakokra igazgatási szünet elrendelését tárgyalta meg
a képviselő-testület, melyet egyhangú szavazás mellett fogadtak
el.- A következő előterjesztés Emőd
Város Önkormányzat Képviselőtestülete által a Köztisztviselő-,
Közalkalmazott és Semmelweis
Nap alkalmából megrendezésre kerülő ünnepséghez anyagi fedezet
biztosítását tárgyalta meg a képviselő-testület, amelyet egyhangúlag
támogattak.- 12. napi rendi pontban
került elfogadásra Emőd Város Önkormányzat tulajdonában
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lévő ingatlanainak ingatlanforgalmi
igazságügyi szakértő által elkészítendő
ingatlan értékbecslések, melyek az egy
ház részére történő átadáshoz váltak
szükségessé.  Következő napi rendi
pontként megtárgyalásra került a „Fel
hívás a Kárpátalján élő beregrákosi és
kajdanói magyar szórványközösség se
gítségnyújtására”, melyet a testület
anyagi fedezet hiányában támogatni
nem tudott. 14. napi rendi pontban tár
gyalta meg a képviselőtestület Emőd

Város Önkormányzata által működte
tett Reményi Ede Zenei Alapfokú Mű
vészeti Iskola további működtetését,
melyet egyhangú szavazás mellett meg
erősítettek. Az egyebek napi rendi
pont alatt a lakossági víz és csatorna
szolgáltatás támogatási pályázat be
nyújtásáról, továbbá Emőd Város
Városgondnoksága Alapító Okirat Ki
egészítésének módosításáról döntött
egyhangú szavazással a képviselőtestü
let.Tájékoztatom Tisztelt Lakosainkat,

hogy Emőd Város Önkormányzata
Képviselőtestülete 2015. évi munka
terv szerinti soros ülését 2015. augusz
tus 13. napjára tervezi megtartani
testületi ülését, amelynek pontos idő
pontjáról értesítjük Önöket a szokásos
módon és amennyiben lehetőségük
van, kérem tiszteljenek meg az ülésen
való részvételükkel!
Hajlik Tünde  jegyző

Tisztelt Ebtartók!

helyezi, ellátja. A költségek az Önkor
mányzat
költségvetését
terhelik,
amennyiben az állatorvos az eb gazdá
ját a chip alapján azonosítani tudja, a
költségeket a tulajdonosra terheljük. A
kutyák esetében a kiszállási díj bruttó
25400. Ft/alkalom + 1 eb 2 hetes tartá
si díja: bruttó 12.700.Ft. A szabálysér
tésekről, a szabálysértési eljárásról és a
szabálysértési nyilvántartási rendszer
ről szóló 2012. évi II. törvény 193. §
(1) bekezdése szerint, „ aki a felügyele
te alatt álló kutyáta) a település belterü
letén felügyelet nélkül bocsátja
közterületre, vagy kóborolni hagyja,b)
természeti és védett természeti terüle
ten, vagy vadászterületen  a vadászku
tya és a triflakereső kutya kivételével 
póráz nélkül elengedi vagy kóborolni
hagyja,c) szájkosár és póráz nélkül köz
forgalmú közlekedési eszközön  vak
vezető, illetve mozgáskorlátozottakat
segítő kutya kivételével  szállítja,d)
élelmiszerelárusító üzletbe, közfürdő
területére vagy játszótérre  vakvezető,
illetve mozgáskorlátozottakat segítő ku
tya kivételével  beenged, illetőleg be
visz, szabálysértést követ el. A (2)
bekezdés szerint, aki veszélyes ebét
nem zárt helyen tartja, vagy nem he
lyez el a ház (lakás) bejáratán a veszé

lyes
ebre
utaló
megfelelő
figyelmeztető táblát, szabálysértést kö
vet el.” Mindazon személyek ellen,
akik ezen kötelezettségüknek nem
tesznek eleget, szabálysértési eljárás
indítható. A szabálysértési eljárás le
folytatása a BorsodAbaújZemplén
Megyei Kormányhivatal Miskolci Já
rási Hivatal (Miskolc, Petőfi u. 23. sz.)
hatáskörébe tartozik, a szabálysértési
feljelentést közvetlenül tehetik itt meg.
Amennyiben ez nem áll módjukban,
feljelentésüket megtehetik a Miskolci
Járási Hivatal Emődi Kirendeltség bár
mely ügyintézőjénél, Emőd, Hunyadi
u. 2729. sz. (Igazgatási épület), tele
fon: 476155. Az előzőekben leírtakon
túl a feljelentést megküldhetik, illetve
megtehetik Emődi Polgármesteri Hi
vatal jegyzőjénél/aljegyzőjénél, aki
gondoskodik annak továbbításáról a
hatáskörrel rendelkező eljáró szervhez.
(Emőd, Kossuth tér 1, Tel.: 476206.
Kérjük a tisztelt kutyatulajdonosokat,
hogy nagyobb odafigyeléssel akadá
lyozzák meg, hogy kutyáik kijussanak
más ingatlanára, vagy közterültre, fele
lős, jó gazda módjára tartsák, gondoz
zák állataikat.

lepülési környezet fenntartása közös ér
dekünk,
ezért
bízva
együttműködésükben kérjük a Tisztelt
lakosságot, hogy jogkövető állampolgá
rokként tegyenek eleget Emőd Város
Településünk tisztasága, a rendezett te Önkormányzata Képviselőtestületé

nek A köztisztaságról, a települési kör
nyezet fenntartásáról, szóló 9/2000.
(VI.15.) számú rendeletében foglaltak
nak.

A településen az utóbbi időben jelentős
gondot okoznak a közterületen gazdát
lanul kóborló ebek. Ez nem minden
esetben kóbor kutyát jelent, hanem saj
nos legtöbbször felelőtlen emberi ma
gatartást. A kutyák gazdái nem
gondoskodnak arról, hogy állataik csak
a saját, lekerített ingatlanjaikon marad
janak, hanem gondatlanságból az ebe
ket közterületen, mások ingatlanán
hagyják kóborolni.Az állatok védelmé
ről és kíméletéről szóló törvény értel
mében
az
állattartó
köteles
gondoskodni az állat megfelelő és biz
tonságos elhelyezéséről, szakszerű gon
dozásáról,
szökésének
megakadályozásáról.A fenti jogszabály
alapján a települési önkormányzat köte
lező feladata a település belterületén a
kóbor állatok befogása.
Amennyiben gazdátlan, kóbor ebet ta
lálnak, látnak, jelezzék a Városgond
nokságon személyesen, vagy a
476253as telefonszámon. Fontos kö
zölni, hogy merre, és a nap mely szaka
szában látják a kóbor ebet, az milyen
állapotban van, esetleg beteg, sérült,
stb. Az ebeket az illetékes szakember
összegyűjti, elszállítja, a törvényileg
előírt karantén idejére biztonságosan el

F E L H ÍV Á S
a belterületi ingatlanok és az
ingatlanok előtti közterületek
rendben tartására.

Kiss Lászlóné aljegyző
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A hivatkozott jogszabály értelmében
városunk területén lévő ingatlanok tisz
tántartásáról az ingatlan tulajdonosai,
használói kötelesek gondoskodni, to
vábbá kötelességük, hogy ingatlanukat
megműveljék, rendben tartsák, gyom
tól, gaztól, szeméttől megtisztítsák, ro
var
és
rágcsáló
mentesítésről
gondoskodjanak.Az ingatlan előtti jár
da tisztántartása az ingatlan tulajdono
sának (használójának) a kötelessége.
Köztisztasági szempontból járdának mi
nősül az a gyalogos közlekedésre ren
delt kiépített és kiépítetlen útterület,
amely az ingatlan telekhatárától az út
test széléig (szegélyéig) terjed:
amennyiben a járda és az útszegély kö
zött még füves vagy virágos sáv is van

az egész területet a járdához tartozónak
kell tekinteni.
A rendelet értelmében az ingatlan tulaj
donos (használó) kötelessége a járda
mellett növő gaz kiirtása, a járdára ki
nyúló ágak, bokrok levágása, nyesé
se.Az utóbbi időben jelentősen
megnövekedett a rágcsálók (elsősorban
patkányok) jelenlétével kapcsolatos be
jelentések száma.Tájékoztatom a Tisz
telt Lakosságot, hogy a vonatkozó
miniszteri rendelet szerint a vándor és
házi patkány, az egér és egyéb rágcsá
lók elleni védekezésről, a költségek fe
dezéséről az érintett terület vagy épület
tulajdonosa (bérlője, használója, keze
lője), illetőleg a gazdálkodó szerv veze
tője vagy üzemeltetője köteles

gondoskodni. Amennyiben ennek nem
tesz eleget, a járási hivatal kötelezi az
egészségügyi kártevők elleni védeke
zésre. (B.A.Z. Megyei Kormányhiva
tal
Miskolci
J á rá s i
Hivatal
Népegészségügyi Osztály: 3530 Mis
kolc, Meggyesalja u. 12., Tel.: 354
612.)Fentiek értelmében kérjük a la
kosságot,
hogy
figyeljenek
az
ingatlanuk és az ingatlanuk előtti köz
terület rendezettségére, tisztaságára, a
rovar és rágcsáló irtására, mely köz
egészségügyi érdek is, a megvalósítá
sában mindenki köteles hathatósan
közreműködni.Környezetünk tisztasá
ga minket minősít és megítélésünkben
is befolyásolja a településünkre érke
zőket. Kiss Lászlóné aljegyző

Pénzbeli támogatást kaphatnak
HADIGONZOTTAK FIGYELMÉBE készítenek, melyet 2015. július
azok a hadiözvegyek, hadiárvák,
25e után a Kirendeltségekre is
mértéke
a
mindenkori
minimálnyugdíj
akinek
a
férje,
édesapja
eljuttatnak.
A Miskolci Járási
1938.november 2. és 1945. május 9. 30 %a, jelenleg 8850.Ft, amit élete Hivatal Emődi Kirendeltségének
között a magyar királyi honvédség és végéig megkap a saját nyugdíjával címe: Emőd, Hunyadi u. 2729.,
csendőrség kötelékében szolgált és együtt. A Járási Hivatalok a kérelmek telefonszáma: 476155.
elesett. E juttatás független attól, hogy befogadását megkezdték. A Miskolci Kiss Lászlóné aljegyző
az elhunyt katona melyik egységben, Járási Hivatal tájékoztatása szerint a
formanyomtatványt
milyen rangban szolgált. A támogatás kérelemre

Mesedélelőtt

részlegét. A könyvtár szervezésében olvasásra, és rendszeres látogatói lesz
meghívták a „végzős”ovisokat egy nek könyvtárunknak.
mesedélelőttre. A kedves, mesés kör
nyezetet a gyermekkönyvtár biztosí
totta. Az óvónénivel érkező 20 kis
ovis meséket hallgathatott, amelyet
nemcsak az óvónéni, de könyvtárunk
lelkes 10 éves olvasója, Besenyei Bá
lint is olvasta. Bálint a saját maga ál
tal kiválasztott kedvenc meséjét
mutatta be a kicsiknek. A szeptember
Június 22én hangos zsivaj verte fel a től iskolába járó nagycsoportosok re
kedvet
kapnak
az
Városi Könyvtár gyermekkönyvtár méljük

Új városlakók a településen
Július 7én ünnepi keretek között tette le esküjét Huminilowicz
Ryszard Roman lengyel és Lengyel István román származású,
Emődön letelepedett lakosok a Polgármesteri Hivatal Dísztermében.
Kívánjuk nekik, hogy találják meg otthonukat és számításukat
városunkban!
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Az elmúlt KÖZALKALMAZOTTAK, KÖZTISZTVISELŐK ÉS SEMMELWEISNAP végez
hetekben
ni……” A
egymást kö
rát,
haté polgármesteri köszöntő után Karabé
vették a jeles
kony
és lyos Renáta előadásában hallgathatták
napok: június
szolgáltató
meg Gyurkovics Tibor : Repülő iskola
7én Pedagó
legyen.Váro táska című novelláját, majd Simon
gus  nap, jú
sunkban jú Fruzsina énekesnő szórakoztatta az ün
lius 1jén a
nius 26án nepelteket. Pocsai Enikő polgármester
Közalkalma
az általános virággal és emlékplakettel búcsúztatta
zottak Napja
iskola aulá el Emőd ebben a naptári évben nyug
és a Semmel
díjba
weis
–nap
vonuló
hívta fel a fi
közal
gyelmet arra,
kalma
hogy a közösségért dolgozók munkája jában került
zottjait
mennyire fontos. A jeles napok mindig sor a KÖZért,
és köz
kicsit másabbak, mint a hétköznapok. a közösségért
tisztvi
Valamire ráirányul a figyelem, olyan dolgozók kö
selőit.
dologra, amely mindennapjainkban szöntésére.
Megkö
annyira megszokott, annyira nyilvánva Ezen a napon
szönte
ló, magától értetődő. Nem is gondo egy közös vá
Aranyo
lunk arra, hogy
si
hány ember munká
György
jára van szükség
zeneta
ahhoz, hogy dolga
nár, Bó
ink
zavartalanul
rosi
czér Lászlóné tanító, Koleszár Árpádné
működjenek, hogy
ün
igazgató, Kovács Géza intézményveze
egészségünk jó ke
nep tő, Márton Gézáné dajka, Melnik Zol
zekben
legyen,
ség
tánné szakács és Radácsi Józsefné
hogy gyermekein
kere városgondnoksági dolgozó több évtize
ket biztos helyen
tein
des munkáját. A köszöntést jó hangula
tudhassuk.1952 óta
ünnepeljük a peda
gógusnapot, hogy
megköszönjük gyermekeink nevelői belül köszöntötte Pocsai
nek, tanárainak felelősségteljes munká Enikő polgármester Emőd
ját. 1992ben határozták el, hogy közalkalmazottjait, köztiszt
Semmelweis Ignác születésnapja le viselőit. Kiemelte, hogy a
gyen a magyar egészségügy napja. Ez a sok fáradságot, türelmet és
nap egészségügyünk legnagyobb ünne szaktudást igénylő munka
pévé vált, hogy méltóképpen köszön nélkül elképzelhetetlenek
jük meg az egészségügyben dolgozók hétköznapjaink.”… A köz
kitartását, munkabírását, elhivatottsá alkalmazottak, a köztisztvi
gát.1997ben tartották meg először a selők teszik a lakosság
köztisztviselői napot, hogy ünnepeljük életét zavartalanná. Ők azok, akik gyó tú
vendéglátás
követte.
Az
államunk működtetőit, megjelenítőit. gyítanak minket, akik nevelik, tanítják Önkormányzat 120 főt látott vendégül
Ők adják a hivatalok, a közigazgatás, legféltettebb kincseinket, gyermekein nagyon finom töltött káposztával, házi
az önkormányzatok arcát, hangját, sze ket, akik intézik mindennapjaink tortákkal, süteményekkel.
mélyiségét. Csak jól szervezett, megfe ügyesbajos dolgait. Munkájuk szolgá
lelően szabályozott közigazgatástól lat, hivatás. Csak elkötelezettséggel, hi
várhatjuk el, hogy a hivatal polgárba vatástudattal,
szeretettel
lehet
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“Előbb csináld azt, ami
zös cél együttműködést, jó
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK NAPJA
szükséges, utána azt, ami
partnerkapcsolatot igényel:
lehetséges, és máris azt fogod csinálni, számunkra, hiszen ők is a közösségért sikerült közösségünk javára és érdeké
dolgoznak. Színvonalas, értékteremtő ben összefogni, hatékonyan együttmű
ami lehetetlen.” /Assisi Szent Ferenc/
ködni.
Városunk
Önkor
mányzata
továbbra is
szeretné
biztosítani a
munkavég
zés lehető
ségét
a
dolgozni
akaró és tu
dó lakosa
inknak.
Július 10én az általános iskola aulájá munkájukértmegbecsüléssel,elismerés Feladatunknak tartjuk, hogy jó és biz
ban ismét szépen megterített asztal és sel és köszönettel tartozunk.Sikeresnek tonságos munkafeltételeket teremt
finom ételek, sütemények várták váro ítélte meg a közfoglalkoztatásban részt sünk.A
polgármesteri
köszöntőt
vevő
munkavállalók
városunkért
vég
sunk közfoglalkoztatásban résztvevő
követően az emődi Barátság Nyugdíjas
dolgozóit. Emőd város Önkormányzata zett tevékenységét. Idén március óta Klub nótacsokorral kedveskedett a kb.
és Képviselőtestülete hagyományt sze mintegy 160 közfoglalkoztatott számá 100 főnyi vendégseregnek. Nagy sike
retne teremteni azzal, hogy a közfoglal ra biztosítottak munkát. Takarítási, te re volt Kazai Gyöngyvér szavalatának,
koztatásban résztvevők munkáját is rületrendezési, javítási és karbantartási aki Váci Mihály: Még nem elég.. című
megköszönje egy közös összejövetel feladatokat végeztek el. Így a közfog versét adta elő. Ezután a vendéglátó
lalkoztatottak munkája is hozzájárul ah Önkormányzat babgulyással, házi ré
keretein belül.
Pocsai Enikő polgármester köszöntőjé hoz, hogy városunk szebb, tisztább és tessel és üdítővel vendégelte meg az
ben kiemelte, hogy a közfoglalkoztatot élhetőbb legyen. Közös a cél: varázsol ünnepelteket.
tak munkája is fontos és értékes juk lakóhelyünket igazi otthonná! A kö

Élményem a kézműves táborról

A Bükkaljai Alkotók Közhasznú Egye
sülete szervezésében immár 4. alkalom
mal került megrendezésre a Kézműves
tábor Emődön. A gyerekek évről évre
nagy izgalommal várják.
Az apró kezek szorgos és lelkes munká
ja során gyönyörű alkotások születtek
és a hét végére megtelve a polcok a

gyerekek által készített díszekkel, szö
vésekkel, karkötőkkel…….
Az 1 hetes tábor alatt megismer
kedhettünk különböző kézműves
ségekkel.
Pl.:
szövés,
makramézás, foltvarrás, gyöngy
ékszer és harisnyavirág készítés
és a faégetés művészetével talál
kozhatunk Vajkó Zsolt fameg
munkáló
nagy
türelemmel

avatott be minket a faégetés rejtelmei
be. Az ő segítségével mindenki egy
újabb remekművel gazdagodott.
Hagyományainkhoz híven az idén is
vendégünk volt Bükkaranyosi Huszár
bandérium lelkes csapata akik nagyon
színvonalas bemutatót tartottak ne
künk, azzal is fokozták a nap szépsé
gét, hogy lovagolni is tanítottak
bennünket. Pénteken minden gyermek
az általa készített kincsekkel,
remekművekkel térhettek haza.
Otthon igen sokat meséltem a
táborban szerzet élményeimről
és kézműves tudásom fejlesz
téséről. Nagyon köszönjük a
szervezőknek és a munkában
résztvevőknek a kitartásukat és
a türelmüket.
Köszönettel: Bodnár Eszter
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Méltósággal ünnepeltük S zent László napj át

A Magyarországi Lengyelség Napját
idén sikerült a napján megünnepelnünk, június 27-én, Budapesten. Miért
ünneplünk Szent László napján? Mert
Szent László olyan magyar, aki Krakkóban született, és Piastok királyi udvarában lengyelként nevelkedett. Apja I.
Béla magyar király, anyja pedig Vitéz
Boleslaw lengyel király unokája volt.
László a két nemzet legjobb tulajdonságait örökölte: az erőt, az igazságosságot, a határozottságot és a
vallásosságot. A magyarok nagy királya volt, és a lengyel király jó barátja.A
mi helyi lengyel önkormányzatunk is
részt vett az ünnepségen sok más település lengyel nemzetiségi önkormányzatával
együtt.Emőd
és
Emőd-Istvánmajor lakosait tíz fő képviselte, Pocsai Enikő polgármester
asszony vezetésével.Az ünneplés a
szentmisével kezdődött a Szent István
Bazilikában, méltó környezetben, ami
magyar és lengyel nyelven is elhangzott. A szentmise után a testvérvárosok
által hozott különleges lengyel ízeket
kóstolhattunk a Bazilika előtti téren, be-

szélgethettünk régen látott
kedves ismerősökkel az ország
különböző részeiből. Középkori lovagok, koronaőrök,
szentkép hordozók vezetésével
átvonultunk a Duna Palotába.
Az elnök asszony, Dr. Rónayné Slaba Ewa megnyitója után,
Roman Kowalski, a Lengyel
Köztársaság Magyarországi
Nagykövete tartott egy szívhez
szóló beszédet. Ezután a Szent

László
és a Magyarországi Lengyelekért díjakat adtak át azoknak az embereknek,
akik sokat tettek a lengyel nemzetiségiekért és Magyarországért. Köszöntöttük a kerek számmal bíró
születésnaposokat. Jövőre szívesen vinnénk már a mi születésnaposainkat is, hogy ők is közösen
ünnepelhessenek a többi településről érkező ismerősökkel. Az
ünneplést színvonalas műsor tette
kerekké. Hallottunk komoly-és

lengyel nyelvű éneklés.Jó volt hallani
a magyar és a lengyel nyelv keveredését, ami nem okozott bábeli zűrzavart,
inkább mutatott bizonyosságot arra
nézve, hogy az emberek meg akarják
érteni egymást, s büszkék tudnak lenni
egyszerre a nemzetükre és a nemzetikönnyűzenei műsorszámokat, megszó- ségükre is.
laltak a hangszerek is, jó hangulatot te- Veres Attila Emőd Város Lengyel Önremtve, amit tovább fokozott a közös kormányzatának elnöke

S iker a miskolci Ki Mit Tud-on

Mentünk, énekeltünk, nyertünk! Ez lehetne a mottója az
Emődi Pincegazdák Dalárdájának, akik részt vettek 2015.
július 11-én Miskolcon a Vörösmarty Művelődési Házban
meghirdetett Ki-Mit-Tud?-on. A műsorunkon elkápráztattuk
a közönséget és nem utolsó sorban a Zsűrit is. Már az eredményhirdetés előtt több meghívást kaptunk a jelen lévő
együttesektől, csapatoktól. Rövid fennállásunk óta több rendezvényen léptünk fel, sikeresen szerepeltünk és a versenyeken is kimagasló eredményeket értünk el. A siker ez

alkalommal sem maradt el, mivel a zsűri első helyezésre értékelte produkciónkat. A továbbiakban is mindent megteszünk, hogy ez a sikersorozat ne érjen véget, így
öregbíthetjük településünk hírnevét.
Az egyik dalárda tagunk Jóna László szóló énekesünk Hajdúnánáson
az országos népdal énekversenyen
első helyezést ért el. Gratulálunk
neki!
Poráczki András dalárda alapítój a
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Katowice

Március 23-a immár tízedik éve a Magyar-Lengyel Barátság Napja. Az ünnepség felváltva egy-egy magyar és
lengyel városban kerül megrendezésre
a hivatalos évfordulóhoz legközelebb
eső hétvégén. Az idei ünnepség házigazdája Katowice, Miskolc testvérvárosa volt, így a Lengyel Kisebbségi

8

gyelországban. Március 21-én,
pénteken indultunk útnak Miskolcról,
majd Edelény és Múcsony érintésével
Szlovákia felé vettük az irányt. Hamarosan a Tátra gyönyörű vonulatai tárultak elénk, majd a hegység lábánál
fekvő Poprádon keresztül folytattuk az
utat. A hófödte tájak után megéreztünk
Lengyelországba, s Krakkóig haladtunk, egészen a Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie (Krakkói
Regionális Nyilvános Könyvtár) épületéig, ahol egy Derenkről szóló kiállítást nézhettünk meg. Ezután
lehetőségünk volt elvegyülni a krakkói

forgatagban, később pedig Katowicébe
utaztunk, hogy elfoglaljuk a szállásunkat. A bőséges vacsora után ki a várost
fedezte fel, ki pedig az út fáradalmait
pihente ki.Másnap reggel a Wiktor
Skworc katowicei és Ternyák Csaba egri érsek által bemutatott szentmisén vetÖnkormányzatok jóvoltából lehetősé- tünk részt a Krisztus Király
günk nyílt eltölteni egy hétvégét Len- Főszékesegyházban, ahol a magyar és

Kirándultunk B ogácson

haza, kicsit fáradtan, de nagy élményekkel. Többen is jelezték, hogy
szeretnék, ha többször is szerveznének ilyen kirándulást.
Köszönettel: Palocsai S ándorné

A Bükkaljai Alkotók közhasznú Egyesület szervezésében 2015. Június 30.-

án kirándulni voltunk Bogácson 50 fővel amiben 17 gyermek vett részt.
A napsütéses időben nagyon jót strandoltunk és sokan kipróbálták a csúszdákat is. A víz is kellemes volt,

a lengyel elnöki pár is megjelent. Ezt
követően a Nemzetközi Kongresszusi
Központ előtt a köztársasági elnökök
felavatták id. Antall József és Henryk
Sławik közös emlékművét, majd a
Lengyel Rádió Nemzeti Szimfonikus
Zenekarának szomszédos új székházában folytatódott az ünnepség. Itt Áder
János és Bronislaw Komorowski beszéde után Marcin Krupa, Katowice
polgármestere átadta a magyar-lengyel
barátság napjának zászlaját a 2016. évi
barátságnap szervezője, Budapest képviselőjének, Nagy Gábor Tamásnak, I.
kerületi polgármesternek. A Lengyel
Rádió Katowicei Nemzeti Szimfonikus Zenekarának ünnepélyes hangversenyével folytatódott a rendezvény,
majd a Katowicei Karol Szymanowski
Zeneakadémián kezdetét vette a Magyar-Lengyel Barátság Gálaest. Itt
Szirmay Zsanett „Soundweaving” nevű kiállításának megnyitóját követően
a Joszko Broda és a Hungarian FolkEmbassy – Magyar Népzenei Nagykövetség koncertje zárta az
estét.Vasárnap reggel, Lengyelország
téli központját, Zakopanét érintve indultunk vissza Magyarországra.Azt hiszem,
mindenki
nevében
elmondhatjuk, hogy nagyon jól éreztük magunkat a három nap alatt, sok új
élménnyel és baráttal gazdagodtunk,
és reméljük, hogy jövőre is részesei lehetünk e nagyszerű eseménynek. Rémiás Klaudia és S zőlősi Tamás

mindenkinek a tetszésének megfelelő vizet és medencét választhatott.
Köszönet illeti Jacsó Zoltánt, aki a
strand vezetője, és ( Emődi lakos),
hogy ilyen színvonalas helyen pihenhettünk. Külön meg köszönjük a kirándulás szervezőinek a munkáját. Kis
csapatunk a kora esti órákba n indult
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S t. Martin

Lélekemelő pillanatok

Talán így lehet a legjobban kifejezni annak a nagysikerű előadásnak a hangulatát, aminek részesei lehettünk július 12-én, a római katolikus
templomban. Plébánosunk meghívását elfogadva
jótékonysági koncertet adott a világhírű előadóművész, St.Martin. Szoprán és alt szaxofonon, pánsípon játszott dallamokkal varázsolta el a
hallgatóságot. Gyönyörű játékával, közvetlen, barátságos személyiségével hamar a közönség szívébe
lopta magát. A műsor végén a nézők állva, vastaps-

sal mondtak köszönetet. Aki ott volt, maradandó
élményben részesülhetett. Köszönjük Plébános
Úrnak a szervezést és reméljük, hogy többször
találkozhatunk még a művész úrral az emődi
templomban. Cserj ési Katalin Fotók:Csapkó László

Klebovicz Gyula: Alak a tűznél.

Makk ász módjára, kezeit maga elé tartva, egy ember guggolt a tűznél. A lángokat bámulva melegedett. Időnként,
hogy a gomolygó, fölfelé szálló, csípős füstnek teret engedjen, kezeit továbbra is a tűz fölé tartva és a tekintetét, mágnesként vonzó lángokról le nem véve, arrébb araszolt. Az
arca rezzenéstelen volt, semmit sem árult el, viszont a lelkét
is melengető tűz a szemében is ott égett s amikor a füst miatt a szemeit becsukni kényszerült, olyankor a pattogó zsarátnok hangjára figyelt és lelki szemeivel látta a nagyon
távoli múltban az ősöket, amint összekapaszkodva őrizték
az életbemaradást jelentő tüzet és lassan a lángnyelveket
utánzó mozgásba kezdtek, leguggoltak és fölugrottak, dob-

bantottak, majd jobbra és balra forogtak és tették ezt számukra minden fontos alkalomkor, sikeres vagy sikertelen
vadászat, vagy élethalálharc, születés és halál esetén. Ekkor
még az ének, a zene ismeretlen volt, a beszéd is csak kialakulóban. A tánccal fejezték ki örömüket, bánatukat vagy
esetlegesen a dühüket is. Így van ez a mai napig, mert a tűz
őrzésének parancsával vált a tánc testünk és lelkünk kitörölhetetlen részévé. Így gondolta az ember a tűznél szent meggyőződéssel és úgy gondolja, hogy mi a ma élő emberek az
ismeretek bőséges tárházának a birtokában vagyunk ugyan,
de okosabbak nem lettünk az ősembernél és reméli hogy
butábbak sem. Hiszi, hogy valahol mélyen a tűz őrzésének
parancsa mindenkiben ott él. Őrizzük hát a tüzet és őrizzük
a táncot. Ha nem tesszük elgépiesedett bábuk leszünk

KÖZLEMÉNY

Elkészült a református temetőben az urnafal. Kétszemélyes
urnahelyek megválthatók felekezeti hovatartozástól függetlenül.
Érdeklődni Kósa Enikő lelkipásztornál lehet: a 06-20-41 5 -5 5 -40
telefonszámon.
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Látogatás a Harsányi S ópincébe

A júniusi programunkban szerepelt a hagyományőrző szomszédos település Harsány látogatása. A sópince hazánkban is
egyedülálló, a természetes gyógyulás és
egészségmegőrzés színhelye. Az összesen 250 méter hosszú 4 ágú középkori
uradalmi pincéből kialakított sópincébe
összesen 40 tonnányi parajdi sót építettek be, melyben a légzőszervi, mozgásszervi, a szív-és érrendszeri betegségben
szenvedők remélhetnek jobbulást. Kényelmes nyugágyakban élvezhettük a 80
% fölötti páratartalmú levegőt. Ilyen körülmények között a porszemcsék, a mikrobák, virágpor és gombák kicsapódnak

a talajon és a falakon. A belélegzett levegő jó hatással van
a légutakra, idegfájdalmakra,
magas vérnyomásra, reumára. A sókristályok bioenergiája jótékonyan sugárzik a
vesére, a hormonháztartásra,
az öregedési folyamatok lelassítására, a vér méregtelenítésére. A test gyógyulása
mellett a lélek számára alakították ki a II. János Pál Pápáról elnevezett Piétával ékesített kápolnát
, ahol a csoportunk tagjai is gyertyát
gyújtottak. Néhányan közülünk a benntartózkodás után magukon is észlelték a
fizikai és a szellemi feltöltődés jeleit.
Ajánljuk a szabadságukat, nyári szünetüket töltőknek kellemes délutáni úti
célnak. Köszönjük szépen Lőrincz Imre
Polgármester Úrnak , hogy Csincse település 15 személyes kisbuszát rendelkezésünkre bocsátotta több alkalommal is.
Kényelmesen utazhattunk, remek hangulatban teltek a kirándulások.
Az Idősek Klubj a dolgozói

Táj ékoztatás

EMŐDI IDŐS EK KLUB JA
Augusztusi program

08.03. FITT-NAP 10:00

08.06. Lelki nap 10:00
08.07. Virág készités 10:00
08.10. FITT-NAP 10:00
08.12. Séta a tájházhoz 10:00
08.13. Lelki nap 10:00
08.14. Kerékpározás a szélforgóhoz
10:00
08.17. FITT-NAP10:00
08.19. Gyöngyfűzés 10:00
08.24. Czecze József előadása:Emőd
város története 10:00
08.26. Hogy volt? Családi
történetek,képek10:00
08.27. Lelki nap 10:00

NYÁRI VÁSÁR
póló,atléta,ruha
szandál,papucs
VÁSÁR
HOL?: Emőd
Arany J.u:1 7
KÍNAI ÁRUHÁZ

Emőd város állatorvosi ellátásáról

Tisztelt állattartók!
Emődön minden hét keddi napján állatorvosi körnapot tartok.
Háznál történő ellátást a 20/3 43 -3 2-8 3 -as telefonszámon kell bej elenteni. Hétköznapokon (hétfőtől-péntekig)
állatorvosi rendelőmben: Mályi, Akácos u. 7 . (tel: 3 1 9 -3 00) vagyok elérhető. Rendelési idő: 1 5 -1 8 h. között.
Állatorvosi szolgáltatások: Veszettség oltás féregtelenítéssel, Egyéb védőoltások, Mikrochippes megjelölés,
Uniós ebútlevél kiállítása, Ambuláns beteg ellátás, Belgyógyászati ellátás, Sebészeti ellátás, Ivartalanítási
műtétek, Kardiológiai kivizsgálás, Bőrgyógyászati rendelés, Digitális RTG,UH(vemhesség vizsgálat),
Labordiagnosztikai és állatkórházi háttérrel, Haszonállatok egyedi megjelölése (ENAR), Haszonállatok
állategészségügyi ellátása, Szállítási (pl.vásár) igazolások kiadása, Eb megfigyelési (harapásnál) igazolások
kiadása,
Rendelőmben,bolha-kullancs irtók,vitaminok és egyéb kiegészítők,állateledelek elérhetőek.
S zombaton, vasárnap, ünnepnapokon helyettesítő szolgálatom:
Miskolci Állatkórház Kft. ( Miskolc, Maj or u. 1 4. )Tel: 46-5 05 -8 5 7 , 46-5 05 -8 5 8 .
Dr. Puskás Gábor Kamarai specialista magánállatorvos. Emőd j ogosult állatorvosa.
Impresszum
Tel: 20-3 43 -3 2-8 3
Kiadó: Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
www. malyiallatorvos. hu
Szerkeszti:Szerkesztő bizottság
E-mail: szerkeszto.emodikronika@gmail.com
puskasgabor@allatkorhaz. hu
Nyomdai előkészítés: Óvári Zsolt
Nyomdai kivitelezés: JUMP Nyomda
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M e g hí v ó

Emőd Város Önkormányzat Képviselő testülete meghívj a Önt és családj át a Város -és S zent István napi
ünnepségekre, 201 5 . augusztus 20-án a Kossuth térre.

Város napj a program:
14.30: Köszöntő
Kazai Gyöngyvér szavalata
Bárdos Zsuzsa:
népdalcsokor
Kenyérszentelés
15.00: Emőd Város díszpolgára és
a Pro Urbe-díj átadása
Kulturális program:
15.30: Polska Drenka műsora
16.00: B.A.Z. Megyei Huszár és
Lovas Hagyományőrző Egyesület
huszárbemutatója
17.00: Vidéki mulatók együttes
műsora
18.00: V-TECH koncert
19.00: Simon Fruzsina könnyűzenei bemutatója
20.00: Dalárda műsora
20.30: Catherine Gallagher’s Queen of the Dance show műsora
21.00: Lézer-show
22.00: Zárás
Folyamatos programok várják a gyerekeket:
ugrálóvár, habparty, vízi dodzsem, arcfestés, kézműves foglalkozások, (Neszádeli Mária iparművész és az
Emődi Gyermekálom Óvoda óvodapedagógusainak kézműves foglalkozása).
A műsorváltozás j ogát fenntartj uk.

Mindenkit szeretettel várunk!

Pocsai Enikő polgármester

Dél-szlovákiai kirándulás

Az idei évben Szlovákiába szervezem az utat, melynek során az
alábbi programokat biztosítom:
Dobsina a jégbarlang(Világörökség része),
B etlér az Andrássy kastély,
Rozsnyó a Szűz Mária Mennybevétele-katedrális, és fakultatív
(vásárlás) program.
A kirándulás időpontj a: 2015. augusztus 28. (péntek)
Részvételi díj : 1 500,- Ft (csak az útiköltséget tartalmazza)
A belépőjegyek ára 15 euró, azaz kb. 4 500,- Ft, amelyet mindenki
hozzon magával a kirándulásra.
Jelentkezési határidő: 2015. augusztus 10.
S zeretettel várok Mindenkit! Pocsai Enikő, polgármester
20/3 6-66-7 06

Emődi Krónika lapzárta: 201 5 . augusztus 1 9 .

12

Hogy a szomszédság ne legyen „török átok”!
Szoktuk mondani, hogy adott esetben
egy megbízható, jó szomszéd többet jelenthet, mint egy rossz testvér.
De kiről mondhatjuk el, hogy jó szomszéd? Általában arról, aki betartja az
íratlan és írott szabályokat, aki nem
okoz szándékosan bosszúságot szomszédainak, az utcabelieknek, tágabb értelemben az emődi lakosoknak, netán
Emőd Önkormányzatának.
Mondok erre néhány ellenpéldát a sok
közül.
Ha valaki az ingatlanján keletkező hulladékot, kaszálékot, falevelet, gazt, stb.
olyan állapotban égeti el, hogy annak
tömény füstjét kilométerekről is lehet
látni, de főleg érezni, - ráadásul ezt 17
óra után teszi -, ő már nem csak a szomszédjánál szerez fekete pontokat. Ilyenkor a szomszéd, vagy utcabeli
legszívesebben átmenne két vödör vízzel, és az egyikkel leöntené a tűzrakót,
a másikkal a tűznek nem nevezhető
füstbombát. De legtöbbször nem teszi
meg még akkor sem, ha éppen szellőzteti a lakását vagy kiteregetett nagymosás után, mert nem akar haragot. Azt is
ritkán teszi szóvá a jó szomszéd, ha a
szomszédos ingatlanon derékig ér a
gaz, és abban elszaporodnak a csúszómászó apró állatkák. Csak bosszankodik, hogy hiába írtja portáján pl. a patkányokat – nem kevés pénzért -, ha a
szomszédjától folyamatosan kapja az
utánpótlást. Ha valaki nem tartja be az
állattartás alapvető szabályait, azzal
nem csak szomszédjának okoz kellemetlenséget, mert az elszaporodó rágcsálók, legyek, vagy a bűz nem állnak
meg a szomszéd kerítésénél.

Ha valaki figyelmen kívül hagyja a kutyatartás elemi szabályait – pl. nem oltatja be, nem tartja kerítésén belül,
póráz és szájkosár nélkül sétáltatja -,
nem csak a járókelőket veszélyezteti,
de szennyezi a közterületet, játszóteret,
járdát stb. Nem beszélve arról, hogy a
kóbor kutyák befogása, elszállítása
éves szinten súlyos, több százezer forintjába kerül az önkormányzatnak.
Tudom, hogy a kutyákkal nehéz megértetni, hogy mikor és mennyit ugassanak, de sokak éjszakai pihenését is
meg tudják zavarni, különösen nyáron
nyitott ablakok mellett.
Bosszúság forrása lehet, hogy a közterületre kiültetett gyümölcsfák akadályozzák a járdán való közlekedést.
Különösen esős időben az esernyővel
közlekedők szokták emlegetni a faültetők felmenő rokonságát. Nem a fák tehetnek arról, ha ágai egy idő után
túlságosan belógnak a járda fölé. Mint
ahogyan arról sem, hogy a gyümölcsfák érett termései a járdára is hullanak,
és gyakran ott is maradnak napokig az
arra járók örömére.
Egy kis odafigyeléssel ezek a problémák mind elkerülhetőek lennének.
Sokakat az is bosszant –jogosan - ,
hogy szomszédja vagy utcabelije a közkifolyóról hordja a vizet autómosásra,
locsolásra, itatásra, stb., holott be van
hozzá kötve a vezetékes víz. Mégsem
tesz bejelentést, mert nem akar haragost szerezni magának, mert ő egy elnéző jó szomszéd, az önkormányzat meg
itt is fizet, mint a katonatiszt.
Játszóterünknek a Polgármesteri Hivatal van a szomszédságában, de sötéte-

dés után már nem „lakik” ott senki, így
nincs szem-és fültanúja az ottani rongálásnak. /Talán közelebb kellett volna
megépíteni a majdnem szomszédos
Rendőrőrshöz?!/
Mindeddig az is rejtély, hogy az Arany
János úti hídra kihelyezett virágládák
kiknek a jóvoltából landoltak a patakban. De bízunk a rendőrség felderítő
munkájában, vagy talán egy névtelen
bejelentőben.
Ha már említettem a patakot: patakmeder takarítás révén érdekes tárgyak kerülnek elő onnan is, amiket biztosan
nem Bükkaranyoson dobáltak bele, és
hozott le onnan a „nagy víz”, mert lassan kiszáradóban van.
Nem népszerű feladat ezeket a kérdéseket feszegetni, mégis megteszem, és
nem csak azért, mert a szomszédaim
nem érintettek ezekben. Figyelemfelhívásnak szánom, akinek nem inge, ne
vegye magára!
Visszatérve a kiinduló alapgondolathoz: kinek-kinek a szomszédja a fentebb említett jelenségekről biztosan
többet, illetve konkrétabban tudna mesélni, de valamiért nem teszi meg. Vélhetően fél, hogy utoléri a „török átok”,
ezért inkább szemet huny, elnéz, tűr,
magában füstölög. Csak vigyázzon,
nehogy a szomszédja tudomást szerezzen erről a belső füstölgésről, mert
még képes lesz illetékes helyen bejelenteni, megerősítve azt a közmondást,
hogy „Jó tett helyébe jót ne várj!”
Kovács Géza
képviselő

MEGEMLÉKEZÉS

Hornyák József
halálának 5 . évfordulój ára

"Öt éve már, hogy elmentél messzire.
A sebek azóta sem gyógyultak be.
A múltat visszahozni nem lehet,
de szép emléked itt marad a szívünkben"

B ánatos Felesége és fia József

