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Emőd település létezése óta, két alkalommal nyerte el a városi rangot:
Az első alkalommal, miután kiszakadt a diósgyőri váruradalomból, 1436ban Zsigmond király uralkodása idején városi rangot nyert, amit 1871-ig tartott
meg.
A második alkalommal, a lakossági kezdeményezésre az önkormányzat
háromszor nyújtotta be pályázatát a városi címre és végül Mádl Ferenc Magyar
Köztársaság elnökének jóváhagyásával 2001. július 1-jétől Emőd ismét város
lett.
Csak érdekességként, - kissé szégyenkezve és sajnálattal - említem meg, hogy
Emőd nagyközséget 1960-as évek végén és 1970-es évek elején, a környék
településeiről a miskolci gyárakba, üzemekbe bejáró, dolgozók, „Fekete
városnak” nevezték el nagyközségünket, a gyakorta előfordult bűncselekmények
miatt. A kalauzok is úgy tudatták utazókkal a vasúti megálló helyet: „Emőd
feketeváros!”. Amikor meglátták Vígh Józsi bácsi szamarait a vasútállomáson ki
a postai küldeményeket hordta – „Már villamosa is van, Emőd feketevárosnak!”
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Emőd újból városi rangra emelkedik
Az önkormányzat - lakossági kezdeményezésre - 1999. február 25-én megtartott
ülésén úgy határozott, hogy a település várossá nyilvánítását kezdeményezik. Az
önkormányzat háromszor nyújtotta be pályázatát a városi címre és végül 2001.
július 1-jétől Emőd város lett, immár másodszor is, Mádl Ferenc Magyar
Köztársaság elnökének jóváhagyásával.
A díszes és méltóságteljes - lakosság érdeklődését élénken felkeltő - városavató
ünnepség 2001. augusztus 19-én, az államalapításunk ezredik évfordulójának
előestéjén bonyolódott le.

Emőd nagyközség városi rangra emelésének ünnepe (2001. augusztus 19.)
(Fotó: szerkesztő)
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Rangos vendégek a városavató ünnepségen
Balról jobbra, állnak: Kovács Géza, Erős Judit diák, ülnek: Lehóczki István polgármester Sípos Irén
BM. államtitkár, Stumpf István Kancellária miniszter
(Fotó: Polgármesteri Hivatal 2001.)

Az ezredforduló után közvetlenül megépült az M3-as autópálya második –
Füzesabony Emőd – és a harmadik – Emőd Polgár – szakasza. Emődnél fontos
„elválási csomópontot” alakítottak ki, mivel innen csatlakozik le Miskolc irányába
az M30-as autóút. A Település helyközi tömegközlekedését a Borsod VOLÁN és a
MÁV Területi Igazgatósága biztosítja.
A várossá váláshoz több feladat és kötelezettség járult. Okmányirodát és
gyámhivatalt kellett kialakítani, amely Emődön kívül Borsodgeszt, Bükkaranyos,
Harsány és Kisgyőr településeit is kiszolgálja. Kezdetben szükségmegoldásként két
átalakított szolgálati lakásban működtek, majd 2004. április 14-én egy több funkciós,
1365 m2-es városi igazgatási épület alapkőletételére került sor. Az épület 2005-ben
elkészült és abban nyert elhelyezést a városgondnokság, az okmányiroda, a
gyámhivatal és a rendőrség.
Emőd Város Képviseletének 12/2002. (VIII. 29.) sz. Rendeletével bevezetésre
került a PRO URBE kitüntetés adományozása azoknak az állampolgároknak, akik
jelentősen hozzájárulnak a város szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek
gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez. A kitüntetés adományozására minden év
augusztus 19-e, a várossá nyilvánítás évfordulójának napján kerül sor. Eddig Pro
Urbe kitüntetésben részesültek: Kósa Bertalan nyugdíjas (2003), Dr. Szabó Sándor
nyugdíjas (2003), Dr. Tóth Béla orvos (2003), Belkó Andrásné (2004), Tóth Elek
nyugdíjas (2005), Aranyosi György zenetanár (2006), Nagy Jánosné nyugdíjas
(2007), Kocsis István görög katolikus esperes (2011).
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A várossá avatás óta igyekeztek kihasználni a pályázati lehetőségeket, az elnyert
támogatást főleg fejlesztésre, felújításra, rendezvények szervezésére és a város
működési színvonalának javítására fordították.
Az utóbbi tíz évben a település tulajdonában lévő utak csak nem 100%-os
mértékben aszfalt burkolatot kaptak, új parkoló épült. A költségvetés évente jelentős
összeget költött a közvilágítás bővítésére és a közterületek szépítésére. 2003-tól
bevezették:
 a „Virágos Emődért” versenymozgalmat. A verseny győzteseit ünnepélyes
keretek között évente elismerésben és kitüntetésben részesítik.
 a város szebbé tétele érdekében rendszeressé vált a „Föld napja” alkalmából az
országosan is megrendezésre kerülő környezetvédelmi megmozdulásokhoz való
csatlakozás. Egyre több helyi civilszervezet is bekapcsolódik a szemétgyűjtésbe, az
utak, közterületek, árkok takarításába. (Emődi Horgász Egyesület, Emődi
Nagycsaládosok Egyesülete, Pincegazdák Egyesülete, Városunk Emőd Civil
Egyesület)
A képviselő testület 11/2003 (X. 30.) sz. Rendeletével szabályozta a települési
szilárd- és folyékony hulladékkezelési közszolgáltatást. 2003-ban megvalósult Emőd
és társközségek szennyvíz elvezetése. Az elvezető rendszer Emőd, Bükkaranyos,
Kisgyőr, Harsány és Mocsolyás telep települések szennyvízelvezetését biztosítja. Az
Emőd és Bükkaranyos rendszerét a GW-Borsodvíz Közüzemi Szolgáltató Kft.
üzemelteti. Emőd csatlakozott a Miskolc gesztorságával Hejőpapiban 2005-ben
felépült a kommunális hulladéklerakó létrehozásához és így sikerült felszámolni az
emődi szabadtéri szeméttároló telepet.
Pályázat útján nyert pénzügyi forrásból, - a város gesztor szerepével - sikerült az
ivóvíz minőségét javítani. A kábeltelevíziós hálózat az önkormányzat jelentős
hozzájárulásával, lakosság igényének megfelelő mértékben megvalósult.
A város gazdálkodása, költségvetési és pénzügyi helyzete az elmúlt 10 év során
kiegyensúlyozott és stabil volt. A lehetőségekhez mérten igyekeztek kihasználni a
pályázati lehetőségeket, az elnyert pénzeszközöket fejlesztésre és felújításra
fordították. Az autópálya megvalósulása – bár jelentős gazdasági javulást eddig nem
eredményezett, de az emődi üzemmérnökség számos helyi lakosnak folyamatos
munkát biztosított.
Az elmúl 5 évben megvalósult a Polgármesteri Hivatal felújítása és
akadálymentesítése, a kastély óvoda felújítása, új mentőállomás épült.
Hitel felvétel útján, 2007-ben 250 millió Ft értékben kötvényt bocsájtott ki a
város. Ezen túlmenően 150 millió Ft-ot államkötvénybe fektettek, melynek hozama
több mint a kötvény után fizetendő hitelkamat.
Az ezredforduló időszakában Emőd város állandó lakónépességének száma 5626
fő, közigazgatási területe 4928 hektár, a lakások száma pedig 1928. A komfortos
lakások aránya 68%.
A gázhálózatba bekapcsolt lakások száma 1500 körül van. A településen - a
megyei átlaghoz hasonló - 11%-os a munkanélküliségi ráta. A regisztrált
munkanélküliek száma 360 fő. Az Önkormányzat a költségvetéséből, szociális
ellátásokra évente átlagosan 40 ezer forint saját részt biztosít. A gazdasági állapotot
jól szemlélteti, hogy a felső és középfokú, valamint szakmunkás végzettséggel
rendelkezők többen vannak munka nélkül, mint a szakképzetlenek.
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2003. augusztus 19-én együttműködési megállapodás jött létre az erdélyi Parajd
és Emőd települések között. Az együttműködés kiterjed az önkormányzati
közigazgatás, oktatás, kultúra, sport, gazdaság, idegenforgalom és civilszervezetek,
egyházak területére.
Emődön 2004-ben a 175 óvodai férőhelyre 175 gyermek lett beíratva, a
gyermekek két épületben, hét csoportban 15 óvónővel vannak foglalkoztatva. A II.
Rákóczi Ferenc Általános és Szakiskolában az oktatás két épületben történik. A
tanulók száma 568 fő. Ebből az általános iskola 1-8 évfolyamra 476, fogyatékos
iskolai oktatásra 19, a szakiskola 9-11 évfolyamára pedig 71 fő jár. Az oktatást 41 fő
pedagógus végzi. Az iskolában szerveződött egy társadalomtudományi és egy
természettudományi szakkör, 1971 óta folyik zeneoktatás és 1994-től önálló
zeneiskola is, működik.
2006. szeptember 9-én Szalonnasütő Guinness rekord felállítására került sor az
Emőd Tehéntánci pincék között. Az eseményen több mint 1500 fő számára
biztosítottak tűzhelyet, szalonnát és kenyeret. Egy tűznél 5 fő süthetett szalonnát. A
rekord felállítása után pincelátogatásra, borkóstolásra került sor.
Az önkormányzat folyamatos és kitartó pályázatainak köszönhetően 2010-ben
100 millió forintot nyertek működésre és fejlesztésre, ebből valósult meg az óvoda
felújítása és a Szeles utca újjá építése. Most egy 250 milliós pályázat elbírálására vár
az önkormányzat, melyből a régi iskola, a zeneiskola, az orvosi rendelő energetikai
korszerűsítése és társmunkálatok valósulhatnának meg. 2011. júliusában egy 17
milliós pályázat elnyerésének köszönhetően megvalósult a modern pedagógiát segítő
digitális technika alkalmazása.
A 2010 októberében megtartott önkormányzati választáson Lehóczki István
polgármester ötödik alkalommal is elnyerte a bizalmat a posztjának betöltésére.
Választás útján a 8 fős képviseleti testületbe kerültek: Fekete Tibor, Kósa Lajos,
Barna Zsolt, Kazáriné Kalber Nikolett, Kovács Géza, Dr. Oláh Imre, Vass József
(szeszfőzdés) és Pocsai Enikő.
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A megválasztott önkormányzati képviselő testület 2010-ben
Balról az első sor: Vass József, Kazárné Kalber Nikolett, Lehóczki István polgármester.
Második sor: Fekete Tibor, Kósa Lajos, Barna Zsolt, Kovács Géza, Dr. Oláh Imre. (Sajnálatos módon
Pocsai Enikő lemaradt a fotózásról.)
(Fotómásolat: Emődi krónika 2010. október)

A választáson Cigány- és Lengyel Kisebbségi Önkormányzat is létrejött, majd
megválasztották az elnököket és elnökhelyetteseket.

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke Kökény Gusztáv,
elnökhelyettese Kállai Imre.

A Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke Kusztván Zoltánné,
elnökhelyettese Rémiás Szilveszterné lett.
A városünnepen, 2010.augusztus 19-én Emőd városát azzal tisztelte meg a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, hogy Ünnepi Közgyűlése
helyszínéül választotta. Az ünnepi közgyűlés szónokai voltak: Dr. Ódor Ferenc
megyei közgyűlés elnöke, Lehóczki István polgármester, Tállai István államtitkár.
A város napja alkalmából az emődi önkormányzat döntése alapján díszoklevelet
adományoztak az Emődi Nagycsaládosok Egyesületének. Az ünnepséget kísérő
műsorban fellépett többek között a Matyó Néptáncegyüttes, a Reményi Ede
Zeneiskola növendékei és Fandl Ferenc, a Miskolci Nemzeti Színház művésze.
2011. február 19-én 52 parajdi székely adta be Emőd testvérvárosához, a
honosítás és a magyar állampolgárság megszerzésének kérelmét. Az Emődre érkező
Bokor Sándor, a parajdi polgármester vezette csoportban képviseltették magukat az
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ottani önkormányzati tagok, alkalmazottak, egyházi személyek, közbirtokossági
képviselők, a sóbánya képviselői és a község meghatározó személyiségei.
A hivatalos procedúrát követően Lehóczki István polgármester és Tóthné Bodnár
Irén címzetes főjegyző egy rögtönzött ünnepséget szerveztek az önkormányzat nagy
tanácskozó termében.
Az ünnepségen részt vettek: Bokor Sándor, Parajd polgármesterének vezetésével
a székelyföldi kérelmezők, Demeter Ervin Borsod megye kormánymegbízottja és a
kérelmek feldolgozásában közreműködő önkormányzati dolgozók és egyéb
közreműködők.
Az ünnepi közgyűlésen az emléktárgyak átadása után Lehóczki István
polgármester biztosította a jelenlévőket, hogy az ünnepélyes eskütételt egy jeles
naphoz kötve fogják megtartani és meleg szavakkal köszönte meg a kölcsönös
megtiszteltetést.
A városban működnek: különböző klubok, alapítványok, ének és zenekarok
továbbá Idősek Klubja és könyvtár. A fiatalabb korosztály fejlődésében és az
egészséges életmód kialakításában nagy szerepet játszik: Emődi Sportegyesület, Diák
Sportegyesület, Postagalamb Sportegyesület, „Húsos” Horgász Egyesület. A
településen 3 sportpálya van. A vízi sportok kedvelői számára, számtalan lehetőséget
nyújt a község határában lévő bányató.
A közrend, közbiztonság javítása érdekében 2008-ban, Dobrosi László
vezetésével megalakult az Emődi Polgárőr Egyesület. Az egyesület létszáma 35 fő.
Az ezredforduló első évtizedében Emődön nőtte ki magát, minden év május első
hetében 3 napos OFF ROAD fesztivál, valamint megtekinthettük és szurkolhattunk a
szeptember első felében megrendezésre kerülő Bükkalja Kupa Meghívásos Kettesfogathajtó és Akadályhajtó lovas versenyeken. A város hírnevét és idegenforgalmát
növelte az énekkarok találkozója, zenei események, koncertek és egyre nagyobban
színvonalasabbá váló főzőversenyek, a pincék közötti zsíros kenyér partikkal
egybekötött borkóstolók, nótaestek és kocsonyabálok.
Emőd városa, több olyan kiváló sportolóval is büszkélkedhet, kik
világviszonylatban vagy országosan is szép eredményeket értek el. Puhl Sándor az
1994-es Labdarúgó VB. döntőjének játékvezetője, Ambruzs Szabolcs Shnaolin
Kungfu 1997. Los-Angeles VB. bajnok, Sebestyén Júlia 2004-es Műkorcsolya EB.
bajnok, Hegedűs Tibor 2001-óta a MATÁV által szervezett MVSC szenior (felnőtt
korú versenyzők) bajnokságokon, futásban összesen 17 arany, 2 ezüst és 1
bronzérmet gyűjtött össze.
Emőd Város Önkormányzata eredményesen pályázott a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által hirdetett Operatív Programra. A pályázat eredményeként a iskolai
tantermek 40%-át sikerült felszerelni Internet hozzáférési képességgel rendelkező
interaktív prezentációs eszközökkel.
Emőd Város Önkormányzata tagja a Sajó- Hernádvölgyi és Bükkvidéki
Önkormányzatok Terület-és Településfejlesztési Társulásnak, ezen belül a
Bükkvidéki mikrokörzet központja. 5 település tartozik hozzá – Bükkaranyos,
Kisgyőr, Harsány, Bükkszentkereszt, Répáshuta. Befektetési lehetőségként Emőd
Önkormányzata több, frekventált ingatlant tud ajánlani, ezek között van
összközműves és részben közműves ingatlan is.
Egészségügy: van, fogászati és gyermekorvosi rendelés, 3 védőnő körzet, 3
háziorvosi körzet, 1 állategészségügyi ellátás.
9

Cégkatalógus szerint megtalálható: Kiss és Társa Akku Kft, WaySide Kft, Állami
Autópálya Kezelő ZRT. Emődi Mérnökség, Emődi Virágbolt.
Egyházak tekintetében megtalálható: Görög Katolikus Egyház, Református
Egyház, Római Katolikus Egyház egyaránt.
Közművek tekintetében a város rendelkezik: elektromos energia, közvilágítással,
gázenergiával, kábel TV-vel, kéménysepréssel, közterület fenntartással, a vízellátás
biztosítva. A városban vannak: óvodák, bölcsődék, és általános iskolák.
A hivatalokat illetően van: Okmányiroda, Gyámhivatal, Emőd-környéki
Családsegítő Intézményfenntartó Társulás, Emőd-környéki Gyermekjóléti
Intézményfenntartó Társulás és Városgondnokság, Rendőrőrs.
Képviselő-testület tagjai: Lehószki István polgármester, Fekete Tibor
alpolgármester, Települési képviselők: Barna Zsolt, Kazárné Kalber Nikolett, Kovács
Géza, Kósa Lajos, Dr. Oláh Imre, Pocsai Enikő, Vass József emődi lakosok.
Az önkormányzaton belül létrehozták: Pénzügyi Bizottságot, Településfejlesztési
Bizottságot, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottságot, Egészségügyi Szociális és
Bűnmegelőzési Bizottságot, valamint az Ügyrendi Bizottságot.
Egyéb helyi intézményként létre jött az Idősek Klubja, melynek a vezetője
Pipolyné Heiszman Ilona emődi lakos.
A város tízéves évfordulójára szervezett ünnepség a Parajdról, a magyar
állampolgársági eskü letételére érkező 52 fős erdélyi vendégek fogadásával
kezdődött. Utána a vendégekkel közösen felavatták az Emődi Polgári Kör által
közadakozásból készült, az országzászló emelvényén elhelyezett „turul” szobrot és
utcát neveztek el a testvérvárosról, Parajdról.
Az ünnepség egyik fénypontja volt az önkormányzat előtt felállított székely kapu
megnyitása és avatása. Az erdélyiek még februárban igényelték a magyar
állampolgárságot Emődön. A parajdiak egy székely kaput ajándékoztak a település
részére köszönetképpen azért, mert Emődön vehették át a magyar
állampolgárságukat igazoló okiratokat. A kaput Erdélyben készítette Szekeres Károly
mester és teherautóval szállították a tőlük mintegy 600 kilométerre lévő Emődre.
Lehóczki István polgármester Emőd Város születésnapján tartott ünnepi
beszédében többek között elmondta: ”Sokat fejlődtünk a városi rang elérése óta. A
rendszerváltás után felépült iskolában zeneiskolát alapítottunk, igen jó
fúvószenekarral. Mára a város infrastruktúrája csaknem 100%-os lett. A térségnek
orvosi ügyelete, mentőállomása, rendőrőrse van. Szintén egy térséget szolgál az
okmányiroda, a gyámhivatal, a családsegítő szolgálat és építéshatóság. Több nagy
beruházást, szomszédos településekkel közösen végeztünk.”
Tállai András a Belügyminisztérium önkormányzatokért felelős államtitkára a
kisváros ünnepségén abból az alkalomból szólt, hogy az erdélyi parajdiak
állampolgári esküt tesznek a településen augusztus 20. előestéjén. Hangsúlyozta:
„Aki magyar szülőktől született, vallja magát büszkén magyarnak, függetlenül attól,
hogy sorsa hová vetette”.
Az ünnepi beszédek után a polgármester emléklappal köszönte meg a képviselők
munkáját és a hagyományoknak megfelelően díszokleveleket és Pro Urbe díjat adott
át Kocsis István görög katolikus esperesnek. Ezeket kövezően került sor az
ünnepélyes állampolgársági eskütételre, melyen szívben és lélekben eddig is velünk
együtt élő, határon túlra kényszerült magyarjaink végre közjogi értelemben is újra a
magyar nemzet részei lesznek.
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A

parajdiak eskütétele a magyar állampolgárságra

(Fotó: Emődi Krónika 2011. 08.)
Végezetül Bokor Sándor Parajd polgármestere szólt: „Köszönjük, hogy
elfogadtok testvéreteknek, Szent István napján, ahol a Csíksomlyói Szűzanya is
velünk van. 52 maroknyi székely köszöni ezt. Székely-magyar együtt, a nemzet
jövőjének is garanciája. A Jóisten áldja meg és tartsa meg ezt a testvériséget az idők
végeztéig.”

Az ünnepségen résztvevők egy csoportja

(Fotó: szerkesztő
Emőd Város Képviselő-testületének 2011. április 14-ei ülésén elfogadott, Gazdasági
Programjáról röviden:
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Emőd másod ízbeli városi rangra emelése óta folyamatosan fejlődött. Jelentős
infrastrukturális beruházások valósultak meg. Kiépült a gáz-, telefon- és a szennyvíz hálózat.
Mondhatni, az úthálózat 100 %-ban pormentes lett. A képviselőtestület döntése alapján
sajnos megszűnt a szakiskola. Emőd térségi szerepe fokozatosan növekedett. A régióhoz
tartozó települések lakóinak rendelkezésükre áll Emődön: – az okmányiroda, a gyámhivatal,
az építéshatóság, a családsegítő-és gyermekjóléti szolgálat, valamint az orvosi ügyelet. Az
M3-as és M30-as autópálya megépülését követően csökkent az átmenő forgalom, javultak a
közlekedési kapcsolatok.
Kedvezőtlen hatással volt a településre is az elmúlt időszakban bekövetkezett gazdasági
válság. Ennek köszönhetően Emődön a munkanélküliség jelenleg is meghaladja a 10 %-ot.
Az elmúlt ciklus gazdasági programja szinte maradéktalanul teljesült. Az önkormányzat az
elsődleges feladatait szigorú pénzügyi- és gazdálkodási fegyelemmel, és az egyensúlyra
ügyelve valósította meg. Részükre egyre nehezebbé válik megbízható és garantáltan
megvalósítható gazdasági programot készíteni, amikor minden területen reformról,
csökkentésről, megszigorításról, leépítésről hallani. Gazdasági, önkormányzati,
közigazgatási, oktatási, egészségügyi reform, nehezíti a kiszámítható és tervezhető gazdasági
program készítését.
A város 2011-2014-es évek ciklusidőszak fejlesztését – figyelemmel az elmúlt években
elért fejlesztési és térségi szerepére - a lehetőségek és a lakossági igények alapján az
önkormányzati feladatainkat, az alábbi gazdasági program elfogadásával tervezik
végrehajtani:
Legfontosabbnak tartják a város és intézményeinek biztonságos üzemeltetését, a járdák
felújítását, a parkosítás folytatását, az oktatás minőségének és a magatartási helyzetnek a
további javítását, a biztonságos óvodai környezetet, az egészségügyi szolgáltatások további
bővítését, a bölcsődei férőhelyek kialakítását, Adorjántanya ivóvíz hálózatának kiépítése,
piactér kialakítását, az urnafal készítését, az egyesületek támogatását, a gasztronómiában
rejlő lehetőségek kihasználását, rendezvények szervezését, a csapadékvíz elvezetését, a
bentlakásos idősek otthonát, a munkahelyteremtés elősegítését, és az „Alaptörvény

Asztalának” felállítását.

Az Alaptörvény asztala
(Fotó: önkormányzat)

A kormány átvállalta 2013 végén, a városnak meglévő 100 millió forintos
adóságát. Összességében 339 millió adóságát szüntette meg a kabinet és ezzel a
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soron következő költségvetéseikben évente 40 millió forint marad a város
kasszájában. Ennyivel több jut a pályázatok önrészére, a fejlesztésre és a
felújításokra.
2013-ban 250 millió forintos energia megtakarításai projektet valósítottak meg az
általános iskola, a zeneiskola és az orvosi rendelő épületein, továbbá átadták a füves
labdarúgópályát, elindították a szennyvíztisztító felújítását 650 millió forintból
Harsány, Kisgyőr, Bükkaranyos favakkal együtt. Szintén pályázat útján 50 millió
forintból újult meg a gyermekorvosi és a körzeti orvosi rendelő.
Továbbra is 11 %-os maradt a városban a munkanélküliség. A meghirdetett Start
mintaprogram keretén belül 2014 márciusában 25 közfoglalkoztatási munkással 4
hektárnyi önkormányzati területet tisztítottak ki és ültettek be gyümölcsfával. A
program teljesítéséhez szükséges gépeket, eszközöket és facsemetéket szereztek be.
A később megtermelt gyümölcsöt a helyi konyha hasznosítja majd.
A közmunkaprogramok keretén belül, kisegítő karbantartó feladatokat is ellátnak
a közmunkások, a település üzemeltetésében is részt vesznek. Nyírják a füvet, részt
vesznek a csapadékvíz elvezetésében, tisztán tartják a temetőket, közterületeket és ki
veszik a részüket a járdák és az utak karbantartásából is.
Emődön is a labdarúgás a leg népszerűbb sport. A felnőtt csapat a megyei II.
osztályú bajnokságon veszt részt és a közép csoportban szerepel. Nagy figyelmet
fordítanak az utánpótlás nevelésére is. Emőd „Díszpolgára”elismerésbe részesült
Puhl Sándor egri lakos, és Tállai András államtitkár.
A város lélekszáma továbbra is meghaladja az 5100 főt. Intézményei között
említhető az általános iskola, zeneiskola, óvoda, orvosi rendelők, idősek klubja,
városgondnokság, művelődési ház és könyvtár. Több települést ellótó intézmények
és szolgáltatások: járási kirendeltség, gyámhivatal, okmányiroda, rendőrőrs,
mentőállomás, körzeti orvosi ügyelet. 1
2014 októberében megtartott választáson, Emőd Város polgármesterének, három
független és egy fő Nemzeti Fórum színeiben jelöltette magát. A lakosságtól kapott
érvényes szavazatok alapján Pocsai Enikő független jelölt fölényesen győzött az
indulókkal szemben.
Pocsai Enikő Miskolcon született 1969-ben,
egyébként tősgyökeres emődi lakos. Emődön
végezte az Általános iskolai tanulmányait, majd a
középiskolai tanulmányai után, a Kölcsey Ferenc
Református Tanítóképző Főiskolán végzett. A
tanulmányai befejezése után Emődön tanított,
majd a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskolaigazgató helyettese lett. Egyidejűleg a B.A,-Z,
Megyei
Önkormányzat
szociális
bizottságának volt a tagja.
A települési egyéni listás képviselő
választásokon tíz fő jutott be képviselőnek,
melyből egy fő név szerint Fekete Tibor, a
megválasztása után visszalépett.2
1

Városaink Borsod-Abaúj-Zemplén megye ÉSZAK 2014. „Bizakodással tekintenek a jövőbe” című
cikk alapján
2
Forrás: Emődi Krónika 2014. 10. 17.
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Emőd jövője szempontjából, az új polgármester fontosnak tartotta: a rend
fenntartását, a költséghatékonyságot és a közösségformálást. Terve volt, kiszélesítse
a közmunka programot, mezőgazdasági programokat vezessen be, helyi értékeket
tovább fejlesztése és szépítése.3
Pocsai polgármester asszony 2015-ben az Egri Főegyházmegyénél
kezdeményezte az emődi iskola és óvoda fenntartásának átvételi jogát, az átvétel
azonban nem történt meg, mert az egyház 25 évre kérte az intézményeket, de csak
egy évre vállalta az étkezést az önkormányzattól. Ez a körülmény, a tanévkezdés
előtt néhány nappal derült ki. A szülőket, akik egyébként támogatták az egyházi
átvételt, annyira felháborította az ügy, hogy petíciót küldtek Emőd képviselőtestületének, hogy oszlassa fel magát. A képviselő testület öt képviselője támogatta a
lakosság észrevételét és az emődi képviselő testület november 10 –én feloszlatta
magát.4
Emőd város napján 2015. augusztus 20-án ünnepélyes keretek között, a város
érdekében kifejtett kutató munkája és jelentős tevékenysége elismerése miatt, Emőd
Önkormányzata „Díszpolgári” címet adományozott Czecze József tősgyökeres
emődinek, de jelenleg miskolci lakosnak és ugyanakkor Pro Urbe díjjal tüntette ki
Kovács Géza városgondnokság vezetőjét segítő és eredményes munkájáért és
párhéttel azelőtti nyugdíjba vonulása alkalmából.5
3

Emődi Krónika: Évekig készült a polgármesterségre 2014. október 17. és a január 18. száma
Észak-Magyarország: Az egyházmegye szerint a feltételekkel volt a baj (2015. 09. 21. és a Szuper
infó 2015. november 25. száma: „Mindannyiunk közös érdeke, hogy fogjunk össze Emődért!
5
Emődi Krónika 2015. augusztus, Városunk kitüntetettjei, Augusztus 20-án kettős ünnepe volt
városunknak.
4
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A 2016. február 28-án időközi önkormányzati
választásra került sor a városban. A választásra
jogosult választópolgárok száma 4091 fő, melyből a
szavazás alapján 2168 jelent meg ez 53%-os részvételt
jelentett. A megszerzett szavazatok alapján a kiírt
időközi választásokon, Fekete Tibort választották meg
Emőd Város polgármesterévé.6
Fekete Tibor polgármester Emődön született
1952-ben. Általános Iskolai tanulmányai urán a
Miskolci
Közgazdasági
Szakközépiskolában
érettségizett, majd elvégezte a Pénzügyi és Számviteli
Főiskolát, ahol közgazdász diplomát szerzett.
Dolgozott az emődi Nagyközségi Tanács VB.
Szakigazgatási Szervénél, a B.-A.-Z.- Megyei Tanács
VB. Mezőcsáti Járási Hivatalában, a Megyei Tanács
VB. Pénzügyi Osztályán, az Emődi Költségvetési Üzemnél, majd a
Pénzügyminisztériumban.
Okleveles könyvvizsgálói végzettséget szerzett 1993-ban, utána a
magánszférában dolgozott könyvvizsgálóként. Könyvvizsgálói munkát az országban,
különböző megyékre kiterjedően végzett.
A nyugdíjba vonult 2015-től és folytatta a vállalkozói tevékenységét. Felesége
tanítónő volt Emődön, két felnőtt fiuk van.
Most rövidített módon idézem, Fekete Tibor újonnan választott polgármesterének
nyilatkozatát.
„Emődön, ilyen intenzív, felfokozott légkörben zajló választási időszak még nem
volt. Az emberekben megjelent egy gondolat, miszerint nem jó irányban mennek a
dolgok, és egy vágy, hogy változásokra van szükség.
Ígérte, hogy a szövetség városáért programot, képviselőtársaimmal együtt
megvalósítja. A város összes polgáraiért kívánnak dolgozni, - függetlenül attól, hogy
ki kire szavazott - . A képviselő testület munkáját az egyszemélyes vezetés helyett a
kölcsönös együttgondolkodás fogja jellemezni. Becsülettel és alázattal képviselik a
választópolgárok érdekeit. Minél előbb megoldják és kinevezzik a művelődési ház,
valamint a városgondnokság vezetőjét. Az önkormányzati bizottságok számát
eggyel növelni szeretnék. A humánerőforrás bizottság feladatait két bizottság, a
szociális és egészségügyi, valamint az oktatási, ifjúsági és sportbizottság látja majd
el. Minél több kormányzati és európai uniós külső forrás bevonását szorgalmazzák.
Tervezik a, játszótér bővítését és egy új építését. A járdák állapotán javítani
akarnak. A ciklus végére meg kell építeni a buszmegállókat. Több ingyenes
rendezvényt kívánnak szervezni. Civil szervezetekre, egyesületekre, alapítványokra
és sportszervezetekre kiemelt figyelmet fordítanak. A hagyományokat ápoló
csoportokat fenntartják és segítik..”7

6

Emődi Krónika 2016. március. Időközi önkormányzati választás eredménye.
Városaink 2016. Észak-Magyarország: Emőd: bátor lépésekkel előre. Idézet az Emődön
közelmúltban megválasztott Fekete Tibor polgármestertől.
7
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Megalakult városunk új képviselő-testülete
Első sor, balról jobbra: Kovács Géza, Kazárné Kalber Nikolett alpolgármester, Fekete
Tibor polgármester, Lapostyánné Dányi Katalin, Kósa Lajos
Második sor: Fehérvári Tamás, Szűcs László, Poráczki András, Barna Zsolt képviselő
testületi tagok..
(Forrás: Emődi Krónika 2016. 03.)

A polgármesteri hivatal jelenlegi szervezeti felépítése és létszáma:
Polgármester 1 fő, jegyző 1 fő, aljegyző 1 fő. Titkárság 3 fő, Igazgatási osztály
(Szociális Iroda, Anyakönyv és Népesség nyilvántartás) 3 fő, Pénzügyi osztály
(könyvelés, adó, költségvetés) 6 fő, Műszaki Iroda 2 fő. Összesen tehát a
Polgármesteri Hivatalban 17 fő dolgozik.
Emődön, évek óta két kissebségi önkormányzat működik: Istvánmajorban Veres Atilla elnök vezetésével - a Lengyel Nemzetiségi- és Emődön - Farkas Géza
elnök vezetésével - a Roma Nemzetiségi Önkormányzat.
Alapítványok: „Gyermekálom" az Emődi Óvodásokért Alapítvány, az Emődi
Református Templomért Alapítvány, „Rákóczi” az Emődi Általános Iskolásokért
Alapítvány.
Egyesületek: Emődi Nagycsaládosok Egyesülete, Bükkaljai Alkotók Közhasznú
Egyesület (2010), Emődi Főnix Íjász Egyesület 2009, VITYUKA (Vidám Tyúkok
Kakasok) Emődi Hagyományőrző Néptánc Egyesület (2007), Z-07.
Postagalambsport Egyesület (1951), Emődi Pincegazdák Egyesülete (2008), Emődi
Horgász Egyesület, Emődért Közhasznú Egyesület, Emődi Sport Egyesület,
Diáksport egyesület, B.-A.-Z. Megyei Huszár és Lovas hagyományőrző Egyesület.
Az önkormányzat 2016. évi költségvetése 681 476 e/Ft bevétellel és ugyan annyi
kiadással számol.

16

Oktatási és Kulturális Intézmények: Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Reményi Ede
Alapfokú Zenei Művészeti Iskola, Emődi Gyermekállom Óvoda, Emődi Művelődési
Ház és Könyvtár, Emődi Idősek Klubja.
Működik még az Önkormányzat keretén belül, az Emőd Város
Városgondnokság, Horváth Károly mb. vezetésével, melynek szervezeti
felépítése:

Emőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. szeptember 1-én
létrehozta a Települési Értéktár Bizottságot dr. Rémiás Tibor elnök vezetésével.8
A város hírnevének és idegenforgalmának növelése, a lakosság
szórakoztatásának biztosítása, a spot színvonalasabbá tétele érdekében, ünnepi
megemlékezéseket, versenyeket, előadásokat szerveznek:
 A madarak és föld napján az iskolások, nagycsaládosok akadályversenyt és a
pincegazdák nagytakarítást végeznek a városban és a pincék között.
 Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére ünnepi
megemlékezést, és koszorúzást szerveznek a Kossuth szobornál. (A jövőben az
emődi születésű, Debrődi János huszár őrmester hősi emlékművénél)
 A hagyománynak megfelelően (március 31-én és április 01-én) az iskolások
Rákóczi-napokat szerveznek
 Költészet napját (április 11-én) ünneplik. Az iskolások előadásokat,
felolvasásokat és verseket mondanak
 Szent György napján (április 26-án) Országos Búzaszentelőt tartanak a
katolikus egyház közreműködésével.

8

Internet: Emőd Város honlapja
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 Borverseny (április végén) az Emődi Pincegazdák Egyesülete (EPE)
szervezésében. (Eredmény hirdetés május 1-én az ünnepségen.) Szőlő szentelés
a katolikus egyház közreműködésével.
 . Majális (május 1-én) a pincék között
 Az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár (május 29-én) gyermeknapot
szerveznek
 Derenki Búcsú (június 26) az Emődi Lengyel Önkormányzat szervezésében,
az Emődi Búcsú (Húsvét után 40 napra, Áldozó csütörtökön) az egyházak
szervezésében
 Államalapítás napja, új kenyér ünnepe, a város napja, kitüntető díjak átadása
(augusztus 20) az önkormányzat szervezésében
 Idősek Napja rendezvény (október hó) az Önkormányzat szervezésében
 1956-os forradalomra, hőseire és eseményeire emlékezés (október 23) az
Önkormányzat és az Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola szervezésében
és közreműködésével
 Adventi Ünnepség (november 29) és Emőd Város Betlehemének
megszentelése az Önkormányzat és az egyházak szervezésében
 Kocsonyafőzési verseny és Kocsonya bál (december vagy január hó) az EPE
szervezésében
 az énekkarok találkozója, zenei események, koncertek és egyre
színvonalasabbá váló főzőversenyek, a pincék között: zsíros kenyér partikkal
egybekötött borkóstolók , nótaestek.
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A város főbb látványosságai

Az 1720-ban Barokk stílusban épült
Rákóczi kastély - vagy említik Rhédey
kastélynak is - műemléki védettség alatt áll,
jelenleg óvodaként üzemel. A Helyi
Értéktárba felvéve.
(Fotó: szerkesztő)

Római katolikus templom 1795-ban
barokk stílusban épült. A templom
oltárfreskója és festett üvegablakai
egyedülállóak az országban, Emőd Város
Képviselő-testülete helyi védelem alá
helyezte, a Helyi Értéktárba felvéve.
(Fotó: önkormányzat)
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Istvánmajorban lévő katolikus
templom. 1950-ben egy magtár
átalakításával készült, a mellé épített
haranglábbal, amit később körbefalazták és
ebből lett a templom tornya. A helyi
Értéktárba felvéve

Református templom
1799-1811 között neobarokk stílusban
épült templom országos védettség alatt álló
műemlék épület. A Helyi Értéktárba
felvéve.
(Fotó: Internet, az egyház honlapja)

A görög katolikus templom, felszentelve
1998-ban.A Helyi Értéktárba felvéve.
(Fotó: szerkesztő)
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Ravatalozó
Forrás: szerkesztő

Katolikus parókia az Attila utcán
(Forrás: szerkesztő)

Kripták sora
Forrás: szerkesztő)
Református parókia a Kossuth utcán
(Forrás: szerkesztő)

Temető közelebbről
(Forrás: szerkesztő)
Emődi temető, háttérben a szélkerék
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Népi műemlék épületek a Szilfa
utcában, felvéve a Helyi Értéktárba
Az urasági magtár az ezredforduló
idején, a Helyi Értéktárba felvéve.
(Forrás. Szerkesztő)

A Vasútállomás régi épülete,
eredetileg rakodó raktárnak épült, felvéve a
Helyi Értéktárba
(Forrás: szerkesztő)

Tehéntánci pincék, melyen a
szőlőtulajdonosok több mint 400 pincéje
található. A Helyi Értéktárba felvéve.

A Vasútállomás magasított peronnal

Tehéntánci pincefalu a középen lévő
legnagyobb Csillagpincével
(Fotó: szerkesztő 2006.)
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A Csillagpince mögötti szabadtéri színpad..
A Csillagpince a Helyi Értéktárba felvéve.
(Fotó: szerkesztő)

Trianoni emlékmű, a gyászos Országzászló,
tetejére turulmadarat helyeztek a 10-éves
városavató ünnepség alkalmából
(Fotó: szerkesztő 2000)

Lóré kisvasút az Erdődy családdal. A
Karolai szőlőkbe, szüretre indulnak. Lóré
kisvasút a Helyi Értéktárba felvéve
(Forrás: Internet, Fészbook, Dél
Borsod…)

A második világháború ismert és ismeretlen
áldozatainak emlékműve
Soha nem múló emlékezéssel állította Emőd
lakossága 1990-ben.
(Fotó: szerkesztő, 1999.)

Az I. világháborúban elesett hősök
emlékműve. Alkotója: Farkas Béla
szobrászművész.
(Fotó: szerkesztő 2000)
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Volt Szt. Imre iskola
(Forrás: képeslapból kimásolva)
Egy tantermes református községi
iskola
(Fotó: szerkesztő)

Az 1882-ben épült R.k. iskola, évtizedekkel
korábban élelmiszer boltként és italboltként
használták (Forrás: szerkesztő)

A 4 tantermes római katolikus „Rákóczi
Ferenc” iskola
(Fotó: szerkesztő)

Református iskola
(Forrás. Szerkesztő)

Általános iskola, 1958-ban épült a Kossuth
utcán
(Forrás: szerkesztő)
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Polgármesteri Hivatal, épülte
(Fotó: Polgármesteri Hivatal, 2000.)
Orvosi rendelő és gyógyszertár
(Fotó: szerkesztő)

Takarék Szövetkezet a Kossuth utcán
(Forrás: Szerkesztő)
Gyermekorvosi rendelő
(Forrás: szerkesztő)

Panoráma lakótelep
(Fotó: szerkesztő)

Célcsoportos lakóépület a postával
(Fotó: önkormányzat)
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Volt Malom épülete

Minta lakótelep
(Forrás: Csapkó László)

Városgondnokság (látványterve)
Bagolyvár éterem (nem üzemel), a
Helyi Értéktárba fel kívánjuk venni

A városgondnokság korábbi irodaháza, a volt rendőrőrs épülete, ma m
Az egyházak megáldották a székely kaput
(Fotó: szerkesztő)
Kisvendéglő az Arany J. utcán
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Pékség a Kossuth utcán (Fotók:
szerkesztő)

Akku bolt és a kocsi mosó az Arany
J. utcán

Delta ABC és presszó
(Fotó: önkormányzat)
Mentő Állomás az átalakított volt
Rendőrőrs helyén

Piac a fűszerbolt előtt az Arany J.
utcán
Maxi Coop áruház
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Kertészek boltja az Arany J. utcán
(Fotók: Szerkesztő)
Székely kapu az Önkormányzat előtt. Az
erdélyi Parajd település ajándéka.
(Forrás: Csapko László)

Emődi Sportkör a focisták bázisa
(Forrás: szerkesztő)

A Lóré kisvasút maradványa a
vasútállomás környékén. A Lóré a Helyi
Értéktárba felvéve.
(Forrás: Inrernet)

Emődi bánya tavak
(Forrás: Csapkó László)

Emőd, 2016. 07. 12.
Czecze József, Emőd Város
Díszpolgára
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