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Március 15.
Tisztelt Ünneplő Közösség!
Tisztelt Altábornagy úr!
Tisztelt Megemlékezők!
Március 15-e előestéje van. A tavasz
azon napjának előestéje, amikor ünnepi
díszbe öltözik az ország. Kitűzzük a kokárdákat és emlékezünk az 1848-as márciusi
ifjakra, akik kiálltak hazánk függetlenségéért, akik között volt egyszerű munkásember, tollforgató és nemes ember is.
Ez volt az első lépése a 48-49-es szabadságharcnak, amikor az ország lakossága félretette az itt élő népek, társadalmi csoportok közötti ellentéteket és ös�szefogva, a közös célért cselekedett.
Legújabb kori történelmünk során
mindig kiemelkedő jelentőséggel bírt
1848. március 15. megünneplése. Fontos volt, mert a magyar szívekben mindig
magában hordozott egy sajátos jelentéstartalmat, a szabadság, a fejlődés, a modernizáció és a nemzeti tudat érzését.
169 éve március 15-én kezdődtek azok
a magyarság számára fontos történelmi
események, amelyekkel a Magyar Nemzet
jelentős lépést tett a függetlenség elnyerése, a feudális társadalmi rend felszámolása felé.
A forradalom napjaiban kialakult az ös�szefogás. A szabadságharc hónapjaiban
megszülető nemzeti egység ma is fáklyaként mutatja az utat. Minden márci-

us 15-e emlékeztet rá bennünket, hogy
a nemzet megmaradása, felemelkedése
csak széles összefogással, közös akarattal
válhat valóra.
A magyar nép mindig tiszta szívvel,
fenntartások nélkül ünnepli eme magasztos eseményt. Büszkén emlékszik vissza a
169 éve lezajlott forradalom és szabadságharc példaértékű üzeneteire.
De mit is ünneplünk március 15-én?
Magyarország történelmének egyik
meghatározó eseménye az 1848-49-es
forradalom és szabadságharc. A nemzeti
identitás egyik alapköve.
Azon az esős tavaszi délelőttön megszületett valami.

Megszületett egy olyan erő, amely
megrengette az akkori Pest utcáit. Ez az
erő az összefogás!
A forradalmi eszmék szerzői a Márciusi
Ifjak, akik közül igen meghatározó személyek: Petőfi Sándor, Irinyi József, Jókai Mór,
Vajda János, Vasvári Pál.
Rájuk emlékezünk ezen a napon. Azokra, akik felismerték az egység hatalmas,
eget rengető erejét. Azokra, akik tetteikben a végsőkig bízva, elszántan, remén�nyel telve cselekedtek.
Tisztelt ünneplő közösség!
Az ifjúság megmutatta erejét, történelmi léptékkel mérve is elvitathatatlan érdemeik és eredményeik lettek. Magyarország

történelmében nem utoljára! Volt még
diktatúra alatt forradalom, amikor szintén
a szabadság utáni vágy és az elnyomás elleni küzdelem hajtotta a magyar ifjakat a
gigászi túlerővel szemben.
Fontos, hogy tetteikkel kiérdemelt elismerő tiszteletet tovább adjuk a felnövekvő nemzedéknek. Ünnepi megemlékezésekkel és az események felelevenítésével
megismertessük gyermekeinkkel, unokáinkkal a forradalom magasztos eszméit.
Nyilvánvalóan nem forradalmi eszközökkel, de lesz is még szükség mind az ország, mind pedig városunk életében az ifjúság elszántságára, az ifjak tenni akarására és lendületére.
A 48-as fiatalok cselekedetei a ma emberének is tanulságul szolgálhatnak.
Tetteik azt bizonyítják, hogy csak úgy
lehet eredményeket elérni és elképzeléseket véghezvinni, ha a jobbító szándék
mögé állva összefogunk és annak véghezvitelében egységesek vagyunk.
Tanulnunk kell a márciusi ifjaktól, mind
elszántságot, mind pedig kitartást és ös�szefogást.
Meggyőződésem, hogy ma is csak hasonló szellemben tudjuk saját dolgainkat
intézni, településünk ügyét tovább vinni,
terveinket végrehajtani.
Éljen bennünk is a tudat, hogy összefogva nagy eredményeket érhetünk el. Az
összefogás alapja pedig a bizalom, amely
nélkül nem lehet eredményeket elérni,
amely nélkül nem működhet jól egyetlen
közösség sem.
Ennek az összefogásnak, ennek a bizalomnak a jegyében tervezzük és szervezzük városunk jelenét és jövőjét.
Napról-napra azért dolgozunk, hogy
mindannyiunk számára szebbé, elfogadhatóbbá, otthonosabbá tegyük településünket.

A márciusi ifjak példája minket is kötelez: minden tehetségünket, akaratunkat és
tudásunkat a közösség, a település érdekében az alkotásra, az Emődön élők életfeltételeinek jobbítására kell fordítanunk.
Mindent el kell követnünk, hogy olyan
várost építsünk, ahol jó élni, ahová jó hazatérni.
Mindehhez továbbra is rendelkezünk
végrehajtható tervekkel, megvan az elszántságunk, tenni akarásunk és jó szándékunk.
Terveink, szándékaink véghezvitelében
mindenkire számítunk, aki a közösség érdekét szem előtt tartva segít nekünk ebben a
munkában.
Tisztelt Ünneplők, kedves Emődiek!
Ez a mai ünnep különleges helyet foglal
el a március 15-i ünnepek sorában. Ma egy
olyan síremléket avatunk a Polgármesteri
Hivatal előtti parkban, amely az 1848/49-es
szabadságharc emődi születésű hősi halottjának állít emléket.

Ma este leleplezzük annak a síremléknek a másolatát, amely a Losonci temetőben áll, az 1819-ben Emődön született
Debrődi János huszár őrmester emlékére.
Debrődi János az 1849. március 24-i losonci csata egyetlen áldozata, aki ezzel a csata hőse lett.
A síremlékre Lehóczki István Polgármester úr talált rá, egy losonci útja során.
A Debrődi családfa és a történelmi események felkutatásában nagy munkát végzett
Czecze József Úr, városunk díszpolgára. A
síremlék másolatát évekkel ezelőtt Szabó
László emődi sírköves mester készítette el.
E helyről köszönöm mindazoknak a
munkáját, fáradozását, akik hozzájárultak
ahhoz, hogy emléket tudjunk állítani településünk szülöttjének, a 1848/49-es forradalom és szabadságharc hősének.
A síremlék másolatának felállítására,
felavatására ma kerül sor, amit megtisztel
jelenlétével az emődi születésű dr. Holló
József honvéd altábornagy úr, akinek ezúton is köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat és jelenlétével megtiszteli városunkat, ünnepségünket.
Kevés olyan település található az Országban, akinek szülöttje az 1848/49-es
forradalom és szabadságharc hősi halottja.
Mondjuk el ismerőseinknek, rokonainknak, gyerekeinknek és unokáinknak,
hogy városunkban született a szabadságharc egyik hősi halottja, akire büszkének
kell lennünk!
Tisztelettel kérem az Emődiektől, hogy
kegyelettel vigyázzunk új emlékművünkre. Ápoljuk, gondozzuk azt, és azon keresztül is őrizzük az 1848-49-es hősök emlékét!
Éljen a Magyar szabadság, éljen a Haza!!
Fekete Tibor
polgármester
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Debrődi János honvéd huszárőrmester emlékművének avatása
Dr. Holló József altábornagy beszéde
Tisztelt Képviselő Urak Hölgyek,
Polgármester Úr! a Történelmi Egyházak képviselői, Tanárok, diákok! Emőd
város kedves lakói!

kívánunk – holott már avval, hogy
másnak megtettük, ajtót nyitottunk
neki, hogy velünk is megtörténhessék.”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Amikor az 1848. március 15-i forradalom híre elterjedt, majd kezdetét vette a szabadságát frissen kivívott nemzet
önvédelmi harca, sokan gondolkodtak
úgy, mint Vörösmarty Mihály:
„Jobb korunk jött. Újra visszaszállnak,
rég óhajtott hajnal keletén,
édes kínja közt a gyógyulásnak,
a kihalt vágy és elpártolt remény:
Újra égünk őseink honáért,
újra készek adni fiaink életet s vért.
És érezzük minden érverését,
szent nevére feldobog szívünk;
és szenvedjük minden szenvedését.”
A négyszáz esztendő, amelyet Magyarország Ausztriával közös államban
töltött el, kevés kivételtől eltekintve állandó, elkeseredett küzdelemből állott.
E harcban a magyarság védelmezte
a maga függetlenségét, állami önállóságát, nemzeti méltóságát és sajátos kultúráját, Ausztria pedig Magyarország elszakadási, önállósulási, forradalmi törekvéseit igyekezett elnyomni vagy
megelőzni.
A századonként megismétlődő fegyveres összecsapások utolsó akkordja, az
1848–1849-es szabadságharc a nemzet elbukásával végződött. De Ausztriára is nehéz sors következett, s be kellett
látnia, hogy hatalmi állását csak úgy tarthatja meg, ha Magyarország az egységes
monarchia fenntartásában közreműködik. Deák Ferenc pedig a magyar nemzetet bírta rá, hogy az egységes monarchia kedvéért hozzon külpolitikai, katonai és pénzügyi áldozatokat, s felszabaduló erőit fordítsa saját államiságának és
nemzeti műveltségének fejlesztésére.
Ezt a sokféle elemből összerakott politikai hatalmat a közös uralkodóház hagyományos tekintélye, a polgárság törvénytisztelete, a közös hadsereg egységesítő
ereje, a különféle népeket Csernovictól
Triesztig, Lembergtől Záráig, Passautól
Brassóig összekötő közös gazdaság és végül az a külpolitikai szükség tartotta ös�sze, hogy Közép- és Délkelet-Európában
legyen egy olyan középhatalom, amely elválasztja az északi szlávságot a délitől, be-

Tisztelt Hallgatóim!
Kedves EMŐDI Honfitársaim!

ékelődik a német és az orosz nagybirodalmak közé, s egyben a Balkán egyensúlyát
biztosítja.
Épp ezek okán sokan viszont úgy gondolkodtak, mikor kitört a szabadságharc,
mint – ha később is –
Babits Mihály: „... a színek együtt
adják ki a képet, a hangok együtt adják a koncertet. Nemzet ne a nemzet ellen harcoljon (…) micsoda hiba:
másnak tenni, amit magunknak nem

A magyar nemzet forradalma egyszerre volt soron következő tagja és
mindegyik másiktól eltérő alkotója az
1848-ban Európán végigsöprő Népek Tavaszának. Betagolódott a többi népmozgalmak közé, mint a polgári rend revolúciós megteremtésének kísérlete a megcsontosodott feudális abszolutizmus maradék, de annál makacsabb pozícióival szemben. Rokonítható más mozgalmakkal annyiban, hogy
összefonódott a nemzeti függetlenség megteremtésének vagy visszaszerzésének több évszázados céljával, s egyedi volt annyiban, hogy a
megszületésekor általa teremtett demokráciát fejlődése folyamán fokozatosan szélesítette.
Létének mindennapjai sem hasonlítottak más nemzet szabadságharcaira, amelynek gyökere a magyar nemzeti lelkületben keresendő. A forradalmi lelkesedés és a szabadságharcos elszántság mellett a meghasonlás és a
keserűség a forradalom, majd a szabadságharc velejárója, életérzése volt.
S ez az életérzés kérdést vetett fel bennük, s kérdést vet fel bennünk, ükuno-
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kákban is. Miért van, hogy a magyar a
fájdalmak népe? Miért van, hogy a tragikum vele jár, s miért van, hogy az a
két magyar vers, amelyben a nemzet
saját léte titkát kiáltotta el, két jajszót
kiált a nagyvilágba:
„Megbűnhődte már e nép
a múltat s jövendőt!”
„Népek hazája nagy világ, hozzád bátran kiált: egy ezredévi szenvedés kér
éltet vagy halált!”
A harc lelkesítő pillanataiban a kor
egyszerű magyar embere Simon Lajos
szavaival adhatta meg a választ:
„Áldassék emberi vér,
amely érettünk megadatott,
áldassék minden ember,
akár eleven, akár halott,
aki szuronyra tűzve,
egünkre hozta a fényes napot!”
Tisztelt Avató Gyülekezet!
Kedves Földieim!
Ezen a ponton érkeztünk el Emődhöz
és a város hőshez: Debrődi János huszár
őrmesterhez, aki 1837. augusztus 1-jén
lépett önkéntesként a 10. huszárezredbe.
A felvidéki város, Losonc temetőjében
áll egy obeliszk, amelyen az olvasható:
„Itt nyugszik
Debrődi János
született 1819ik évben
Borsod megye
Emőd községében
mint
Honvédhuszár
őrmester
Múltki hősi halállal
Az ellen golyója által
1849 Márczius 24n
Losoncz város belterén
Áldás legyen teteme felett”
Még 1877. március 24-én a losonci Kubinyi téren, a református templom mellett, Damjanich János honvédtábornok özvegye jelenlétében lepleztek le egy honvéd-emlékművet, annak
emlékére, hogy 1849. március 24-én sikerült megfutamítani a többszörös túlerőben lévő császári katonaságot. A
terméskő talapzaton álló, négy oldalán feliratos kőobeliszket láncokkal ös�szekapcsolt ágyúgolyók díszítették. Az
1945-ben eltávolított és a mai napig
ismeretlen sorsú emlékmű főutca felőli
oldalára ezt vésték:
„Ide hozzd óh hű
magyar nép híveidet!
Itt tanúld meg, mi a hazaszeretet!”
1849 több, mint másfél évszázaddal ezelőtti tavaszán Beniczky Lajos

őrnagy maroknyi huszárával vereséget mért a császáriak túlerőben lévő
hadoszlopára, amely 8 gyalogszázaddal, 1 ulánusszázaddal és 1 röppentyűüteggel éppen bekvártélyozott
Losoncra. A történésekről engedjék
meg, hogy egy korabeli forrást idézzek,
Bartha Lajos még a XX. század elején,
1911-ben a Nógrád vármegyei Losoncz
város történetéről írott munkájából:
„Délutáni félegy volt; a katonaság
ebédelt, a császári biztos nyomozásra
volt indulandó. Egyszerre bevágtat a városba két huszár, nehány percz mulva a
rimaszombati útról ismét 31 huszár, vezetőjük egy hadnagy. A huszárokon sokféle egyenruha; pisztolyt sütögetnek;
kardjaikkal sebesen hadonáznak; roppant robajjal és zajjal beszáguldozták a

várost; az egész azt a látszatot kelti, hogy
itt egy nagyobb csapat készül a császári katonaság megrohanására. A csel sikerül, a huszárokat vezető hadnagy vezényel: »Huszárok ! Első osztály rohamra,
második osztály ágyúfedezetre, indulj!«
A császári csapatok fölülnek a cselnek s a
helyett, hogy a néhány szál embert vis�szavernék, védelmi állásba helyezkednek. Egy Debrődi János nevű huszárőrmester a vendéglő ablakából kilőtt
golyótól elesik, de a támadók elérték
czéljukat, teljes zavart idéztek elő és
időt nyertek arra, hogy erősítésük megérkezzék. A magyar csapat részére egy
hat fontos sugár- és vetágyú érkezik; az
egyiket a »Magyar király« gyógyszertárnál, a másikat a katholikus templomnál állítják föl. Végül Beniczky Lajos ve-
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ában Emődön. Elismerés hála és köszönet Emőd város vezetésének, polgármestereinek Lehoczky István és
Fekete Tibor uraknak, a helytörténészek kitartó és töretlen munkájának,
Czecze Józsefnek és minden jóakaratú Emődinek, akinek köszönhetjük,
hogy falunk, 2001-től városunk szülötte az emlékművel immáron tudatunkban vésődhet, hogy itthon van, hogy
Debrődi János történelmünk fényes
fejezetének hőse méltó helyen van.
Köszönet a magas színvonalon szervezett méltó ünnepért, a tanárok, diákok
hatalmas munkájáért, 1848 és a modern kor összekapcsolt megidézéséért

zérlete mellett 400 honvéd is megérkezik; heves utczai harcz fejlődik, mely a
magyar csapat győzelmével végződik. A
dzsidások nem állhatják a fedezet nélküli kartácsolást, visszavonulnak LosonczTugár piaczára és onnan bocsátanak
röppentyűket a városra, melyek azonban
a hóval borított háztetőknek nem árthatnak. A magyarok másik ágyúja elöl a
vendéglőben védelmi állásba helyezkedett gyalogság is kénytelen onnan kivonulni; száznál többen megadják magukat, sokan foglyul esnek és lefegyvereztetnek. A magyar csapat gazdag zsákmányt szerzett: 27.000 pengő forintot,
40 lovat, a tisztek összes szekereit, lovait,
málháját; azonkivül 300 foglyot. A harcz
befejezése után a támadó sereg azonnal
kivonult a városból, a császáriak pedig
Gyarmatra húzódtak.”

Tisztelt Ünneplő Gyülekezet!
A hatalmas győzelemnek az emődi
születésű honfitársam és földim –
mondhatom így, hiszen magam is
emődi vagyok –, Debrődi János huszár őrmester Kubinyi téren elszenvedett hősi halála volt az ára. Azé a bajtársamé, akinek emlékművét most felavatom, s akinek emlékére, mint a Magyar Honvédség tábornoka koszorúmat elhelyezem. Sajnos fél esztendővel később ára lett a hatalmas győzelemnek maga a felvidéki város is: 1849.
augusztus 7–9. között a Grabbe tábornok vezette orosz seregek bosszúból a
földdel tették egyenlővé.
Nekünk, az ükunoka-generáció tagjainak az emlékezés és az emlékeztetés maradt. Végre Debrődi János huszár őrmester újra itthon szülőváros-

Önkormányzati
hírek
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. március 9-én tartotta rendkívüli ülését.
Az első két napirendi pontban a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodás majd a Miskolc Térségi Konzorciumot képező önkormányzatok és a MiReHuKöZ
Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. között fennálló Vagyonkezelési Szerződés módosításáról döntött a testület. A harmadik és negyedik napirendi pont önkormányzati
rendeletek felülvizsgálatáról szólt melyben az egyes
anyakönyvi események engedélyezéséről és az ese-

Hivatásunk, hogy fényesen tartsuk
az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc emlékezetét. S különösen
hivatásunk ez nekünk, polgároknak,
önkormányzati vezetőknek, tanároknak, hivatásos katonáknak és hivatásos történészeknek. Mert a szabadságharc lánglelkű költőjének, Petőfi Sándornak szavai mindannyiunkat figyelmeztetnek:
„Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak
S áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.”
Az ifjúságnak üzenem, Remenyik
S. szavaival: „Adok egy lángot,
ápold, add tovább” Ápoljátok március lángját és adjátok tovább,és his�szük, hogy a haza fényre derül.
Ezennel Debrődi János huszár őrmester emlékművét felavatom
Köszönöm, hogy meghallgattak!

ményekhez kapcsolódó többlet szolgáltatásért fizetendő díjak mértékéről és a köztisztviselők juttatásairól szóló rendelet-tervezetet tárgyalta meg és fogadta el a Képviselő-testület. (A rendeletek Emőd Város
honlapján www.emod.hu megtekinthetőek.)
A következő napirendi pontban az Emőd, Kossuth
út 157. szám alatti (648 és 650 hrsz.) közparkon lévő
pincebeszakadás miatti helyreállítási munkálatokhoz szükséges Vis maior támogatás igényléséről született döntés. A hatodik napirendi pontban a Művelődési Ház építési engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésre érkezett árajánlatokat bírálta el a testület. A
utolsó napirendi pontban önkormányzatot érintő pályázat benyújtásáról döntöttek.
Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

Emődi Krónika
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Emőd is megkapta
a Kiss Kata Zenekar új kiadványát

Március 15-én jelent meg a Kiss Kata
Zenekar legújabb, exkluzív kiadványa
Magyarból Jeles címmel a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával. A kiadvány
azért különleges, mert a nemzeti ünnepeink előtt tiszteleg és minden általános iskola kap belőle és oktatási segédanyagként használhatják a jövőben.
Balog Zoltán Miniszter Úr a következő
ajánlást írta a kiadványhoz:
Régi igazság: azt ünnepeljük, amit fontosnak tartunk. Ez a kiadvány, amit most
sokak munkája nyomán kézbe vehet a
nagyközönség, arra vállalkozik, hogy segítsen nemzeti ünnepeink méltó megünneplésében.
Igazi ünnep pedig nincs zene és ének
nélkül. Így hát dalra fel!

A kiadványról…
A Kiss Kata Zenekar által kidolgozott
„ A Zene Benned Van!” oktatási program
2013-ban Magyarország oktatás-és kultúrpolitikáját képviselte Olaszországban a XI. Nemzetközi Fesztiválon és konferencián. A zenekar programját az Emberi Erőforrás Minisztériuma delegálta a
fesztiválra. A program első díjat nyert és
a magas színvonalú kidolgozottsága, innovációja miatt az olasz köztársasági elnök köztársasági érdemérmet adományozott a Kiss Kata Zenekarnak.
Az elmúlt 3 évben a Zenekar Balog
Zoltán Miniszter Úrral karöltve folyama-

tosan azon dolgozott, hogy ezt az oktatási programot hogyan tudná Magyarország minden általános iskolájában eljuttatni és a továbbiakban pedig hogyan
tudná a szélesebb közönség elé tárni.
Így született meg ez a kiadvány, mely közel 40 ember munkája.
A Kiss Kata és zenekara a zene eszközeivel, a közös éneklés élményén keresztül elülteti a lélekben és a szellemben
is a nemzeti identitás magját. A kiadványon szereplő dalok a magyar nemzeti
ünnepek és emléknapok előtt tisztelegnek. A céljuk nemcsak az volt vele, hogy
emlékezzünk ezekre a napokra és tisztelegjünk a hősök előtt. Arra is vállalkoztak, hogy megfogalmazzák a dalokon
keresztül, hogy a jelenben mit jelentenek ezek a nemzeti ünnepek és hogyan
tudunk a mai ember életében tükröt állítani az emlékezésnek.

A kiadvány, mely a „Magyarból Jeles”
címet kapta, egy CD lemezből, egy DVDből és egy kiskönyvből áll. A cd lemez 4
dalt és 4 zenei alapot tartalmaz, amelyek
a magyar nemzeti ünnephez, emléknaphoz kapcsolódnak úgy, mint március 15,
június 4, augusztus 20 és október 23. A
cd különlegessége, hogy nemcsak a dalok, hanem a daloknak a zenei alapja is
rajta van, hogy a gyermekek, kórusok,
énekkarok, közösségek közösen énekelni tudják őket professzionális zenei
kísérettel nemzeti ünnepeink alkalmával. A kiadvány másik része a DVD, mely
a Kossuth Lajos azt üzente című magyar népdal feldolgozásuk videoklipjét
tartalmazza, mely olyan filmes technológiával készült, ami először Magyarországon ebben a klipben látható és egy
werkfilm mutatja be a kiadvány hátterét,
történetét, a Zenekar munkásságát és a
videoklip elkészülési folyamatát.
A ünnepélyes lemezbemutató 2017.
március 10-én volt Budapesten a Magyarság Háza Corvin termében, ahol
Emőd város képviseletében Fekete Tibor
polgármester úr vehette át a kiadványt.
A Kiss Kata Zenekar már többször vendége volt a városnak és remélem, hogy
hamarosan újra találkozhatunk velük valamelyik rendezvényünkön.
Kovács Gabriella
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
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HATALMAS SIKER SAJÓLÁDON
Immár negyedik alkalommal rendezték meg a Vidéki
Zenészpalánták Koncertjét Sajóládon, a Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában.
Az eseményen a megye művészeti iskolái mutatkoztak be,
köztük a Reményi Ede Zenei Alapfokú Művészeti Iskola emődi
és nyékládházi növendékei is, akik kiemelkedően teljesítettek.
A rendezvényt iskolánk Nyékládházi Ifjúsági Fúvószenekarának fantasztikus műsora zárta, ahol vetítéssel egybekötött
koncertélményben lehetett részünk. Vezényelt: Szilágyi Csaba
A találkozón részt vett emődi növedékek:
Nagy Béla
felkészítő tanár: Koleszár Zsolt
Tergalecz Dóra – különdíj
felkészítő tanár: Lövei Márta
Tolnai Szilveszter – különdíj
felkészítő tanár: Kaulics-Nagy Zsófia
A találkozón részt vett nyékládházi növendékek:
Halász Fábián – különdíj
felkészítő tanár: Berecki Zita
László Jáhel- különdíj
felkészítő tanár: Krajnik Tiborné
Takács Anna – különdíj
felkészítő tanár: Felvidéki Anna
Zongorán közreműködött:
Lövei Márta, Székelyné Ágoston Ildikó

Emődi Krónika

Nagy sikert aratott tanári
és fúvószenekari hangversenyünk

A kétévente megrendezésre kerülő hangversenyen különböző stílusú, műfajú előadásokkal lepte meg hallgatóságát a pedagógusok és a zenekar változatos műsora, ami
a klasszikus művektől a könnyedebb, jazz produkciókon át
a filmzenékig mindent felölelt.
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Felhívó kürt, trillázó fuvolák és lágy zongoraszó után következett a könnyűzenei blokk, melyet a tanári kar meglepetés rock n
roll produkciója zárt, ami után a közönség vastapsban tört ki. A
koncert második részében az Emőd Brass Fúvószenekar műsorát hallgathattuk meg, vezényelt: Koleszár Zsolt, Szilágyi Csaba.

Fellépők:
Lövei Márta - zongora
Kerekes Eliza - fuvola
Koleszár Zsolt - trombita
Sándor Ferenc - klarinét, szaxofon
Szántó Sándor - ütőhangszerek
Szekeres Tamás - trombita
Székelyné Ágoston Ildikó - zongora
Zsalakovics Éva - fuvola

KÖZLEMÉNY
a 2017/2018. tanév első évfolyamára történő
általános iskolai beiratkozás rendjéről
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a
továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdése szerint az iskolába a
tanköteles tanulókat az első évfolyamra - a területileg illetékes tankerületi központ véleményének kikérésével – a köznevelési feladatokat ellátó hatóság által meghatározott időszakban kell beíratni.
A beiratkozás időpontja:
2017. április 20. (csütörtök)
8.00 – 19.00 óra között,
2017. április 21. (péntek)
8.00 – 18.00 óra között.
Helye: Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola
konferenciaterme
Az általános iskolai beíratás eljárásrendjét részletesen a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22-23. §-a szabályozza.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő a fent említett időpontok egyikében köteles beíratni a
lakóhelye szerint illetékes vagy választott iskola első évfolyamára.
Az első évfolyamra történő beíratáskor szükséges:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
- a gyermek TAJ-kártyája
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító
igazolás (óvodai szakvélemény vagy szakértői vélemény)
- a diákigazolvány igényléséhez az okmányirodában elkészített NEK adatlap
A tanköteles kort elérő, de óvodában maradó gyermek
szakvéleményét is szükséges bemutatni a beiratkozás napján.
Iskolavezetés

Emődi Krónika
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Házasságkötési hirdetmény
2017. február 17-én házasságot kötött

Boszák Krisztián Zoltán
és Tuza Krisztina
2017. február 24-én házasságot kötött

Szamkó Dezső
és Németh Beatrix

Véradás!
2017. április 26-án

(szerda) 14-18-ig az Emődi
II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskolában kerül sor a tavaszi
véradásra.
Vérrel életet lehet menteni. Segíteni kell egymáson, hiszen
nem lehet tudni, mikor ki kerül bajba. A vért nem csak műtétek kapcsán használják, gyógyszert is készítenek belőle. A mai
egészségügyet meg kell támogatni vérrel. Fontos, hogy tervszerűen haladjanak a véradások, hiszen havi, heti, napi egyenletességet kell biztosítani a hazai vérkészletnek ahhoz, hogy
mindig legyen főmennyiségű és minőségű vérkészítmény.
Ebbe a láncszembe tartoznak városunk véradói is.
Az utóbbi véradásokon, akik nem adhattak vért, nem keseredjenek el, hanem tegyenek azért, hogy a következőre minden eredmény jó legyen. Egy ilyen szűrés kapcsán az is kiderül, hogy egészségesek vagyunk e.
Várunk minden véradót!
Véradásszervezők

Megemlékezés

Megemlékezés

Édesapánk emlékére.
Lelked reméljük békére talált:
Te már a menyből vigyázol ránk.
Sohasem feledünk, szívből szeretünk
Örökkön örökké, rád emlékezünk!

„Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk. Enyhíti
hiányát, ha álmainkban látjuk. Az ész megérti, de a
szív soha, Hogy egyszer majd mi is elmegyünk, ahol
Ő van oda. Az élet múlik, de akit szeretünk, Arra
életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.”
Fájó szívvel és soha el nem múló szeretettel
emlékezünk

Mikita József
halálának
2. évfordulójára.
Gyászoló család.

Méhektől nem félő
alkalmi segítőt keresek
(szállítás, pergetés).
Faragó Lajos
Emőd, Petőfi u. 42.
Tel.: 30/561-0945

Kiss Emilnére,
aki 2011. március 3-án
örökre itt hagyott bennünket.
Férje, lánya, 2 fia, unokái és dédunokája.

Impresszum
Kiadó:
Emőd Város Önkormányzata
Szerkesztő:
Kovács Gabriella
Lapzárta:
2017. március 17. ???
Elérhetőség:
szerkeszto.emodikronika@gmail.com
Tel.: 46/476-156
Tördelés, nyomtatás:
Pető Nyomda
Mezőkövesd, 48-as Hősök útja 2. Tel.: 49/414-000
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Az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
áprilisi programjai
2017. április 11. 17.00 óra

2017. április 20. 17.00 óra

KÖLTÉSZET
NAPJA

Emődi Gasztro Klub

Hazánkban 1964. óta
József Attila születésnapján,
április 11-én ünnepeljük
a költészet napját.
Ebből az alkalomból irodalmi esttel
tisztelgünk a tragikus sorsú poéta emléke
és a magyar líra előtt.
Az előadók emődi gyerekek
és felnőttek lesznek.
Mindenkit
szeretettel
várunk!
(Helyszín:
Igazgatási
Épület
emeleti
előadója)

Amikor bevackolt egy öreg ház padlásán érezte, hogy hosszú lesz a tél, hideg. Még az utolsó pillanatokban is
gyűjtötte az élelmet, hordta a diót, mogyorót. A vackát levelekkel, szalmával
dúsan kibélelte. Nem bízott semmit a
véletlenre, noha fiatal volt még, mondhatni gyerek. A fagyos nappalok beálltáig folyamatosan dolgozott és mielőtt
a jótékony álommanó álmot bocsájtott
volna a szemeire, a szüleire gondolt,
akik már elmentek. Az elalvás előtti
utolsó emlékképe viszont Mása volt, a
mókusleány, akivel, a nagy nyári felfedezőúton találkozott. Mása mókusléptékkel mérve nagyon messze lakott,
talán száz fán is túl, amit Misi mókus,
(mert így hívták hősünket) egyikről a
másikra ugorva birtokba vett. Találkozásuk szerelem volt az első látásra. Nevetve ugráltak fákról, fákra a rigókkal
fogócskázva és szorosan összebújtak,

„A gyógynövények szerepe
egészségünk megőrzésében”
Vendégünk lesz Pászk
Norbert, a Diósgyőri vár
gyógynövényszakértője,
reflexológus, fülakupunktúrás
addiktológus,
természetgyógyász.
Valamint ő a Diósgyőri Íjász
és Hagyományőrző Egyesület
elnöke. Mesél majd nekünk a
gyógynövények használatáról,
jelentőségéről a mindennapi
életünkben.
Szeretettel várjuk a
gasztronómia, az egészséges
táplálkozás és az önfenntartás
iránt érdeklődőket.
(Helyszín: Igazgatási Épület
emeleti előadója)

Mókushalál
amikor bújócskát játszottak a cinegével, vagy a vörösbeggyel. A fáról fürgén
leszaladva pedig Balázzsal, a sünnel incselkedtek naphosszat a sűrű avarban.
Édes kettesben gyorsan múlt az idő.
Misi a szüleiről teljesen megfeledkezett
és csak késő ősszel tért vissza hozzájuk,
de nem találta már őket, elmentek. Így
hát egyedül kellet felkészülnie a télre. Mivel fiatal volt és életerős, teli tervekkel, nem csüggedt. Amikor a tavasz
első napsugarai beszűrődtek a cserepek résein, Misi, a hosszú de csodás téli
álomból lassan magához térve, kibújt a
vacokból, az első gondolata Mása volt.
Elmegy és idehozza. Egy mókuspárnak
megfelel ez a hely. A családalapításhoz
ideális. Igaz, hogy a nyári szállás, a mókusjátszótér, az út túloldalán a régi is-

kola kertjében álló hársfákon és fenyőkön van, de bizonyítottan több mókusnemzedék is felnőtt már a nagy fák védelmében, amit még valaha rég diákok
ültettek. Misi szülei is gyakran emlegették, hogy már az ő nagyszüleik és azoknak a szülei is itt éltek. A gondolatokat
tett követte. Gyorsan átszaladt az úton
és fürgén föl a fákra, a lombok rejtekébe. De hopp, mi történt itt? A fák eltűntek. Misi sokáig csak állt megkövülten,
nem tudta mi tévő legyen, aztán zavartan elkezdett szaladgálni körbe, körbe,
majd végül hirtelen megindult, megkellet indulnia visszafelé, de ekkor már
az autó nem tudott megállni.
Később többen látták Mását magányosan kóborolva, át meg átszaladva a halált hozó úttesten, amint a párját szólongatja, keresi a kivágott fák helyén, a régi iskola kertjében.
Klebovicz Gyula

BÖLCSI- és OVIVÁRÓ
„Vár téged az óvoda,
ezer játék, száz csoda”
A 3-5 éves korú gyermekek
óvodai beíratása előtt,

ÓVODAI
NYÍLT NAPOT
szervezünk

2017. április 4-én (kedden)
10-12 óráig
a Geleji utcai és
a Rákóczi utcai óvodában.
Ezen a napon az érdeklődő szülőknek bemutatjuk
óvodánkat, játszóház keretén belül lehetőséget biztosítunk a leendő óvodásoknak a tevékenységek kipróbálására, illetve kötetlen beszélgetésre.
Szeretettel várjuk a bölcsődés korú gyermekeket
ezen a napon 10-12 óra között a Pöttömke Mini Bölcsődébe egy közös játékra és ismerkedésre.
Szeretettel várjuk az érdeklődő szülőket és a leendő óvodásokat és bölcsődéseket.
Matiz Csilla intézményvezető

EMŐDI TOJÁSFA
Az Emődi Nagycsaládosok Egyesülete
szeretettel várja a város lakóit, iskolai
osztályait, óvodás csoportjait, valamint
szervezeteket, munkahelyi közösségeket,
baráti társaságokat és bárkit, aki szívesen részt
venne a város tojásfájának feldíszítésében.
A Kossuth téren egy fát szeretnénk feldíszíteni
tojásokkal. A cél, hogy annyi tojás legyen a
fán, ahány lakosa van a városnak. A tojások
készülhetnek fából, műanyagból, papírból
bármilyen technikával.

Az első tojások elhelyezése:
2017. április 8. (szombat),
15 óra.
Ez után, a Nagyhéten folyamatosan bárki
tovább díszítheti Emőd tojásfáját.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit!
Készüljünk együtt a húsvétra!

Interjú
Gönczi Petra Virág
A városunkban élő Gönczi Petra Virág az Avasi Gimnázium
9. osztályos tanulójával készített interjút itt olvashatják.
- Milyen versenyeken szerepeltél eddig?
- Festettem már képet az 1956-os forradalom emlékére is,
valamint a Herman Ottó Múzeum Álmodj & Tervezz pályázatára készült munkámmal, országos második helyezést értem el.
- Amit az Észak-Magyarországban is láthattunk. Mesélnél
nekünk erről bővebben?
- A kiindulási alapot „Egy vasárnap délután felöltöztetem
nagy cifrán…” című néprajzi témájú kiállítás adta. Ahol a diákoknak, így többek között nekem is, azon kellett elgondolkodnunk, hogy a régi ünnepi ruhák motívumait, jellemzőit hogyan tudnánk átültetni a mai kor divatjába. A kazári népviselet tetszett meg igazán, így ennek motívumaival díszítettem a
tervezett darabot.
- A jelenlegi trend mennyire volt rád hatással?
- Igyekeztem formailag, színvilágban, stílusban is egy olyat
alkotni, mely a mai kor divatjának is megfelelne. A megálmodott ruha tökéletes lenne bálba, esküvőre.
- Honnan merítettél ihletet?
- A csipkéből készült vállkötő adta az ihletet, mely a szoknya
alján is visszaköszön.
- Említetted még, hogy több rajzversenyen is indultál. Melyek voltak ezek?
- A Magyar vagyok… határtalanul pályázaton, kimagasló
munkámért díjazásban részesültem. Valamint a IV. Krutilla Jó-

zsef Országos Akvarellfestő Versenyére készített képemmel,
országos döntőbe jutottam. A verseny április 1-én volt.
- Kik segítenek, segítettek leginkább ezen az úton?
- Gimnáziumi tanárom, Homonna György, akinek köszönetet szeretnék mondani a felkészítésért és a sok segítségért. Illetve, hogy ezen az úton elindított Garanczné Nagy Ildikó és
Lehóczki Istvánné Gizike néni általános iskolai tanár néniimnek. Valamint anyukámnak, hogy mindig mellettem áll.
- Mi a te legfőbb üzeneted?
- „Akarok alkotni valamit, ami jelent valakinek valamit, tudod
meg akarom rajzolni a vak hitet, az elmúló nyarat, vagy csak
egy pillanatát a tisztaságnak.”
Az interjút készítette Gulyás Erika
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár

