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Emőd a térségi központ szerepét tölti be újra
A megye legújabb kormányablakát nyitották meg a
miskolci járási kisvárosban.
Emőd. „Öröm látni, hogy újra épül és szépül Emőd Városa.
Ennek legújabb eleme a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal és a Miskolci Járási Hivatal égisze alatt működő
korszerű kormányablak – jelentette ki Tállai András, a térség
országgyűlési képviselője az okmányirodából átalakított intézmény avatóünnepélyén.
Széles körű ügyintézés
Demeter Ervin megyei kormánymegbízott jelezte, hogy a
Miskolci Járási Hivatal területén immár ez az ötödik kormányablak, amely a legszélesebb körű ügyintézést tesz lehetővé
mind a kistérség lakói, mind bárki erre tévedő magyar állampolgár számára. „A kormányhivatal töretlenül halad előre azon
az úton, amelynek célja, hogy a megye valamennyi lakója elérhető közelségben tudja magához a hivatalt – hangsúlyozta.
– Egy ilyen kormányablakban jó 1500-féle ügyet lehet intézni,
azaz Emőd esetében a környéken élőknek nem kell Miskolcra
utazniuk ügyintézés végett.
A legkorszerűbb körülmények
Dr. Stiber Vivien, a Miskolci Kormányhivatal vezetője hangsúlyozta, hogy Emőd városa a lehető legjobb partner volt abban a munkában, amelynek révén a 2000-es évek elején megnyílt városi okmányirodából a huszonegyedik század igényeinek megfelelő kormányablakot alakítottak ki. Megtudtuk,
hogy csak az elmúlt évben mintegy 8 ezer ügyet intéztek el
még a régi emődi okmányirodában és ez a szám – várhatóan – megsokszorozódik majd a környék lakóinak nem kis örömére. Ezt erősítette meg Fekete Tibor, Emőd polgármestere,
aki munkája során, de mint tősgyökeres emődi lakos mindennapos tanúja annak, hogy mekkora szerepe volt az okmányirodának, és lesz a kormányablaknak is az itt lakók életében.
„Emőd újra a mikrotérség központi szerepét tölti be – hangsúlyozta a városvezető.
Forrás: Észak-Magyarország LXXV. évfolyam 72. szám

Március 15. - Ünnepi megemlékezés
Emelkedett hangulatban, méltóképpen emlékeztünk a forradalom eszméire és hőseire. Köszönet
mindenkinek, aki munkájával hozzájárult az ünnepi megemlékezéshez: Az Emődi II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola 6 évfolyamának,
az Emőd Brass Fúvószenekarnak,
az Emődi Pincegazdák Dalárdájának, a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Huszár- és Lovas Hagyományőrző Egyesületnek, valamint
Tállai András Országgyűlési Képviselő Úrnak, az ünnepi beszédért.
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VÁLASZTÁSI KÖZLEMÉNY
A választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 168.§., 169.§,
250.§, 257.§, 269.§, 278.§, valamint az
országgyűlési képviselők választásán
a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályiról, a választási eredmény országosan összesített adatai
körének megállapításáról, valamint
a választási eljárásban használandó
nyomtatványokról, valamint egyes
választási tárgyú rendeletek módosításáról szóló 1/2018. (I.3.) IM rendelet 9.§ (1) bekezdés c) pontja alapján
– Emőd Város Helyi Választási Iroda
vezetőjének – a 2018. április 8. napján kitűzött országgyűlési választásokkal összefüggésben az alábbi választási közleményt adom ki:
Névjegyzék
A magyarországi kérelemmel rendelkező választópolgárok automatikusan felkerülnek a központi névjegyzékbe. A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok a
névjegyzékbe történt felvételükről
értesítőt kaptak.
Szavazás
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat. A szavazóhelyiségben szavazni a szavazás napján
6.00 órától 19.00 óráig lehet.
A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár a lakcíme
szerinti egyéni választókerületi jelöltre és egy pártlistára szavazhat.
A magyarországi lakcímmel rendelkező, a szavazóköri névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár a lakcíme szerinti egyéni választókerületi
jelöltre és nemzetiségének listájára,
ennek hiányában egy pártlistára szavazhat.
magyarországi lakcímmel nem
rendelkező választópolgár egy pártlistára szavazhat.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre,

listára lehet a jelölt neve melletti, illetve a lista neve feletti körbe tollal
írt, két egymást metsző vonallal. Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és egy országos listára lehet.
Átjelentkezés, szavazás külföldön
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhatja
le szavazatát.
Átjelentkezést 2018. április 6-án
16.00 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2018.
március 31-én 16.00 óráig lehet
kérni a www.valasztas.hu oldalon
vagy levélben illetve személyesen
a lakóhely szerinti illetékes helyi választási irodától.
A levélben szavazók névjegyzékében szereplő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár a szavazatát tartalmazó válaszborítékot
a Nemzeti Választási Irodába juttathatja el úgy, hogy 2018. április
7-én 24.00 óráig megérkezzen,
2018. március 24-től minden munkanapon 9.00 és 16.00 óra között, valamint a külképviseleti szavazás ideje alatt eljuttathatja bármely külképviseleti választási irodába, vagy
2018. április 8-án 6.00 órától 19.00
óráig eljuttathatja bármely országgyűlési egyéni választókerületi választási irodába.
Mozgóurna
A mozgóurna iránti kérelmet a
szavazóköri névjegyzékben szereplő,
mozgásában egészségi állapota vagy
fogyatékossága, illetve fogvatartása
miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. Egyéb indokok (pl.: munkavégzési kötelezettség teljesítése) alapján
nincs lehetőség mozgóurna igénylésre. A választópolgár mozgóurna
iránti kérelmének legkésőbb 2018.
április 6-án 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri névjegy-

zékében szerepel vagy 2018. április 8-án, legkésőbb 15.00 óráig kell
megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.
Külképviseletei névjegyzék
A külképviseleti névjegyzékbe
való felvételre irányuló kérelmet a
szavazóköri névjegyzékben szereplő, a szavazás napján külföldön tartózkodó választópolgár nyújthat be.
A külképviseleti névjegyzékbe való
felvételre irányuló kérelemnek legkésőbb 2018. március 31-én 16.00
óráig kell megérkeznie. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb 2018. március
31-én 16.00 óráig módosíthatja annak a külképviseletnek a megjelölését, ahol a választójogát gyakorolni
kívánja. A külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgár legkésőbb
2018. március 31-én 16.00 óráig
kérheti törlését a külképviseleti névjegyzékből.
A választási kampány
A kampányidőszak 2018. február
17-tól 2018. április 8-án 19.00 óráig tart. A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejárattól számított 150 méteres távolságon belül – közterületen – választási kampánytevékenység 2018. április 8-án nem folytatható. 2018.
április 8-án választási gyűlés nem
tartható. 2018. április 8-án politikai reklámot nem lehet közzétenni.
A közvélemény-kutatást végző
személy abba az épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van, 2018. április 8-án nem léphet be. AZ épületből kilépők megkérdezésével készített közvélemény-kutatás, eredményét csak a szavazás befejezése
– azaz 19.00 óra – után szabad nyilvánosságra hozni.
Emőd, 2018. március 23.
Tóthné Bodnár Irén
helyi választási iroda vezetője
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Önkormányzati hírek

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. február
22-én tartotta munkaterv szerinti ülését.
Az első napirendi pontban Emőd Város Önkormányzat 2017.
évi költségvetési rendelet módosításáról született döntés, majd
a testület elfogadta az önkormányzat adósságot keletkeztető
ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről szóló napirendet.
Ezt követően az önkormányzat 2018. évi költségvetést tárgyalta
meg és fogadta el a testület. AZ önkormányzat 2018.évi költségvetéséről szóló rendelet a város honlapján www.emod.hu megtekinthető. (A város költségvetését részletesen e lapunkban
mutatjuk be.) A negyedik napirendi pont az önkormányzat és
intézményeinek, valamint a Polgármesteri Hivatal 2018. évi Közbeszerzési Tervének elfogadásáról szólt. (A Közbeszerzési Tervek
megtekinthetőek a város honlapján.) A hatályos jogszabályok
alapján március 31-ig kell elfogadni a tárgyévre vonatkozó közbeszerzési tervet, ami év közben módosítható. Az ötödik napirendi pontban Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormány-
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zati rendeletet hagyta jóvá a testület. (A rendelet Emőd város
honlapján www.emod.hu megtekinthető.) A következő két napirendi ponton belül a testület elfogadta a polgármester 2018.
évi szabadságtervét, majd megválasztotta a 2018. évi országgyűlési képviselők választásában részt vevő Szavazatszámláló
Bizottságok tagjait és póttagjait. A nyolcadik napirendi ponton
belül a Települési Értéktár Bizottság tag megválasztására került
sor. Czecze József kérte a bizottsági tagság alóli felmentését, így
a Képviselő-testület az Értéktár Bizottság javaslata alapján Dukát Balázst választotta az értéktár Bizottság tagjává, egyben a
testület megköszönte Czecze József városért végzett munkáját.
Ezt követően döntött a testület az önkormányzatok rendkívüli támogatás benyújtásáról és az „Itt a tavasz veteményezzünk”
program kiírásáról. Az utolsó napirendi pontban önkormányzati tulajdonú ingatlanon lévő fa kivágásához tulajdoni hozzájárulásról döntött a testület.
Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

A Város 2018. évi költségvetéséről
Elfogadta a Képviselő-testület a Város
2018. évi költségvetését.
A költségvetés összeállításánál nem
a karcsúságra törekedtünk, hanem az
volt a cél, hogy a költségvetési kiadások, és annak forrásául szolgáló bevételek összege minél nagyobb legyen, minél több feladatot tudjunk elvégezni.
Ennek eredményeként az előttünk álló
2018. évi fejlesztési és működési feladatok végrehajtására 1.574,5 millió tervezünk felhasználni.
Az éves költségvetési kiadások közel
kétharmadát (61,1 %-át) a beruházási és
felújítási feladatokra szánt előirányzat
962,5 millió Ft)teszi ki.
A Város működtetését, valamint szociális ellátást biztosító előirányzat összege 612 millió Ft.
A költségvetési kiadások között 669
millió Ft előirányzat áll rendelkezésre a beruházási feladatok elvégzésére. Ezek közül
néhány nagyobb volumenű munka:
• Művelődési ház építése 433 millió Ft,
• Bölcsőde és konyha építése 200 millió Ft.
A meglévő épületeink felújítására
összesen 293,5 millió Ft költségvetési kiadást terveztünk. Ezek közül néhányat
emelnék ki:
• Iskola „A” épületének energetikai felújítása 113,6 millió Ft,
• Geleji úti konyha felújítása 37,9 milli
Ft,

• Geleji úti óvoda energetikai felújítása
29,4 millió Ft,
• Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása 35,3 millió Ft.
A költségvetési kiadások között mintegy 47 millió Ft szolgálja a korábban kialakított szociális rendszerrel kapcsolatos felhasználást. A költségvetésben biztosított előirányzatok lehetővé teszik,
hogy az előző évhez hasonlóan biztosítani tudjuk a 2017 évben nyújtott ellátást, juttatást (segélyek, beiskolázási támogatás, 70 éven felüliek támogatása,
zeneiskolai tandíj átvállalása, letelepedési támogatás, stb.)
Mindezek mellett az előző évivel
megegyezően 5,8 millió Ft-ot tervezünk
fordítani a civil szervezetek (egyházak,
sportkör, egyesületek) támogatására.
Az Önkormányzat költségvetési kondícióját alapvetően meghatározó finanszírozási (támogatási) rendszer lényegét
tekintve nem változott, az előző évivel
azonos.
A költségvetési bevételek jelentős
hányadát a központi költségvetés által
biztosított támogatás teszi ki. Ennek ös�szege 401,6 millió Ft. A saját bevételek
(adóbevétel, bérleti díj, térítési díj) 120
millió Ft-ot tesznek ki.
A vállalkozások és a lakosság által
befizetendő adó összege 71,5 millió Ft,
amely összeg a költségvetési bevételek
9,1 %-át teszi ki.

A 2018. évi költségvetési bevételeket kiegészíti a nyertes pályázatokhoz
kapcsolódóan 2017. évben leutalt támogatás összege, ami előző évi maradványként (788,6 millió Ft) áll rendelkezésünkre.
A költségvetési bevételek kialakításánál:
• nem terveztünk adóemelést 2018.
évre,
• 4 millió Ft bevételt terveztünk az
újonnan bevezetett építményadóból,
• nem számoltunk az óvodai-, iskolai-, valamint a szociális étkeztetésben résztvevők térítési díjának
emelésével,
• nem terveztünk hitelfelvételt.
A tervezett feladatokat az előzőekben bemutatott bevételi forrásokból
szándékozunk megvalósítani. Ehhez
szükség van arra is, hogy mindenki teljesítse adó- és egyéb fizetési kötelezettségét az önkormányzat felé, mert a bevételi kiesések veszélyeztethetik a tervbe vett feladatok végrehajtását.
A 2018. évi költségvetés végrehajtásához a Képviselő-testület és a
magam nevében tisztelettel kérem
az Emődiek támogató együttműködését.
Fekete Tibor
polgármester
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SZELLŐ CSOPORTOSOK
MESEFESZTIVÁLON
Az óvodai mindennapokban a mesék
központi szerepet játszanak az óvodás
gyermekek életében. Az élő mese által
a gyermekek sokat tanulnak, fejlődik értelmi- érzelmi készségük, szókincsük, továbbá szabadon szárnyalhat kreativitásuk, fantáziájuk.
Az idei Mesefesztivál 2018. március
14.-én került megrendezésre a Dargay

Attila Gyermekvarázs Óvodában.
Emődöt a Szellő csoport nagycsoportos gyermekei képviselték a „Só” című
mese dramatizálásával. Óvodásaink „színészi képességeiket” megcsillogtatva
adták elő kedvenc meséjüket.
Élményekkel teli délelőttöt töltöttek a
mesék világában.
intézményvezetés

BÖLCSI- ÉS
OVIVÁRÓ
„Vár Téged az Óvoda,
ezer játék, száz csoda”
A gyermekek beíratása előtt

BÖLCSŐDEI ÉS ÓVODAI
NYÍLT NAPOT szervezünk
2018. április 27-én (pénteken)
10.00 órától - 12.00 - óráig
a Geleji utcai, Rákóczi utcai
óvodában és a Pöttömke
Mini Bölcsődében.
Ezen a napon az érdeklődő szülőknek bemutatjuk intézményünket, játszóház keretén belül lehetőséget biztosítunk a gyermekeknek
változatos tevékenységek kipróbálására.
Szeretettel várjuk az érdeklődő
szülőket, a leendő óvodásokat
és a bölcsődéseket.
Matiz Csilla
intézményvezető
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KÖZLEMÉNY

Muzsikáló vidék

a 2018/2019. nevelési
évre történő óvodai
beiratkozás rendjéről
Hivatkozva a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdésére, a gyermek abban az évben,
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő
napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.
Beíratás ideje:
2018. május 7-én, 8-án, 9-én,
(hétfő, kedd, szerda) 8 - 16 óráig
Beíratás helye:
Emődi Gyermekálom Óvoda 3432 Emőd, Geleji utca 21.
Beiratkozásra a szülő (gondviselő)
gyermekével együtt érkezzen!
A beíratáshoz szükséges okmányok:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító, (születési anyakönyvi kivonat vagy személyi igazolvány)
- a gyermek lakcímét igazoló hatósági
igazolvány (lakcímkártya)
- a szülő személyi azonosító és lakcímet
igazoló hatósági igazolvány (személyi
igazolvány, lakcímkártya)
- a gyermek társadalombiztosítási igazolványa (TAJ kártya)
A szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
247.§ a) pontja alapján az a szülő vagy
törvényes képviselő, aki szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja
be szabálysértést követ el.
Óvodavezetés

Március 9-én került megrendezésre a Reményi Ede Zenei AMI által szervezett XII. Muzsikáló Vidék Találkozó,
ahová huszonegy iskola több mint ötven produkciója nevezett.
A megye szinte minden pontjáról érkező fellépők a közönség és a szakmai zsűri
előtt mutatták be tehetségüket. A találkozó jó hangulatban zajlott, amit a zsűri szakmai értékelése és a díjak kiosztása zárt.
A pontozáson alapuló döntés eredményeként Nívódíjban részesült:
• Tergalecz Dóra (7.o) - zongora
Reményi Ede Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
• László Jáhel (7.o) – fuvola
Reményi Ede Zenei Alapfokú Művészeti
Iskola Nyékládházi Tagintéménye
• Maier Cseperke (3.o) – hegedű
Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
• Krajnik Balázs (6.o) – cselló, Várkonyi
Dóra (6.o) – zongora
Miskolci Egressy Béni - Erkel Ferenc
Alapfokú Művészeti Iskola
• Ütő kamaracsoport: Francuz Ádám
(10.o), Nahaj Máté (6.o), Kelemen
Bence (7.o), Tószegi Bálint (6.o)
Csomasz Tóth Kálmán Református
Alapfokú Művészeti Iskola
• Hornyák Renáta (9.o) – citera, Varga
Andrea (9.o) – citera
Tokaji Alapfokú Művészeti Iskola
A közönség díját Maier Cseperke, a
Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola növendéke nyerte el.
Ezeken kívül számos, köztük a zsűri
tagjai által felajánlott különdíjak kerültek kiosztásra.

A zsűri tagjai:
Csabay Csilla zongoraművész a Miskolci Egressy Béni – Erkel Ferenc
Zeneiskola intézményvezetője,
Kaulics-Nagy Zófia hegedűművész,
a Miskolci Szimfonikus Zenekar
koncertmestere
Dr. Zobay Béla trombitaművész, a
Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének tanára .
Köszönjük, hogy elfogadták
felhívásunkat és egyben gratulálunk a résztvevő zeneiskolák növendékeinek, pedagógusainak.
Külön köszönjük a rendezvény támogatóinak segítségét:
Tállai András államtitkár úrnak
a Miskolci Tankerületi Központnak
a Reményi Ede Zenei AMI szülői közösségének
és nem utolsó sorban az Emődi II.
Rákóczi Ferenc Általános Iskolának.

Volt egy kutya, Fickó.
Keverék volt. Ősei között, az agár és a skót juhász játszott döntő szerepet, mert leginkább azokra hasonlított. Mikor a gazdája
néha, néha elengedte, futás közben szinte úszott a levegőben.
Fickó a mindennapjait láncra kötve töltötte egy kis udvarban, a
falu szélén. Azon a végzetes napon, mikor az ideiglenes szabadságot kapó kutya előtt, a nyúl felugrott, esős, nyálkás idő volt. A
talaj mélyen felázott. Nehéz volt a futás, a nyúlnak, a kutyának
egyaránt, de a kutyát az ösztöne űzte, hajtotta előre és ennek az
ősi erőnek ellentmondani nem tudva, az áhított zsákmányt már,
már elérte, de az utolsó pillanatban hirtelen megtorpant, majd
összeroskadt és nem mozdult többé. A gazdája már halva találta, mert a kutya, a hirtelen jött szabadsággal nem kapott erős szí-

vet is. Mint, ahogy a Magyarság sem a Kárpát hazában, ugyanis
a több mint ezer éves történelme folyamán sokszor térdre kényszerült és Fickó kutyához hasonlóan láncon volt, de az életösztöne mindannyiszor talpra állította, a szíve azonban egyre gyengébb és gyengébb lett, pedig most nagy szükség lenne rá, mert
ha nem sikerül megállítani a 21. századi migrációs inváziót, vagy
legalább valamelyest csökkenteni és nem sikerül a kötelező betelepítést meggátolni, akkor majd valahol, valamikor a távoli jövőben valaki, valamelyik újságban azt fogja írni, hogy volt egy nemzet a Magyar, amelyet az ösztöne figyelmeztetett ugyan, de a szíve gyenge volt, ezért elvesztette nyelvét, kultúráját és az őseibe
vetett hitével együtt a hazáját is.
Klebovicz Gyula
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Bemutatjuk az Emődi Értéktárba - az Emődi Értéktár
Bizottság javaslatai alapján - felvett értékeket.
2. rész: Rákóczi kastély (jelenleg óvoda).
A nép ajkán Hrédey kastélynak is nevezik.
1. A települési érték szakterületenkénti kategóriák
szerinti besorolása: Épített környezet
2. A települési érték fellelhetőségének helye:
3432. Emőd, Rákóczi u. 36. sz.

3. A települési érték rövid, szöveges bemutatása,
egyedi jellemzőinek és történetének leírása:
A XVII. században Emőd nagy részének birtokosa a Rákóczi
család volt. Rákóczi Zsigmond vásárolta meg a település nagy
részét, majd halála után I. Rákóczi György erdélyi fejedelem – kinek felesége Lóránttfy Zsuzsa volt – 1612-ben, örökség címén,
egész Emőd birtokába került, majd gróf Aspremontné szül.: Rákóczi Julianna örökölte.
A Rákóczi család ebben az időben nem sok hasznot húzott
az emődi jobbágyoktól. A század végére, a település annyira
lepusztult, hogy egy 1685-ös felmérés szerint az 52 lakóház
közül csak 8 volt lakott. A többi ház többé-kevésbé elpusztulva üresen állt.
Az is tény, hogy a XVIII. század közepén Emőd birtokának már
csak a fele volt a Rákóczi családé. A másik fele a királyi kamara
fennhatósága alá tartozott.
A jelenleg is meglévő kastély építését Rákóczi Julianna 25
éves korában kezdte el 1698-ban. A kastély felépítése azonban
1720-ban fejeződött be, azaz halála után 3 évvel. Ekkor merülhetett fel Hrédey neve, aki befejezte a kastély építését.
Fényes Elek 1851-ben kiadott Magyarország Geográfiai Szótárának I. kötetében az Emődre vonatkozó résznél az alábbiakat olvashatjuk:
„Ezen helység úgy látszik Rákóczi Ferenc birtoka volt, mert
az őtőle elvett jószágok közt említik Emődöt is. E jószágok királyi adományképpen gr. Illésházy Miklósnak adományoztattak.”
A XVIII. században már a település legjelentősebb birtokosa a
Fáy család lett.
A kastély XVIII. századi barokk, a XIV. és XX. században átalakított, szabadon álló, téglalap alaprajzú épület, melyet domboldalba építettek és ezért a főhomlokzat felől kétszintes, hátul
egyszintes. Mindkét hosszoldalon erőteljes középrizalit látható. (A „rizalit” az épület homlokzatsíkjából /az építési síkból/ kiemelkedő rész, melyet sávos vakolással díszítettek.) A homlokzat előtt, s teljes partoldalt lépcsőzetesen építették ki, s kőlapokkal, utóbb egy részén betonozással burkolták. Ugyancsak kőlapok borítják néhány sorban az épület lábazatát is.
Belső elrendezése részlegesen középfolyosós. A földszinti
helyiségek kivétel nélkül, az emeletiek részben boltozatosak. A
főhomlokzat középrizalit ja mögött az emeleten nagyterem található.
A XX. század elején ezen a területen arborétumot hoztak létre. Több mint 18 féle fenyő és számos egzotikus (füge, narancs,
citrom stb.) növényzet volt található. A kastélykert délnyugati
részén található volt még egy kővel kirakott eléggé nagyméretű
ásott kút, melyet 1840-ben Bertalan kút-ként említenek.

A kastély 1944-előtt és lakói

(Forrás: Vadnay család)

A kastély a második világháború idején megrongálódott, lakhatatlanná vált. A háború alatt bútorzatát és felszerelési tárgyait eltulajdonították. Az épület kijavítása után, szükségképpen
iskolának rendezték be. Az udvara és kertje, téglafal kerítését
1945-46-ban lebontották. A helyén lakóházak, öregotthon és
iskola épült. 1962-64 között újították fel és műemlékké nyilvánították. 1964-től óvoda működik, benne Az Emődiek egyaránt
nevezik Rákóczi, Rhédey Fáy, gr. Erdődy és Vadnay kastélynak. (Az
utóbb – megnevezett családok - laktak benne vagy bérelték.)

4. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett:
Történelmi múltja és építészeti értéke, valamint a jelenlegi
hasznosítása miatt érdemesnek látom a települési értéktárba
való felvételét.
5. A települési értékkel kapcsolatos információt
megjelenítő források listája:
A Rákóczi családról tudni kell még: A Felsővadászi Rákóczi Julianna Borbála (1672. szeptember − 1717), I. Rákóczi Ferenc választott erdélyi fejedelem és Zrínyi Ilona leánya, testvére: II. Rákóczi Ferenc fejedelem.
Az 1691-ben kötött házasságával Julianna nagykorúsíttatta
magát, és sikeresen kivonta magát gyámja, Kollonich fennhatósága alól. A következő évben öccse, II. Rákószi Ferenc is kivonta
magát a vén érsek gyámkodása alól, és Julianna bécsi palotájában talált otthonra.
Julianna 1717-ben halt meg, mindössze 45 esztendős korában. Férjét, a nála 29 évvel idősebb Ferdinand-Gobert
Aspremont-Reckheim grófot még 1708-ban eltemette. Mivel II.
Rákóczi Ferenc egyetlen unokája 1780-ban apácaként halt meg
egy párizsi zárdában, a Rákóczi család vére egyedül Julianna
utódaiban élt tovább.
Dr. Borovszky Samu: Borsod vármegye története a legrégibb időktől (Bp. 1909)
Fényes E. Magyarország Geográphiai szótára Bp. 1851. I-IV. Kötet.
J.T. Borsod-Abaúj-Zemplén megye képes műemlékjegyzéke 1. Miskolc és környéke (Miskolc, 1992)

Czecze József
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Eladó családi ház
Emődön, Széchenyi
utcában, régi típusú
családi ház eladó.
Gáz, víz, villany van,
szennyvíz az udvaron.
Irányár: 3,5 M Ft.
Érdeklődni:

06-20/226-6943

Személyi kölcsön akció!
300.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig

fix kamat: 6,95%-tól !!!
Szabadfelhasználásra vagy akár korábban felvett magasabb kamatozású hitelek (autóhitel, személyi kölcsön, hitelkártya, folyószámlahitel) kiváltására.

már nettó 68.000 Ft-os
jövedelem jóváírástól
Példa: 500.000 Ft 5 évre az 1 hónapban
2.896 Ft, a 2. hónaptóI 10.029 Ft
1.000.000 Ft 5 évre az 1 hónapban
5.792 Ft, a 2. hónaptóI 20.058 Ft.

Érdeklődni:
06-30/379-3377
Megemlékezés

Nem vársz már ránk ragyogó szemekkel
Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel
De egy könnycsepp a szemünkben Érted él
Egy gyertya az asztalon Érted ég
S bennünk él egy arc, egy végtelen szeretet
Amit tőlünk soha senki el nem vehet
Telhetnek hónapok, múlhatnak évek
Szívből szeretünk, s nem feledünk téged

Fájó szívvel emlékezünk életünk szomorú napjára

Mikito József

3 éve 2015. március 25-én örökre itt hagyott
bennünket.
Emléke szívünkben örökké él

Emődi református
temetőben 2 db üres
kriptás sírhely eladó,
egyik márványból van.

Érdeklődni:
46/476-483

Megemlékezés

„Elmentél tőlünk egy csendes hajnalon,
Köszönni, búcsúzni nem volt alkalom,
Elfeledni téged nem lehet,
Csak megtanulni élni nélküled,
Soha nem feledünk, mindig velünk maradsz,
Halálod még élünk fájó emlék marad.”

Fájó szívvel emlékezünk arra a szomorú napra, amikor

Takács Benjamin

Prügyi születésű, Emődi lakos,
10 éve, 2008. III. 27-én
Örökre itt hagyott bennünket!
Szerető felesége, lánya, veje, fia és családja emlékezik
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Eladó Ház
Emődön 93 m2-es kívül felújított, belül tisztasági festést kapott
összkomfortos ház eladó. Téglából épült, cseréptetős,
fűtése gázkazános, radiátorokkal.
2 szoba + konyha + előszoba + kamra + fürdőszoba, WC. Tágas,
napos és könnyen átalakítható igény szerint.
A ház 1600 m2-es telken van, ennek fele konyhakert. Az udvaron
melléképületek vannak. A kert eredendően arborétumszerű volt
és még könnyen visszaállítható. Ár: 5,8 M Ft
Érdeklődni a broker0814@gmail.com vagy a
00 44 744 244 0034 telefonszámon.
Kérésre további fotókat és információt küldök.
Amennyiben valaki hitelt vesz fel a ház megvételéhez
és gondok adódnak a visszafizetéskor, annak segíteni tudok
angliai munkavégzésben és szállásban.

Kegyeleti Örökfény
Temetkezési és Szolgáltató Kft.
Kirendeltség vezető: Pusztai Csaba
Teljes körű ügyintézés.
Református és katolikus temető üzemeltetői.

Éjjel-nappali ügyelet: 06-70/3967-200
3432 Emőd Kossuth út. 45.
(volt Varroda, a Goods
Market végében lévő épület)

Az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
áprilisi programjai
KÖLTÉSZET NAPJA

EMŐDI GASZTRO KLUB

2018. április 12. 17 óra

2018. április 19. 17.00 óra
Zöldség, gyümölcs és gyógynövény termesztés,
kertészkedés, biológiai növényvédelem

Hazánkban 1964. óta
József Attila születésnapján,
április 11-én ünnepeljük a
költészet napját.
Ebből az alkalomból, másnap
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

Emődi Gasztro Klub
Legutóbb Pászk Norbert mellett vendégünk volt Faragó
Béla, emődi méhész is, aki nagyon élvezetes előadást tartott a
méhecskék életéről. Köszönjük neki a közreműködést!

Vendégünk
Pászk Norbert, a Diósgyőri
várgyógynövényszakértője,
reflexológus, fülakupunktúrás
addiktológus,
természetgyógyász.
A tavaszi kerti munkákhoz
kapunk tőle ötleteket, javaslatokat a vegyszermentesség
és egészséges táplálkozás
jegyében.
Szeretettel várjuk az egészséges életmód és az önfenntartás
iránt érdeklődőket.
Helyszín: Igazgatási Épület
emeleti előadója

Vendégünk volt Ambruzs Szabolcs

Rendezvényeink képekben

Nőnapi ajándék

