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Az Önkormányzat
2017. évi gazdálkodásáról
A Képviselő-testület a 2018.
április 19-i ülésén tárgyalta és elfogadta a 2017. évi gazdálkodásról szóló zárszámadást. Ennek
kapcsán néhány gondolat, adat
a város elmúlt évi költségvetési
gazdálkodásáról.
Emőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. február 15. napján fogadta el az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletét. A költségvetés eredeti előirányzataként
1 milliárd 421,7 millió forint bevétellel és kiadással számoltunk.
Ezen előirányzatok összege az év
folyamán 2 milliárd 182,9 millióra
növekedett, az év közben meghozott kormányzati és helyi döntések eredményeként.
A tervezett bevételek összege
2 milliárd 66,1 millió forint ös�szegben, 94, 6 %-ban teljesült.
A bevételek között jelentősebb,
több mint 100 millió forint elmaradás a működési bevételeknél
tapasztalható. Ennek oka, hogy
a következő évre áthúzódó beruházások visszaigényelhető általános forgalmi adóját nem lehetett realizálni.
Az adóbeszedési munka hatékonysága eredményeként az
adóbevételekből tervezett 62
millió forint bevétel 34,1 %-kal
túlteljesült.
A tervezett kiadások 2 milliárd
182,9 millió forint módosított
előirányzatával szemben 1 milliárd 201,6 millió forint felhasználására került sor. A jelentős ös�szegű „megtakarítás” elsősorban
amiatt keletkezett, hogy a 2017.
évi költségvetésben szereplő, művelődési ház beruházással (400 millió forint) kapcsolatban mindössze 14,3 millió forint

felhasználására került sor az elmúlt évben. Több olyan beruházás szerepelt az elmúlt évi költségvetésben (csapadékvíz elvezetés, polgármesteri hivatal, valamint az iskola energetikai korszerűsítése) melyekkel kapcsolatban nem került sor felhasználásra. Mindezek következtében a
beruházások 684,7 millió forint
módosított előirányzata mindössze 42,1 millió forint összegben (6,1 %-ban) teljesült. Mindezek mellett „megtakarítást”
eredményezett, hogy a 2017.
év őszén elkezdődött közmunka program 2018. évben fejeződik be, de a központi költségvetésből a programhoz kapcsolódó támogatás átutalása megtörtént 2017. évben.
A költségvetés végrehajtása
során nagy gondot fordítottunk
a szociális rendszer működtetésére, a szociális jellegű felhasználásokra (pld. eseti segély, letelepedési támogatás, beiskolázási támogatás, 70 éven felüliek támogatása, mikulás csomag, zeneiskolai tandíj átvállalása, gyerekek étkezési térítési díjának átvállalása, házi segítségnyújtás,
családsegítés, gyermekjóléti feladatok). Az elmúlt évben ilyen
célra 41,6 millió forintot használtunk fel.
Az elmúlt évekhez hasonlóan
jelentős összeget, 6,4 millió forintot fordítottunk a civil szervezetek (egyházak, sport, egyesületek) támogatására.
A 2017-ben végrehajtott, az itt
élők közérzetét javító beruházások (polgármesteri hivatal előtti parkoló, autóbusz megállók),
felújítások (járdák, utak) döntően a közmunka program kereté-

ben illetve az önkormányzat saját pénzügyi forrásaiból valósultak meg. A sportöltöző felújításához nyertünk a központi költségvetésből 20 millió forint támogatást.
Mindezek mellett zavartalan
volt az intézményhálózat, a polgármesteri hivatal működése, a
település üzemeltetése.
A feladatok ellátását, az önkormányzat működését nem zavarták, nem akadályozták pénzügyi gondok. Az önkormányzatnak nem voltak fizetési gondjai,
hitel felvételére egyetlen esetben sem került sor.
A 2017-ben az önkormányzat számára átutalt, de még fel
nem használt támogatások év
végén az elkülönített számlákon
rendelkezésre álltak. Mindezek
eredményeként a 2017. év végi,
a 2018. évre áthúzódó feladatokkal terhelt maradvány összege
864,4 millió forint.
Összességében megállapítható, hogy a 2017. évi önkormányzati gazdálkodás kiegyensúlyozott volt, a feladatok végrehajtását pénzügyi eszközök hiánya nem akadályozta. Az önkormányzat fizetőképessége folyamatosan biztosított volt, hitel
felvételére nem került sor.
Mindez a Képviselő-testület
felelősségteljes döntéseinek, az
intézményvezetők korrekt és fegyelmezett gazdálkodásának és
a pénzügyi munkáért felelős kollégák tevékenységének eredménye. Mindezt ez úton is MEGKÖSZÖNÖM mindenkinek!
Fekete Tibor
polgármester
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Szépkorú
köszöntése
Jakab Bertalannét Szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008. (X.21.) Kormány
rendelet 2. §-a (4) bekezdése alapján, Tóthné
Bodnár Irén címzetes főjegyző és Fekete Tibor
polgármester, 90 éves születésnapja alkalmából köszöntötték és ez alkalomból Orbán Viktor Miniszterelnök úr által kiállított Emléklapot
nyújtották át részére.

Önkormányzati hírek
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. április 19-én tartotta munkaterv szerinti ülését.
Az első két napirendi pontban Emőd Város
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról és a Környezetvédelmi Alap 2017.
évi felhasználásáról szóló beszámolót fogadta
el a testület. A rendelet megtekinthető a www.
emod.hu honlapon. (A 2017. évi költségvetés
végrehajtását részletesen e lapunkban mutatjuk
be.) A következő napirenden belül a 2017. évi
éves ellenőrzési jelentés és összefoglaló éves ellenőrzési jelentést elfogadására került sor. A harmadik és negyedik napirendi pontban a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi valamint a tanyagondnoki éves beszámoló jelentést hagyta
jóvá a testület. Ezt követően az emődi Kézműves
Alkotó Egyesület támogatási kérelmét tárgyalta

Javaslat
PRO URBE díjra
Emőd Város Képviselő-testületének 9/2007. (IV.20.) rendeletével módosított 12/2002.
(VIII.29.) rendelete alapján Pro
Urbe kitüntetés adományozható azoknak az állampolgároknak, akik jelentősen hozzájárultak a város szellemi, erkölcsi és anyagi értékeinek
gyarapításához, hírnevének öregbítéséhez.
A kitüntetés adományozására a Képviselőtestület jogosult. A kitüntetés adományozására írásban javaslatot tehet minden nagykorú
emődi állampolgár. A javaslat beérkezésének
határideje: minden év május 31.
Kérem, hogy javaslataikat juttassák el a polgármesteri hivatal titkárságára. A javaslatnak
tartalmaznia kell a javasolt személy nevét, a javaslat indoklását és a javasló személy nevét.

meg a testület majd a következő három napirendi ponton belül telekalakításra, ingatlan és jár-
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lő-testület úgy döntött, hogy az önkormányzat
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatot kíván benyújtani és az ehhez szükséges önrész biztosításáról is született döntés.
Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző
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Rákóczi-napok az iskolában

Emődi Krónika

Az elhúzódó, hosszú tél után a Rákóczi-napok rendezvényei hozták
el nekünk az igazi tavaszt, melyekre
március 27-én és 28-án került sor.
A hagyományokhoz illően egy iskolai műsor és a Rákóczi-szobor megkoszorúzása vezette be az idei eseményeket. Fazekas Lászlóné tanárnő
kezdeményezésére felújítottuk azt a
korábbi tradíciót, amikor erre a két
napra a diákönkormányzat irányítója
veszi át az iskola vezetését, aki maga
mellé két helyettest is választ.
Ebben az évben az eseményeket
irányító téma Hunyadi Mátyás és a
reneszánsz volt, tekintettel a Mátyásemlékévre: 2018-ban ünnepeljük az
uralkodó trónra lépésének 560. évfordulóját.
A keddi projektnap keretében
négy órában próbáltuk a témát körbejárni:
az első óra szövegértési gyakorlatát, feladatát a második órában rajzos tevékenység követte – Mátyás király címerével pajzsot kellett készíteniük a diákoknak. Az elkészült munkák azóta iskolánk auláját díszítik. A
harmadik órában egy, a reneszánszról és Hunyadi Mátyásról szóló Power
Point-os bemutató tanulmányozása
után egy izgalmas totót töltöttek ki a
tanulók.

A negyedik óra már a felszabadult
mozgásé, játéké volt: az iskola aulájában lovagi tornára, sorversenyre került sor.
Szerdán fordított tanítási napot
szerveztünk a felső tagozatosok részére. A vállalkozó kedvű „kis tanárok” izgalmas, érdekes feladatokkal
igyekeztek felkelteni és folyamatosan fenntartani osztálytársaik figyelmét.
A szünetekben változatos programok csalogatták őket a különböző helyszínekre: Garanczné Nagy Ildikó tanárnő irányításával hímes tojást készíthettek különböző technikával, az iskola udvarán tojásokat kereshettek – tekintettel a húsvéti ün-

nep közeledtére. A modern technikát hívhatták segítségül az aulában
zajló Kahoot-vetélkedő során.
A végén a legügyesebb tanulók
átvehették méltó jutalmukat, a diákigazgató értékelte a két nap eseményeit, majd ünnepélyesen visszaadta a kulcsokat az intézmény igazgatójának.
Az izgalmas feladatokban, élményekben gazdag napok után a meghosszabbított tavaszi szünetben
próbálta mindenki kipihenni magát,
hogy utána újult erővel vághassunk
neki a tanév előtti utolsó hónapokhoz.
Horváthné Hosszu Andrea
szaktanár

Rákóczi napok az alsó tagozaton
Első nap az alsó tagozatban a tanulók megismerkedhettek Mátyás mesékkel 1-2., mondákkal 3-4. évfolyamon. A Hunyadi család életéről, Mátyás királyunk híres
cselekedeteiről interaktív szemléltetőanyagokat tekinthettek meg a gyermekek. Meseillusztrációt készíttettek a
látott mesék alapján, csodás alkotások születtek.
Kézműves foglalkozás keretein belül, osztályszinten,
csoportmunkában alkothattak Hunyadi családi címert
kartonra, festés módszerével. Persze az élménypedagógia módszerét kihasználva, ki is próbálhatták a pajzsot,
mely a híres Fekete sereg jelképe volt. Fantasztikus volt
látni, hogy tanulóink milyen élvezettel végezték a feladatot. A munkadarabok kiállításra kerülnek az intézményünk falain belül, hogy a szülők és barátok is megcsodálhassák, s örömmel emlékezhessünk vissza erre a napra.
Mozgásos tanóra keretén belül, reneszánsz kori táncot

tanulhattak meg a kicsik és nagyobbak egyaránt. A kor
zenéjének, hangulatának, ruházatának megismertetésével fokoztuk az érdeklődésük felkeltését. A készített pillanatképek mindent elárulnak a jó hangulatról.
A második nap a Húsvét jegyében telt el. A gyerekek
8 helyszínen készíthettek különböző Húsvéthoz kapcsolódó tárgyakat a tanító nénik és a pedagógiai asszisztensek segítségével.
Összességében elmondható, hogy ezek a napok, jeles
színfoltjai iskolánknak. A múlt történelme iránti érdeklődés felkeltésének tökéletes példázatát láthattuk gyermekeink arcán, munkánk gyümölcse beérett, örömmel folytatjuk a következő tanévekben is ezt a hagyományt.
Lakatos Henrietta
tanító
Képgaléria a 2. oldalon
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„Gondolkodj Ökosan!”

A környezettudatos életmód befolyásolja jövőnket, így a XXI. század legfontosabb feladata a fenntartható világ létrehozása. Óvodánkban nagy hangsúlyt fektetünk a környezettudatos nevelés kialakítására, fontosnak tartjuk, hogy már ebben az életkorban foglalkozzunk a környezetvédelemmel, környezetszennyezéssel.
A környezeti nevelés „játszani hív”, hiszen az óvodás életkori sajátossága, hogy játszik, a körülötte lévő világgal így ismerkedik. Ezek
ismeretében már 11. alkalommal rendezzük meg a mai kor szellemének megfelelően átkeresztelt „Gondolkodj Ökosan!” környezetvédelmi programunkat a környező települések óvodásai részvételével. A Föld napjához kapcsolódó programunkhoz Bükkszentlászló,
Harsány, Mályi, Nyékládháza és Ónod óvodásai csatlakoztak. Az
emődi óvodát a Szivárvány csoport 6 fős csapata képviselte.
Az idei év központi témája: „A Föld éltető eleme a VÍZ”. E témát plakát formájában is feldolgozták az emődi óvodások és szüleik. Rávilágítottunk arra, hogy a földi lét alapja, a fenntartható fejlődés kulcsa a víz. A környezetvédelmi vetélkedő fő célja az élményszerű tapasztalatszerzés és ismeretnyújtás. Ezt kísérletek bemutatásával, illusztrált képekkel, természetközelien és játékos formában valósítottuk meg az egyes állomások feladatainál.
Az interaktív délelőtről minden óvodás nyereményekkel, ajándékokkal, élményekkel és ismeretekkel gazdagodva tért haza óvodájába.
Amit teszünk, az „Kis lépés egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek.”
/Armstrong/
Mészárosné Virág Orsolya
intézményvezető-helyettes

(Képgaléria a 2. oldalon)

Vityuka
Országos táncház találkozón voltunk. Köszönjük Fekete Tibor polgármester úrnak, hogy rendelkezésünkre bocsájtotta az önkormányzat buszát és Rémiás István gépkocsi vezetőnek, hogy
szabadnapján vezette azt.
Klebovicz Gyula

Filharmónia koncert
sorozat iskolánkban
Hagyományainkhoz híven, ebben a tanévben is
megrendezésre került a filharmóniai koncertsorozat iskolánkban. A három koncertből álló program
segítségével különböző stílusú zenei irányzatokkal,
együttesekkel ismerkedhettek meg tanulóink.

Elsőként az Anima vonósnégyes műsorát hallgathattuk meg, akik 2000 -ben alakultak a Miskolci Szimfonikus Zenekar tagjaiból . Igen fontosnak tartják az
ifjúság zenei nevelését, a vonós hangszerek népszerűsítését. Másodikként a Zagyva Banda zenekar fellépését kísérhettük figyelemmel. A zenészek a hazai
népzene kiváló képviselői, szívükön viselik a népzenei kultúra megőrzését, ápolását. Harmadik alkalommal a Full Moon énekegyüttes mutatkozott be , népszerűsítve a hangszerkíséret nélküli énekelt popzene
–acappella-stílusát.
Az előadások során tanulóink betekintést kaptak
az együttesek által képviselt zenei stílusokba, megismerkedtek különböző hangszerekkel. A zenészek
interaktív módon , játékos feladatokkal vonták be a
gyerekeket a közös zenélésbe, éneklésbe. A könnyed
hangvételű, gyermekközpontú előadások kiváló szórakozást nyújtottak minden korosztály számára . A
jövő tanév során ismételten szeretnénk megrendezni e nívós koncertsorozatot iskolánkban.
Krakovszkyné Vachter Erika
szaktanár
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BEIRATKOZÁS A ZENEISKOLA
2018/2019-es TANÉVÉRE
Kedves Szülő!
Bizonyára Ön is szeretné, hogy gyermeke kreatív gondolkodású, kiváló problémamegoldó képességekkel
bíró, kitartó, mások felé nyitott, életvidám személyiséggé váljon. A zenetanulás mindebben nagy segítségére lehet,
mely az alkotás örömén keresztül fejleszti ki mindezeket a tulajdonságokat.
Pozitívan hat az agy fejlődésére, növeli
az önbizalmat.
Most Önnek is lehetősége van beíratni gyermekét zeneiskolánkba, ahol kilenc féle hangszer közül választhatja ki
azt, amelyik számára leginkább tetszik.
Ezek a következők: zongora, furulya, hegedű, trombita, tenor, tuba,
klarinét, fuvola, gitár hangszerek.
Hangszert lehetőség szerint a zeneiskola biztosít a növendékek számára (Kivéve a furulyát és zongorát) A zeneiskolában a tanítás délutánonként történik,

kiváló zenetanárokkal. Heti 2x30 percben egyénileg tanulják a gyermekek
a hangszeres játékot, plusz még heti
2x45 percben kötelező csoportos elméleti szolfézs órákon vesznek részt.
A térítési díj összege központilag kerül megállapításra, melynek megfizetését Emőd város képviselőtestületének
döntése alapján az önkormányzat átvállalja mindazoktól, akik bejelentett
emődi lakcímmel rendelkeznek. A HH
és HHH-s gyermekek számára egyéb
esetben is ingyenes a zeneoktatás.
A beiratkozás időpontja május 15én és 16-án (kedd, szerda) 8:00-17:00
óráig a zeneiskolában.
Bővebb felvilágosításért keressen
minket személyesen, vagy hívjon a
06 46 476 404 telefonszámon.
Várjuk Önöket szeretettel!
Szekeres Tamás
intézményvezető

BEIRATKOZÁS
A ZENEISKOLA
2018/2019-es tanévére

2018. május 15-én és 16-án,
(kedd, szerda) 8-17 óráig.
Hangszerek, melyeket választani lehet:
Zongora, furulya, hegedű, trombita, tenor,
tuba, klarinét, fuvola, gitár.

Kérjük a kedves
Szülőket, ha szeretnék
gyermeküket beíratni,
most jelentkezzenek,
mert szeptemberben,
a pótfelvételin
már csak korlátozott
számban lesz erre
lehetőség.

Emődi Krónika

Zenei pályára
készülünk
Iskolánkban folyó kimagasló szakmai munka újabb eredményeként két tanulónk sikeres
felvételi eredményének örülhetünk.
Emődről Ragályi Tamara
nyert felvételt a Bartók Béla Zene-és Táncművészeti Szakgimnázium fuvola tanszakára. Felkészítő tanára: Zsalakovics Éva.
Nyékládházáról Bereczki Zita tanítványa Stefán Dávid szintén a
Bartók Béla Zene-és Táncművészeti Szakgimnáziumba nyert felvételt, jazz zongora szakra.
Gratulálunk növendékeinknek
és felkészítő tanáraiknak. További sikereket kívánunk ezen a gyönyörű pályán.

Emődi óvodák
nagycsoportosai
látogattak
zeneiskolánkba.
A gyermekdalokból összeállított hangverseny élményén túl vendégeink megismerkedtek a különböző
hangszerekkel és magával a zeneiskolával. Sokan közülük úgy döntöttel, a következő tanévtől maguk is szeretnének valamilyen hangszeren játszani. Várjuk őket
szeretettel.

Emődi Krónika
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Bemutatjuk az Emődi Értéktárba - az Emődi Értéktár
Bizottság javaslatai alapján - felvett értékeket.
3. rész: Csillagpince
1. A települési érték
szakterületenkénti kategóriák
szerinti besorolása:
Épített környezet
2. A települési érték
fellelhetőségének helye:
Emőd, Kodály u. végén,
a pincék közepén,
a Csillagpince téren

3. A települési érték rövid, szöveges
bemutatása, egyedi jellemzőinek és
történetének leírása:
Az „I-sz. Csillagpince” labirintusa a
Tehéntánci pincék térségének közepén, az észak felé eső, oldala alatt terül el. Egykor Gr. Török József földbirtokos csillag pincéje volt. A két világháború között Hammer János birtokába került. A pince eredeti főbejáratánál egy kisebb borház is épült,
(Kalber Lászlóné pincéje) azt jelenleg nem nagyon gondozza senki és
a birsalma sövény teljesen, benőtte.
A pince egyik ágát egy hejő
keresztúri család vásárolta meg.
Még néhány évvel ezelőtt, csak a
pince lejáratának ajtaja volt látható és azon „Eladó” feliratot lehetett olvasni. Ma már új borház épült
elé. Egy másik ágra épült: Hammer,
Dankó, Balogh, Tergalecz féle pincék, valamint Gulyás László, Kósa
Lajos pincéi.
A felsorolt pincegazdák közül a
Balogh féle pince és présház előzőleg Szerdahelyi József pincéjeként
volt ismeretes, kinek testvére János
a borház belső falára egy emődi
szüreti jelenetet festett az 1960-as
években. A képen szamaras szekér
is látható, hiszen az emődieket egykoron „szamarasoknak” csúfolták a
szomszédos falubeliek.
A tér nyugati oldalát a Tehéntánci pincék egyik legnagyobb és több
ágra szakadó pincéje, a „II. sz. Csil-

Cillagpince hátsó része

lagpince” zárja le, a lakosság által
csak Csillagpincének nevezték el, a
mögé épült szabadtéri színpaddal.
A pincének, évszázadok óta mindig volt valamilyen ragadvány
neve, mely a tulajdonosára vagy a
bérlőjére utalt:
• Bertalan pince: A XVIII. században Emőd mezőváros legnagyobb
birtokosa a Fáy család volt. „Fáy
Bertalan 1787-ben Heves megye alispánja, utóbb (1810-ben) cs. kir. udv.
Tanácsos és Thurócz vármegye főispánja. Több fia maradt, közülük: Alajos kerületi táblai ülnök Debrecenben, 1820-1825-között. Borsod vármegyében, Emődön lakott. Nemzé
Karolinát és Adriennt.” Az idézet
magyarázatot ad arra, hogy honnan ered a „Bertalan féle Csillagpince” (Fáy Alajos édesapja: Bertalan),
továbbá arra is, hogy honnan kapta
nevét Karola és Adorján-tanya.
• Erdődy pince: Levéltári térkép
adatai szerint 1859-ben az 1221-es

(Forrás: Czecze József)

helyrajzi számon szereplő II. sz. Csillagpince gróf Erdődy Rudolf tulajdonát képezte.
• Stein, illetve Vadnay féle pince:
1930-as évek közepétől Stein János
gazdálkodó és az Emődi Bérgazdaság Rt. Jószágigazgatója Vadnay
bérelte.
• Gróf Erdődy Rudolftól 1940ben megvásárolta Klein József, aki
a háború alatt elhunyt. Holttá nyilvánítása után kizárólagos örökösétől 1945-ben Darvas Iván vásárolta
meg 15 ezer pengő vételáron.
• Darvas pince: A pince a Községi Tanács vb. Igazolása szerint is
1945-1958 között Darvas Iván tulajdonában volt, a telekkönyvi rendezés azonban számos akadályba ütközött. Szücs József TSz. elnök a jó
termés elhelyezésére elkérte a pince kulcsait Darvas Ivántól, amit aztán soha többé nem adott vissza.
Az elbirtoklást, amit nem sikerült
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Darvas Ivánnak éveken át folyó eljárással sem foganatosítani, az sikerült a Szabadságharcos Termelőszövetkezetnek.
Erről így írt 1972. február 1-én dr.
Korompay László ügyvéd:
„… legnagyobb sajnálattal küldöm a Szabadságharcos Termelőszövetkezet átiratát, mely szerint a
szóban lévő pince telekkönyvileg is a
termelőszövetkezet tulajdonába került és így – mivel termelőszövetkezettel szemben kellene peres eljárást
indítani – sajnos nem áll módomban
az ügyet folytatni, mivel jogszabály
tilalom áll fenn.”
• TSz pince: A háború utáni kisajátítás, illetve államosítás után az
Emődi „Szabadságharcos” MG. TSz.
tulajdonába került.
• Gomba termesztő pince: A
rendszerváltás előtti években Tóth
Béla TSz főkönyvelő fia bérelte és a
pincében csiperkegombát termelt.
• Önkormányzat picéje:
• Palackozó: 2002-ben egy
Ausztrál állampolgár vásárolta meg
szőlőfeldolgozó és palackozó üzem
telepítése céljából. A működési engedély beszerzése azonban környezetvédelmi okok miatt nehézségekbe ütközött.
Régebben minden évben, de
még időnként az 1970-es években is
Emőd lakossága a Csillagpince mö-

Csillagpince tér ma

(Forrás: Czecze József)

götti téren majálisozott, szórakozott
és ünnepelte augusztus 20.-át, az államalapító Szent István napját.

1868) (Bp. 1858. C-Gy. 125-133. O.)

4. Indoklás az értéktárba történő
felvétel mellett:
A történelmi múltja és építészeti értéke miatt érdemes a települési értéktárba való felvétele. A pince a mögötti szabadtéri színpaddal alkalmas az Emődi Pincegazdák
Egyesület közgyűléseinek megtartására, borversenyek lebonyolítására, majálisok szervezésére, kórusok, népi táncok, zenei együttesek
és vendégszereplők bemutatására,
fellépésére.

Fényes
Elek:
Magyarország
monográphiai szótára (Bp. 1851)

5. A települési értékkel kapcsolatos
információkat, forrásanyagot lásd;
Nagy Iván: Magyarország családi, nemzedékrendi táblákkal (1857-

A Csillagpince és Molnár Gyula présháza. Az 1950-es években
a Csillagpince előtti téren nagy szabadtéri bálokat tartottak.
(Forrás: Czecze József)

Siposs István egyetemi docens
Emőd, Kodály u. lakos

Dr. Klein G.: Borsod vármegye és
népességének története (Bp. 1939)
A szomszédos községek lakossága az emődieket „szamarasok”-nak
csúfolta. A gúnynév onnan ered,
hogy az 1950-es években a vasúton érkezett postai küldeményeket Vígh József fuvarozta el 4 kerekű, kétfogatos szamaras szekerével
a helyi hivatalba. Az Emődön átutazók nap, mint nap látták és hallották
a szamarakat, sőt a fogatot gúnynéven „emődi villamosnak” nevezték.
Emőd, 2016. január
Czecze József

A Csillagpince belső gerendázata, rajta a présház
építésének ideje (1817)
(Forrás: Czecze József)
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Megemlékezés

Siposné Mester Irén
halálának
1. évfordulójára
emlékezik
Gyászoló családja

Megemlékezés
„Örök az arcod, nem szállt el szavad, minden
mosolyod a szívünkben marad.”

Kalocsai Béla
halálának 1. évfordulójára
fájó szívvel emlékezik
szerető családja.
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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

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)

Költészet napja
„A vers az, mit mondani kell.”
Ez volt a mottója a költészet napja
alkalmából rendezett műsoros estnek. Huszadik századi magyar költészet egyik legkiemelkedőbb alakjának, József Attilának a születésnapján. A költészet több mint egyszerű rímbe szedett verssorok összessége. A költészet maga az élet, olvassuk, szeressük az év minden egyes
napján, mert az alatt míg verset olvasunk egy pillanatra minden más
megáll.
A műsorunkban a kicsiktől az ifjúságon át, a felnőtt korosztályig
képviseltették magukat az emődiek
versben és zenében.
A műsorban szereplők
és az elhangzott művek:
1. Kovács Nándorné és Sebő Lilla Tavaszi szél vizet áraszt
2. Rózsa Botond Sarkady Sándor: Pórul járt róka
3. Szűcs-Tilk Emma Kopré József: Libák libasorban

4 . Gömöri Gréta és Bukta Bernadett Fuvola duett: Ánon müzett
5. Kovács Gabriella Rudyard Kipling: Ha
6. Vurom Sándorné Várnai Zseni: Katona fiamnak
7. Sebő Bertalan Wass Albert: A vers
8. Kovács Géza József Attila: Kései sirató
9. Petruska Petra Mária és Barna
Bettina tanárnő Mozart: Duoz I. II. V. tétel
10. Komlósi Orsolya Rumli - Rendrakási Undorral
Megáldott Lelkek Igéje
11. Vurom Sándorné Ha én rózsa volnék
12. Szakállas Zsolt Szakállas Zsolt: Michelangelo
13. Vaszilyné Nagy Kornélia Örkény István: Mindig van
remény

Gyógynövényismereti
túra
Az Emődi Gasztro Klub gyógynövénytúrát
szervez, melyet Pászk Norbert
gyógynövényszakértő vezet.

Időpont: 2018. május 26.
Gyülekező: 10 órakor
a kisgyőri focipályánál

14. Heiszman László Makkai Ádám: Jézus és a démonok
imája, Kondor Béla: Egy költő
emlékére (részlet)
Az irodalmi műsor után Szakállas
Zsolt emődi festő avantgard, impresszionista festményeit tekinthették meg az
érdeklődők.

Az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
szabadtéri programjai 2018.
JÚNIUS 2. 14.00-19.00

MÁJUS 25. 19.00

II. Borsodi Képregényfesztivál
és emődi gyereknap

Egy bolond
százat csinál
zenés
vígjáték
a Sodrás
Társulat
előadásában
JÚNIUS 8. 19.00

A képregényfesztivál kísérőprogramjaként a Kossuth tér megtelik óriás
szabadtéri játékokkal (óriáscsúszda, bungee jumping, óriás trambulin,
ügyességi játékok, akadálypálya, lézerharc és még sok érdekes meglepetés)

JÚLIUS 21. 19.00

(Esőnap: június 9.)

Bazi nagy magyar lagzi
zenés vígjáték

Kabaré est sztárvendégekkel
(részletek hamarosan)

Írta és rendezte,
valamint a
főszerepet
játssza:

Harsányi
Gábor
AUGUSZTUS 9. 20.00

élő nagykoncert
– Emőd Város névnapja AUGUSZTUS 20. 16.00-22.00

Szent István napi vígasságok

AUGUSZTUS 31. 19.00 (Esőnap: szeptember 1.)
KÖZKÍVÁNATRA!
Édes Alkony zenés vígjáték

A műsorváltozás jogát fenntartjuk

