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Újévi köszöntő
Kedves Emődiek! Tisztelt Olvasók!

Jó néhány nap telt el azóta, hogy elbúcsúztattuk az óévet,
koccintottunk a reményekkel, tervekkel teli 2020-as újesztendőre. De néhány gondolatban talán érdemes értékelni az örömeivel, eredményeivel, valamint problémáival, keserűségével
mögöttünk hagyott évet, hogy ezen keresztül is merítsünk hitet, erőt az újesztendő terveinek megfogalmazásához és azok
megvalósításához.
Mindenekelőtt az Önkormányzat és a magam nevében KÖSZÖNÖM az Emődiek elmúlt évben (is) tanúsított tenni akarását, kitartását, szorgalmát, munkáját és az önkormányzat irányába megnyilvánuló bíztatásait, elismerő szavait, valamint
építő, jobbító szándékú észrevételeit, kritikáit.
Bízom abban, hogy jó néhányan egyetértenek velem abban, hogy; ha csak kis lépésekkel is, de sikerült tovább haladnunk a közösen megkezdett úton. Értünk el eredményeket a
város arculatának kedvező irányú alakításában, a település fejlesztésében, az Emődiek közérzetének javításában.
Az óév lezárása kapcsán, a teljesség igénye nélkül szeretnék
említést tenni az általunk jelentősebbnek ítélt 2019. évi munkáinkról, eredményeinkről:
 befejeztük a Művelődési ház építését és használatba vettük azt,
 útfelújításokat végeztünk (Vörösmarty utca, Ifjúság utca,
Lévai utca, Egressy utca, Széchenyi utca)
 tovább folytattuk a Vörösmarty utcában a posta és az üzletek előtt a parkolók és a gyalogjárda építését,
 a Kossuth téren kandelábereket állítottunk fel,
 sor került a Geleji úti óvoda, valamint az Emődi II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola „A” épületének és a Polgármesteri Hivatal energetikai felújítására,
 bővítettük a játszóteret és szabadtéri sportparkot építettünk,
 a szociális ételszállításhoz új kisteherautót vásároltunk.
Nem akarok ünneprontó lenni, de szomorúan tapasztalom,
hogy sok esetben, többen nem örülnek a közösen elért eredményeinknek, az öröm helyett gyakran a fanyalgás tapasztalható. Nem mindenki tudja megbecsülni a mások által elvégzett
munkát. Sajnos sokszor tapasztalható szándékos rongálás is!
Tisztelettel kérek ezúton is mindenkit, hogy az újesztendőben új szívvel, nagyobb megbecsüléssel legyünk mások munkája, KÖZÖS EREDMÉNYEINK iránt.

Az előző évben elvégzett jelentősebb munkák, eredmények
felidézése mellett az újév kezdetén célszerű megfogalmazni
azokat a főbb feladatokat, amelyeket önkormányzatunk 2020.
évben szándékozik megvalósítani. Az újesztendőben is azzal a
szellemiséggel szándékozzuk a település közös dolgait intézni, amit az elmúlt években megtapasztalhattak. Minden döntésünkkel az Emődiek érdekét kívánjuk szolgálni, még akkor
is, ha azzal a lakosság részéről, rövidtávon nem mindenki ért
egyet. Hiszem azt, hogy az újesztendőben, új lendülettel, az
újabb tervek közös megvalósításával tovább tudjuk folytatni a
megkezdett munkát, amivel gyarapítani tudjuk a várost, szolgálni tudjuk az Emődiek közérzetének további javítását, kulturális igényeinek kielégítését.
Az újév kezdetén örömmel teszek említést a 2020-ra tervezett jelentősebb feladatinkról:
 elkezdődhet az új bölcsőde, az 500 adagos központi konyha és hozzá kapcsolódóan az új étkezde építése.
 felújítjuk a Kodály Z. utca, Bartók B. utca és a „Tv-torony”
bejárata közötti szakaszát,
 sor kerül az Idősek Klubja energetikai korszerűsítésére,
 folytatjuk a Vörösmarty utcán a parkolók és a gyalogjárda
építését.
Mindezek megvalósítása sok pénzt, türelmet és temérdek
munkát kíván.
Biztos vagyok abban, hogy egymást segítve, megbecsülve
meg tudjuk valósítani a 2020-ra kitűzött célokat annak érdekében, hogy városunk tovább fejlődjön, az itt élők jól érezzék
magukat, és Emőd olyan lakóhely legyen, ahol jó élni, ahová
jó hazatérni.
Ehhez kívánok mindenkinek, eredményekben és egészségben gazdag, boldog újévet, szakmai és egyéni sikereket!
Az újesztendőben is Isten éltesse Emődöt, Isten éltesse
az Emődieket!
Fekete Tibor
polgármester

Csodálatos Újévi koncerttel indult az év
-képgaléria-
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Önkormányzati hírek

Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. december 4-én közmeghallgatást tartott. Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 54. §-a szerint: ,, A
képviselő-testület évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyen a helyi lakosság és a
helyben érdekelt szervezetek képviselői
a helyi közügyeket érintő kérdéseket és
javaslatokat tehetnek.”

A közmeghallgatáson Fekete Tibor
polgármester először a 2019. évi költségvetés főbb adatait és az elért eredményeket ismertette. Kiemelte, hogy a
polgármesteri hivatal és az önkormányzat valamennyi intézménye hozzájárult
az elért eredményhez. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2019. évben (november végéig) 16 testületi ülést volt, a testület minden alkalommal határozatképes volt. A bizottságok szintén jól működtek és javaslataikkal elősegítették a
képviselő-testület döntését. 2019. évben az Oktatási, Ifjúsági és Sport bizottság 4 alkalommal, a Pénzügyi Bizottság 5
alkalommal, a Szociális és Egészségügyi
Bizottság 7 alkalommal, a Településfejlesztési Bizottság 4 alkalommal, míg az
Ügyrendi Bizottság 3 alkalommal ülésezett. Ezt követően polgármester úr a jelenlévőket a 2020. évre tervezett feladatokról, tervekről tájékoztatta. Ezen belül
is kiemelte a 2 csoportos, 24 férőhelyes
bölcsőde, központi konyha és étkezde

megépítését, valamint a már elkezdett
utak, járdák, parkolók építésének folytatását. Hangsúlyozta a közmunkaprogram fontosságát, hiszen a közfoglalkoztatottak jelentős szerepet vállalnak közterületeink rendben tartásában, szebbé
tételében. Ezúton is kérjük a város lakosságát, hogy együtt, közösen vigyázzunk
településünk értékeire!

A közmeghallgatás az a fórum, ahol
közvetlenül lehet kérdéseket intézni a
polgármesterhez, a testület tagjaihoz, a
jegyzőhöz, így mindazok, akik más fórumot használnak kritikáik megfogalmazására, véleményeikkel, javaslataikkal
tiszteljék meg üléseinket.

Emőd Város Képviselő-testülete 2019.
december 18-án rendkívüli testületi
ülést tartott.
Első napirendi pontban az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosításáról döntött a testület.
Erre azért került sor, mert a költségvetés elfogadása óta az államtól és egyéb
szervezetektől kapott támogatások, valamint a Képviselő-testület évközben
hozott döntései mintegy 326,8 millió Ftos előirányzat növekedést eredményeztek. A módosítás révén a költségvetés
bevételi és kiadási előirányzatainak főösszege 2 milliárd 30,2 millió Ft-ra nőtt.
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A rendelet megtekinthető Emőd város
honlapján www.emod.hu.
Ezt követően törvényi kötelezettségnek tett eleget a testület azzal, hogy elfogadta a 2020. évi Ellenőrzési tervet.
2020. évben a Polgármesteri Hivatalnál,
a Szociális Szolgáltató Központnál, a Városgondnokságnál, valamint a Gyermekálom Óvoda és Bölcsődénél kerül sor ellenőrzésre egy-egy témakörben.
Képviselő-testület határozattal fogadta el a 2020. évre vonatkozó munkatervet, melyben 6 ülést tervezett.
Negyedik napirend keretében az
Emődi Főnix Íjász Egyesület kérelmét
tárgyalta meg a testület és úgy határozott, hogy az egyesületet 100.000 Ft támogatásban részesíti.
Ezt követően a Miskolci Regionális
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának
módosításáról, majd a Társulás és a Miskolc Térségi Konzorcium közötti bérleti
szerződés elfogadásáról született döntés.
Utolsó napirend keretében a felvetődött aktuális és közérdekű kérdésekben
születtek döntések.
Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

Interetnikus találkozó

Tisztelt Adózók!

2019. október 19-én Sátoraljaújhelyen került sor a Nemzetiségi Önkormányzatok
XXV. Jubileumi Interetnikus találkozójára. A rendezvényen nagy sikerrel szerepelt a
Polska Drenka Hagyományőrző Együttes.

Emőd Város Önkormányzat Adóhatósága tájékoztatja a Tisztelt Adózókat, hogy a 2020. évi első félévi
adók (magánszemélyek kommunális
adója, iparűzési adó, építményadó,
gépjármű adó) pótlékmentes befizetésének határideje:
2020. március 16.
A talajterhelési díj bevallásának, illetve befizetésének határideje:
2020. március 31.
Kérem a Tisztelt Adózókat, hogy a
bevallási és befizetési kötelezettségüknek határidőben eleget tenni szíveskedjenek.
Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző
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Remekeltek a focisták az elmúlt fél szezonban

Az Emődi Általános Iskola Diáksport Egyesület labdarúgó
csapatai remek őszt hagytak maguk mögött. A bajnokságokban
szereplő csapatai mind a dobogón telelnek. A felnőtt labdarúgó csapat a B-A-Z Megyei bajnokság II. osztály Közép csoportjában áll az első helyen, az U19-es csapat ugyanezen csoport ifjúsági csapatai között a harmadik helyen, az U16-os csapat pedig
a Megyei U16 Nyugati csoportjában a második helyen áll.
Az elmúlt évek utánpótlás képzése eredményeként a felnőtt
csapat 18 fős keretében 12-en Emődiek, ami a mai megyei labdarúgásban különlegesnek mondható (az emődi felnőtt játékosok: Besenyei József, Petruska Gábor, Dr. Fekete Ákos, Németh
Csaba, Németh Gergő Soma, Boszák Zoltán, Nagy Sándor Erik,
Rémiás Márton, Lengyel Péter, Petruska Levente, Borbély Ágoston, Pfeifer Tamás). Úgy gondolom, hogy ennek a féléves szereplésnek ez az egyik záloga. A srácok jól ismerik egymást, évek
óta együtt játszanak a csapatban. Sikeresebb szereplés másik záloga, hogy az ide igazolt játékosok (a Jakab testvérek, Fodor János, Petró Attila, Bodnár Zoltán, Németh Gergely) olyan
pluszt tudtak nyújtani, ami a savát-borsát jelenti a focinak. A keret összeállításában elévülhetetlen szerepe van Fejes Gábornak,
aki nagyon jól ismeri a megyei labdarúgást, és jó szemmel látja meg a potenciális ”emődi” játékosokat. Külön ki szeretném
emelni, hogy a csapat a félév során csak kilenc gólt kapott, ami
a teljes megyei mezőnyben imponáló mutató.
Az elmúlt idényhez képest az U19-es csapat átalakult. Fejes
Csaba edzőnek az ifjúsági csapatból „kiöregedett” játékosok helyett be kellett építenie a 16 évesektől felkerülő játékosokat. A
dobogón telelés azt jelenti, hogy a nehézségek ellenére jól sikerült a csapatépítés. A csapat tagjai: Gombaszögi Tamás, Nagy
Zsolt Dániel, Nagy Kristóf Dávid, Szarka Patrik, Ivánkai Viktor,
Petruska Levente, Garai Máté, Szabó Gergő, Rémiás Bálint, Borbély Ágoston, Szabó Attila, Bálint, Borbély Botond, Pfeifer Tamás, Kósa Ákos, Victor Jonatán, Farkas Dávid)
Az U16-os csapattal a felnőtt csapat oszlopos tagja Németh
Csaba foglalkozik, akinek gyakran besegít a testvére Gergő is. A

16 évesek olyan, megyei szinten nagy múltú csapatokkal veszik
fel sikeresen a versenyt, mint a Felsőzsolca, Sajószentpéter vagy
a Borsodnádasd. A félidőben a 2. helyen áll az alábbi játékosokból álló csapat: Kósa Sándor Ákos, Eszlári Ádám, Ludman Csaba,
Dina Lőrinc Áron, Hajdú József Adrián, Besenyei Bálint, Tóth Dávid, Vécsi Balázs, Ernes András, Koren Bence, Barta Dávid, Lapostyán Martin, Lapostyán Milán, Fazekas Norbert, Horváth Géza
Imre, Balpataki Bálint, Fekete Dávid.
Nem szabad elfeledkeznünk a legkisebbekről sem. A Bozsikos
korosztályokban, az U7-9-11-13-as csapatokban összesen több
mint 50-en fociznak. A futball alapjait Bodnár Csaba tanár bácsitól és Nagy Sándor Erik felnőtt játékostól sajátíthatják el a fiatalok. Csapataink kéthetente vesznek rész a Bozsik torna küzdelmeiben. Az, hogy jó munka folyik a kisebb korosztályokban, mi
sem bizonyítja jobban, hogy az idősebb korosztályokban sikeresen szerepelnek a gyerekek, szeretnek focizni, lehet rájuk számítani és nem kell a környező településekről feltölteni a csapatainkat.
Azt kérem a futballozó gyerekek szüleitől és a szurkolóktól,
hogy legyenek büszkék a sportoló gyerekekre, mert ebben a
technikai „kütyüktől” hemzsegő, áldozatvállalást nélkülöző világban mégis időt, energiát szánnak a focira.
Vass László

Meghívó
Emőd Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját,

2020. március 13-án
az 1848/49-es magyar
forradalom és szabadságharc
172. évfordulójának
előestéjén rendezett városi ünnepségre.

17.00 Ünnepi megemlékezés
Helyszín:
Emődi Művelődés Ház új épülete
(Arany János u. 33.)
Ünnepi beszéd, műsor.
Közreműködik:
Az Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 6. évfolyama,
Emőd Város Fúvószenekara,
Emődi Pincegazdák Dalárdája.
Utána:
Fáklyás felvonulás és koszorúzás a Kossuth szobornál.
Közreműködik:
Emőd Város Fúvószenekara.

Emlékezzünk, ünnepeljünk együtt!
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Iskolai karácsonyi ünnepség

A 4. évfolyamos osztályok műsorával kezdődött december 20-a, a 2019-es
év utolsó tanítási napja. Téli, adventi képeket elevenítettek meg, hangolódva a
szeretet ünnepére. Meghitt, bensőséges
hangulatot varázsoltak az aulába a betlehemes műsorral, felidézve a kis Jézus
születésének körülményeit. Utánuk mutatkozott be az alsós iskolai énekkar egy
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kedves karácsonyi dallal, melyet volt kolléganőnk, Kovács Nándorné kísért gitáron. Köszönjük neki, a gyerekeknek, a
felkészítő pedagógusoknak a munkát, s
hogy ezáltal mindenki lelkileg feltöltődve indulhatott a téli szünetre a családjával ünnepelni.
Iskolavezetés

Színházlátogatás a Lázár Ervin Program keretében
A nemzeti identitás erősítését célzó
programokról szóló 1042/2019. (II. 18.)
Korm. határozat alapján
az EMMI és a tankerületi központok
koordinálásával a Kormány életre hívta a
Lázár Ervin Programot. Szociális helyzettől és lakóhelytől függetlenül minden, az
1-8. évfolyamon tanuló általános iskolai
diák részére tanévenként egyszeri alkalommal ingyenesen biztosítja a színházi-,
tánc-, és cirkuszi előadások, komolyzenei
hangversenyek, illetve az őshonos állatok
bemutatóhelyei látogatásának élményét.

Iskolánk tanulói közül először a 3. és 5.
évfolyam vehetett részt a program keretein belül színházlátogatáson. A Miskolci
Nemzeti Színházban jártunk január 14én, ahol a János vitéz c. mesebalett előadást tekintettük meg. Petőfi klasszikusa sokak számára ismert, de ilyen feldolgozást nem igazán láthattunk még eddig. Sok gyermek számára nagyon nagy
élmény volt, mert még sohasem járt színházban. Csillogó szemekkel figyelték a
táncos, néhol humorral fűszerezett jeleneteket, melyeket a Petőfi művéből elő-

adott versszakok tettek érthetőbbé. Kukorica Jancsi történetébe az előadás folyamán bevonták tanulóinkat is, hangos
éneklésre buzdították őket, közel hozták
a bábokat, a boszorkányok a nézőtéren is
megjelentek.
Örülünk a lehetőségnek, a további évfolyamok pedig izgatottan várják, hogy
mikor kerülnek sorra, milyen előadáson
vehetnek majd részt. Reméljük, hasonló,
a korosztályuknak megfelelő kulturális élményekben lesz részük.
Lapostyánné Dányi Katalin igh.
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Ismét koncertsorozat az iskolában

Minden tanévben részt vehetnek
tanulóink egy háromalkalmas bérlet
megvásárlásával a Filharmónia Magyarország által szervezett koncertsorozaton. Az ifjúsági bérlet az idén
is színvonalas előadásokat tartalmaz.
Ősszel a Fourtissimo Gitár Kvartett mutatkozott be, akik a klasszikus zenétől a mediterrán hangulatig egy széles
palettát mutattak nekünk. Tavasszal a
Kéméndi Trió műsorát láthatjuk majd,
akik a harmonika világával ismertetnek meg.
Most januárban vendégünk volt a
Talamba Ütőegyüttes, akik különösen nagy sikert arattak a gyerekek körében. A tavaly 20. születésnapját ünneplő zenekar egy baráti társaságból

alakult, a kezdetektől fogva járják az
országot, hogy a gyerekeket megismertessék a zenével, ütőhangszerekkel. Céljuk a széles repertoár bemutatása mellett a különböző műfajok
“megbékítése” egymással Bach zenéjétől az afrikai törzsi ritmusokig. Ezt hallottuk tőlük az iskolai koncerten is. Az
őskor zenéjétől kezdve a modern dallamokig, az ősi dobok bemutatásától a
mai ütős hangszerekig. Távoli tájak jellegzetes hangszereit hozták, távoli kultúrák és népek jellemző zenéit bemutatva, humorral fűszerezve bevonták
műsorukba a gyerekeket.
Remek volt! Köszönjük!
Lapostyánné Dányi Katalin
igh.

Emődi
Gasztro Klub
2020. február 13.
(csütörtök), 17 óra
Szeretettel várjuk
a gasztronómia,
az egészséges táplálkozás
és az önfenntartás iránt
érdeklődőket.
Helyszín:
Igazgatási Épület
emeleti előadója

A „Gyermekálom”

az Emődi Óvodásokért Alapítvány
évek óta eredményesen segíti az óvodás
gyermekek testi és szellemi fejlődését, az
Kérjük, további céljainkat segítse
adója 1%-ának felajánlásával!

Adószámunk:
18431850-1-05

egészséges életmódra nevelést és az óvoda
tárgyi feltételeinek bővítését.
Köszönettel:
a Kuratórium tagjai
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„Jég ül a fákon, fagy dala cseng,
csend van a földön…”
Az óvoda azonban télen is gyerekzsivajtól zeng.
A tél beköszöntével kezdetét vette óvodánkban is a várakozás
időszaka. Meglepetések, ajándékok és jótékonyságok sora várta a
gyermekeket, kezdve a mikulásváró zenés bábelőadással, melyet
a Művelődési Ház impozáns falai között tekinthettek meg a gyerekek. A hagyományok szerint Önkormányzat támogatásának köszönhetően értékes csomagokkal ajándékozta meg a kicsiket a Mikulás.
Az idei XIX. óvodai jótékonysági Mikulás bál teremtett vidám
és örömteli hangulatot felnőtteknek és gyermekeknek egyaránt.
Szent Miklós püspök jótékony, önzetlen, adakozó cselekedeteihez
sokan csatlakoztak ezen az estén. Az alapítványi bál célja: készségfejlesztő eszközök beszerzése óvodai szerepjátékokhoz. A bál szervezését összefogta, az ízletes vacsorát elkészítette a Szülői Szervezet elnöke, Barna Beáta.
Köszönjük a gyerekek érdekében tett kitartó, lelkiismeretes
munkáját. A támogatók és a szülők összefogásával egy fergeteges
hangulatú és eredményes bál résztvevői lehettünk. A jótékonykodást, egy közösségért végzett munkát jól illusztrálja a következő
idézet.
„A hópehely talán a legtörékenyebb festménye istennek, de
nézd csak mire képesek, ha összekapcsolódnak.”
A jó cselekedetek tovább folytatódtak óvodánkban. Az Emődi
Cirenei Simon Karitász csoport és a Zsófi-Reményvár Egyesület
megajándékozta a rászoruló gyermeket.
Továbbá köszönjük Kazárné Kalber Nikolett alpolgármester as�szony jótékony felajánlását az óvoda összes gyermeke nevében.
Sajnos valódi hópelyheket nem sokat láttunk még ezen a télen,
de azért a január legkedvesebb ünnepét, a Hóemberek Világnapját
nem felejtettük el. Ebben az évben is elkészítették a kreatív szülők
gyermekeikkel a kedves hóember figurákat a kiállításunkra.
A projekt zárásaként hóembernek öltözve reménykedtünk és
vártuk, hogy Holle anyó megrázza a párnáját és a Földet betakarja a fehér hótakaró.
Óvodapedagógusok
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Fergeteges óévbúcsúztató

Az Emődi Nagycsaládosok Egyesülete második alkalommal rendezte meg szilveszteri jótékonysági bálját. Az est
bevételét az egyesület következő évi programjaira szeretnénk fordítani. Hosszú készülődés előzte meg a rendezvényt, hogy az iskola aulája az alkalomnak megfelelő dekorációt kapjon, hogy minden a helyére kerüljön, és mindenki jól érezze magát. Köszönjük a nyitótáncot a Savaria Tánciskola növendékeinek: Bodnár Eszternek és Faragó Bencének. Több mint száz értékes tombolatárgy talált gazdára az
éjféli koccintás után. A fődíj nyertese másodmagával utazhat a Velencei Karneválra. A kb. 300 vendég az utólagos
visszajelzések szerint nagyon jól szórakozott, sokan hajnal
4-ig kitartottak. Köszönhetjük ezt a zenekarnak, Kis Viktóriának és Ádám Attilának, akik igazi party hangulatot varázsoltak nekünk. Köszönetet mondunk azoknak a tagcsaládoknak, akik az előkészületeknél és a bál után is sokat dolgoztak, valamint azoknak is, akik jegyvásárlással, tombolatárggyal támogatták a rendezvényt. Külön köszönjük a támogatást:

59-es Nyírzem COOP ABC

Csillámpont Szépségszalon

720-as COOP ABC

Dr. Eszlári Zsolt

Anikó Horgászbolt

Emődi Pálinkafőzde

Avalon Park

Faragó Béla

Besenyeiné Demjén Judit

Fekete Tibor polgármester

Bodnár Tibor és családja

Flamingó virágbolt

Bogácsi Thermálfürdő Kft

Gyorsszervíz, Emőd

BusTours Kft

Ici-Pici Fagylaltozó

Kaiser Bernadett

MENSOL Kft

Kiss János és családja

Soltész Tibor

Kósa Béla

Szent Teréz Gyógyszertár

Kovács Mihály és családja

Szűcs László

Lapostyánné Dányi Katalin

TOMANIC Kft

Lesz Vigasz Presszó

VEP-GLASS Kft

LGS Graphics

Zsóka ABC

Matiz Csilla

Szabó Ferenc és családja

Reméljük, a 2020-as év szilveszterén ismét találkozunk, addig is mindenkinek békés, boldog, egészségben, sikerekben
gazdag új évet kívánunk!

ENE vezetősége

2020. február 12. (szerda) 9.00-15.00
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Mikulás a kicsiknél!
Emődön is járt a Mikulás, a gyerekek legnagyobb örömére. Több,
mint 600 csomagot osztott ki a fehér szakállú. Munkáját - a krampuszokon kívül - az önkormányzat segítette, a csomagok összeállításával.
Az Iskolában és az Óvodában Miklós napján délelőtt kapták meg az
ajándékot a gyerekek.
A 0-3 éves, nevelési intézménybe még nem járó kicsiknek a Védőnői Szolgálat, a Gyermekjóléti Szolgálat és a Könyvtár munkatársai
szerveztek ünnepséget az új Művelődési Házban.
Polgármester Úr köszöntötte a jelenlévőket, majd ezt követően
mindenki megkapta csomagját a Mikulástól és fényképet is készíthettek vele. Kellemes hangulatban telt a délelőtt. A rendezvény alatt egy
kis gyümölccsel, teával megvendégelve, a kicsik birtokba vehették a
kialakított játszósarkot.
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

Az Emődi Római Katólikus templom külső rekonstrukciója
Az Emődi Római Katólikus Plébánia a Vidékfejlesztési Program keretén belül, a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése című, VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú pályázati kiíráson nyertes projektjére 48.258.628 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el. A rekonstrukció keretében a külső vakolat, szigetelés, illetve a nyílászárók korszerűsítése
valósult meg, valamint az emődi római katolikus templom járdával és eső elvezető rendszerrel bővült.
A beruházás Emőd településén valósult meg az Attila utca 12. szám alatt található Római Katólikus templomon. A templom több száz évvel ezelőtt hagyományos
módon épült, nagy belmagassággal és magas tetővel.
Az épület az idő múlásával elöregedett, a vakolat mállani kezdett, valamint a nyílászárók
is elgyengültek. A Vidékfejlesztési
Program támogatásával a helyi plébánia képes volt a templomot rekonstruálni és annak értékét megőrizni az elkövetkezendő évekre.
A külső renkonstrukció keretein belül a templom új vakolatot kapott, így jobb szigetelést is, új nyí-

lászárókat, eső elvezető rendszert és járdát. Az elvégzett
munkálatok által a templom nem csak esztétikussá, de
korszerűvé is vált. Az új nyílászáróknak köszönhetően javultak az energetikai jellemzői, mivel az korszerű ablakok és ajtók miatt nőtt a hő megtartó képessége. Vakolat szempontjából is modern anyagok kerültek felhasználásra, melyek hamar száradnak, nem szívják magukban a nedvességet, így növelve az élettartamuk. A beruházás teljes mértékben 2019. december 31-re készült el,
melyet egy projekt átadó ünnepség előzött meg.
További információ kérhető:
Kalóczkai Gábor, római katólikus pap
E-mail cím: emodplebania@gmail.com

A fenyő és a fűz

Törzsükkel egyaránt a magasba törnek és a csúcs leveleik a felhőkkel beszélgetve múlatják az időt, de mégis mekkora a különbség.
A karjaival kitárulkozó, a világmindenséggel
ölelkező fenyő és a magába forduló, a Földanyával szeretkező fűz. Ég és Föld. Szabadon
állva mindkettő fenséges és mivel az életenergiát különböző helyről nyerik, az
együttélés is lehetséges lenne, de ha
a sors szeszélye folytán valamiképpen
egymásmellé kerülnek, akkor a fény
hiánya miatt, a másik elpusztítására törekvő szörnyszülöttekké válnak.
Utánozva ebben az embert, vagy talán az a valószínűbb, hogy az evolúció törvényei szerint, ebben az ember utánozza őket és eddig ezt a
szabályt nem és biztosnak tűnik, hogy ezután sem sikerül
felülírni, mert ezt úgy nevezik, hogy ösztön. A természet és a történelem viharai mindkét létformát már
többször megtizedelték,

de mindig megújultak. Új fenyők és új füzek nőttek, de sohasem született fenyő alakú
fűz és fűz formájú fenyő. Keveredni nem tudtak és
nem tudnak, nincs átjárás a két típus, a két eszme
között mert valamikor, valahol, valami, vagy valaki
így rendezte és ha valamelyik, a kedvezőbb életfeltételek miatt egy bizonyos helyen feldúsult, mivel
a másik távol volt, saját magát pusztította el. Eredendően, önhibánkon kívül fenyők és füzek, liberálisok vagy nemzetiek vagyunk tehát mi is. Megváltozni nem tudunk. Ha valaki mégis azt mondja, hogy igen, az rossz úton jár. A fiatal fenyő
és fűz egymás mellet idilli látvány, de ők
már a születésüktől kezdve érzik,
tudják, hogy ősellenségek és
ha a kiterjeszkedés időszakában nem győznek, akkor
elpusztulnak. Hibát követ
el az aki ennek ellenére
egymás mellé telepíti
és az is, aki pátyolgatja
őket, mert a legnagyobb
károsult a környezet lesz.
Klebovicz Gyula
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Karate

Farsangi Bál

2020. január15-én az Emődi Karate Se karatésai
övvizsgán vettek részt, ahol minden vizsgázó

Az Emődi II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola Szülői Szervezete
szeretettel meghívja Önt

sikeresen levizsgázott.

2020. február 22-én, 19 órakor
kezdődő

farsangi mulatságára
az általános iskola aulájába.
Program:
gyerekek farsangi műsora,
jelmezesek felvonulása,
zene, tánc, tombola.
Vacsora:
csőben sült csirkemell
tavaszi rizzsel.
Zenekar:
Nyikes Linda – Happy-Band
Partyzenekar.
A vacsorajegy ára 3.000 Ft, mely belépésre jogosít.

Mindenkit szeretettel várnak a
szervezők!

Megemlékezés

Megemlékezés

„Fájó szívünk fel-fel zokog érted,
örökké szeretünk, nem feledünk Téged.”

„Napsugár és csillagok világa,
Jó szívednek örök álmát őrzik.
Tiszta lelked fönt a magas égben,
A síron túl is felettünk őrködik.”

Emlékezünk

Szomorú szívvel és soha el nem múló fájdalommal
emlékezünk
2013. január 9-ére, amikor drága Szerettünk,

KALBER IMRE

id. özv. DOBAI JÓZSEFNÉ

halálának 1. évfordulójára

örökre megpihent.

Szül.: Tóth Margit

szerető családja

Megemlékezés
„Kimegyünk a temetőbe,
könnyeink peregnek le egy kőre.
Ez a kő nem fed mást,

Tintér Lajos

mint egy kedves édesapát és a férjem.
Kinek kincs volt minden szava
óvott, védett minket minden bajtól.
Ám egy téli hajnalom elmentél tőlünk hirtelen,

2017. február 1.
3. éves
évfordulójára.

elmentél oda, hol az angyalok vezetik utadat,
hol az úr Jézus karjai ölelnek téged.
Ha még egyszer láthatnánk téged,
átölelnénk és elmondanánk neked,
hogy mennyire szerettünk mi téged.”

özv. Tintér Lajosné,
két lány Erika és Barbara,
fia Renátó és családja

Megemlékezés

szerető családja

„Az idő múlik, a fájdalom csak nő,
nem hoz enyhülést a múló idő.
Sírodra hiába visszük a virágot,
Veled együtt temettük el az egész világot.”

Fájó szívvel emlékezünk életünk szomorú napjára,
amikor drága szerettünk

OSZKOCSIL LÁSZLÓNÉ
Szül.: Dudás Mária
1 éve 2018. december 15-én örökre itt hagyott minket.
Emléke családja szívében örökké él!

Emődi Krónika

12

Emődi szobrok, emlékművek és díszítőelemek

I. világháborús emlékmű

Emőd város, Kossuth Lajos utca
(A település északi részén, a Kossuth
és a Széchenyi utcák „Y” alakú kereszteződésében)
Avatás: 1925. október 25.
Az I. világháborúban Emődről 470 katona vett részt különböző harctereken,
közülük 95- en hősi halált haltak, 34-en
pedig hadirokkantak lettek. Emőd lakossága a megyében, az elsők között rótta
le a hősi halottak iránti kegyeletét egy
szép szobor emelésével. A község hősi
emlékművét, 1924-ben állították fel, alkotója Farkas Béla szobrászművész.
Emőd község I. világháborúban elesett hőseinek emlékművét 1925. október 25-én, vasárnap avatták fel. Az avatáson megjelent Entner József őrnagy, a
miskolci vegyes dandár részéről, és Édes
Antal a kerület országgyűlési képviselője.
Az 1918-ban épült Községháza előtt
állították fel. A hősi emlékmű félkör alakú kerítése, betonból és kovácsoltvasból
készült. A kerítés még a mai napig is látható. Az emlékművet
„Hősök szobra” néven is említik.
Források:
- MTI Hírarchívum 1920-1945, 1925.
október 16. 25. o.
- Czecze József helytörténeti kutató:
Emőd város története 148-162. o.
Nepomuki Szent János szobra

Emőd város Szent István tér 1.
Római Katolikus templom előtt
Az avatási időpontja: 1880-as évek
(Batányi plébános idején, vértanuk tiszteletére)
A szobor kb. 2 méteres talapzaton áll a Római Katolikus templom előtt (korábban Attila
utca, Google térképén még ez szerepel).
A mészkőből készült szobor jó állapotban van, ami sajnos a talapzatról
nem mondható el. A második világháború idején, az orosz katonák a keresztet
tartó kart letörték. Egy elesett katonának dobtáros géppisztolyát a Nepomuki
Szent János szobor nyakába akasztották.
A géppisztoly hetekig a szobor nyakába
maradt.
Ki volt Szent János?
A folyók, hidak, hajósok, vízimolnárok, halászok védőszentje. A gyónási titok mártírjaként tartják számon; 1340-ben Csehország, Pomuk
vagy Nepomuk nevű mezővároskában született. Mivel mindjárt születése után életveszélyes betegséget kapott el, szülei a közeli zöldhegyi ciszterceti kolostor templomába vitték
és megfogadták, ha felgyógyul, Isten
szolgálatára adják. Az esett után néhány nap múlva meggyógyult. Szülei ettől fogva nagy gondola ügyeltek gyermekük testi és lelki fejlődésére. Mivel papi pályára szánták magasabb tanulmányainak elvégzésére a prágai egyetemre küldték Tanulmányai befejeztével a papai egyházmegye papjelöltje közé lépett, s harmincnapi teljes visszavonultság után
áldozópappá szentelték. A Boldogságos Szűz tiszteletére épült Teyntemplomban kezdte meg papi munkáját. IV. Vencel király az 1379. évi
nagyböjtre öt bízta meg a királyi kápolnában az ünnepi beszéd elmondásával. A királynak annyira tetszett
János beszéde, hogy rábízta a templom kanonoki feladatait. Johanna királyné gyóntatópapja lett és a keresztény türelemre nevelte. IV. Vencel
azonban nem a türelem jegyeit látta feleségében, hanem azt gondolta változása oka, hogy megcsalja öt.
Mivel bizonyítéka nem volt a hűtlenkedésre magához hívatta Nepomuki
Jánost, először ígéretekkel majd kínzással próbálta rávenni, hogy árulja el a királyné gyónásait. János ezt
megtagadta. Ezen annyira feldühö-

dött a király, hogy tömlöcbe vetette
és égő fáklyákkal süttette. A királyné
közbenjárásával megkegyelmeztek
neki, és szabadon engedték.
1383. húsvétján lépett utoljára a székesegyház szószékére. A király haragja
még ekkorra sem múlott el és 1383. május 16.-án bakóival a híres Károly-hídról a
Moldva folyóba lökette.
Isten azonban nyomban megdicsőítette alig, hogy élettelen teste felmerült a habokból ragyogó fény övezte körül. A fényre odasereglett tömegben ott
voltak a káptalan kanonokai is akik felismerték Jánost, és tetemét a Szentkereszt-templomba vitték. Innét a székesegyházba szállították ahol a mai napig
nyugszik. Mikkor 1719-ben felnyitották
sírját a szent nyelvét egészen éppen találták. Hivatalos szenté avatására 1729ben került sor.
Azóta Nepomuki Szent János a legnépszerűbb és legtiszteltebb szentek
közé tartozik. Tisztelete nálunk is nagymértékben elterjedt, szobraival gyakran találkozhatunk hidakon, patakoknál, kutaknál és útszéleken. Nepomuki
Szent János nevéhez számos legenda is
fűződik.
Források:
- MTI Hírarchívum, Röghegyiné Anita
- Internet: Facebook/Emőd múltja, jelene új csoport 2017. 09. 26.
- Czecze József helytörténeti kutató:
Emőd város története 157. o.
Kibontakozás szobor
Emőd város, Kossuth utca 12. Az
Egészségügyi Központ előtt Avatás:
1981
A szobor leírása: Szökőkút, vízzel
kapcsolatos alkotás, modern, absztrakt,
nonfiguratív, mészkőkerámia.
Az MTI Hírarchívumnál dolgozó Kiss
Katalin mondja: „Ahogy a szökőkút, a
kompozíció, a tér felé közeledtünk, úgy
bontakozott ki előttünk a megkapó látvány, ami az emődi orvosi rendelő és
gyógyszertár előtt helyezték el.”
Varga Miklós alkotása az emberek
fantáziáját igazán megmozgató, kérdőjeleket szülő kompozíció. Mit is ábrázolt
a művész? Milyen kibontakozásra gondolt ő?
„Nekem az élet kezdetét és kibontakozását juttatta eszembe, amit a víz közelsége is táplál.”
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A Város Gondnoksága 2009-ben az
alkotás megtisztításával, térrendezéssel, karbantartással, esztétikus színfoltot
biztosít a kisvárosnak.
Forrás:
- MTI Hírarchívum Varga Miklós, Kiss
Katalin
- Internet/ Facebook/Emőd múltja, jelene új csoport 2017. 09. 26.
- Czecze József helytörténeti kutató:
Emőd város története 155. o.
Sgraffito – Család falfestmény

Emőd város Polgármesteri Hivatal
(Dísztermében található)
Avatás: 1980 Nem köztéri, egyéb intézmény területe, épületdíszítő, modern, graffito.
A Magyar Művészeti Intézettől tanulmányozták („Szapet”), Ludmány
Ottó életrajzát és rátaláltak az emődi
alkotásán (is). Utána felvették a kapcsolatot az Emődi Polgármesteri Hivatallal. Fekete Tibor Polgármester Úr,
személyesen bemutatta a Házasságkötő Teremben lévő falfestményt.
Ludmány Ottó egész falat beborító
hatalmas sgraffito alkotása 1980-ban
készült. A forrásként megjelölt Kortárs
Magyar Művészeti Lexikonban Család
megnevezéssel szerepel. Az alkotás,
Házasságkötő Teremként van megnevezve a helyszín. A sgraffito bal oldalán az ifjú pár látható, jobb oldalon
már családot alkotnak két gyermekkel. Felettük repülő kék és fehér madarak láthatóak, középen az élet fájával.
Az Életfa vagy más néven Világfa szorosan kapcsolódik a születés,
élet, halál és újjászületés körforgásához. Számos kultúrában és vallásban
az egyik legfontosabb szimbólum. A
kereszténységben a fa jól ismert az
Édenkertből, ahol Ádám és Éva ettek a
gyümölcséből. Az Életfa kapcsolatban
van a Föld négy elemével, mint a föld,
a szél, a levegő és a tűz, utalva a végtelen kapcsolatra a teremtésben.

Az alkotást nagy becsben tartják, próbálják megóvni és megőrizni az utókor
számára, sajnos egy-két helyen azonban
már nyomott hagyott az idő vasfoga.
Források.
- Ludmány Ottó: Kortárs Magyar Művészeti Lexikon I-III.
- https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/kortars-magyar-muveszeti/
ch19s122.html
- Czecze József helytörténeti kutató
Debrődi János
honvéd-huszárőrmester emlékműve
Emőd város Kossuth tér. 1. (Az önkormányzat előtti lévő parkban) Avatása,
2017. március 14 –én.
Lehóczki István, Emőd város polgármestere évekkel ezelőtt rábukkant,
hogy Losoncon, a református temetőben egy emődi születésű ember síremléke található, a következő felirattal:
„Debrődi János szül. 1819. évben Borsod megye Emőd községben. Mint honvédhuszár őrmester múlt ki hős halállal
az ellen golyója által 1849. március 24én Losoncz város bel terén. Áldás lebegjen hantjai felett.”
A polgármester, mint „helyi történelem kutatót” megkért, előzetesen gyűjtsek adatokat Debrődi életkörülményeiről, munkásságáról és a honvédhuszári
szolgálatáról. Megkerestem a HM Hadtörténeti Intézet és Levéltárát, és a helyi
katolikus egyházat.
Megállapítottam, hogy Debrődi János volt emődi lakos ténylegesen a Császári „Vilmos” seregben szolgált és átállt
a magyar Beniczky Lajos kormánybiztos
csapatába.
Őszegezve a témával foglalkozó hadtörténészeknek megállapították, „nincs
akadálya annak, hogy 2016-ban, emlékművet állítsunk, Emőd egykori szülöttjének Debrődi János huszár őrmester emlékére, aki az 1848-49-es szabadságharcban hősi halát hal”.
A kutatás során megállapítottam
még: „1877. március 24-én a A Losonc,
Kubinyi téren, a református templom
mellett Damjanich tábornok özvegye
jelenlétében leplezték le a honvéd emlékművet, annak emlékére, hogy 1849.
március 24-én Beniczky Lajos honvédőrnagy alakulata megfutamította a
többszörös túlerőben lévő császári katonaságot. A terméskő talapzaton álló,
négy oldalán feliratos kőobeliszket láncokkal összekapcsolt ágyúgolyók díszítették. 1945-ben a csehszlovák hatóság eltávolította. Sorsa ismeretlen.
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1945 előtt március 15-i megemlékezések helyszíne. 1993-óta a helyén álló
Kármán emlékmű megkoszorúzásakor
megemlékeznek a losonci csatáról is.”
A losonci emlékmű felíratok:
„Idehozd óh hű magyar nép híveidet.
(„Itt tanuld meg, mi a hazaszeretet”)
„Losonczon 1849. Március 24-én
Beniczky Lajos honvédőrnagy vezénylete alatt 350 gyalog- és 33 honvédhuszár
egy erős zászlóalj s gyalogság és egy
osztály dzsidás ellen diadallal vívott csata emlékére”„Csak törpe nép felejthet ős
nagyságot. Csak elfajult kor hős elődöket. A lelkes eljár sir lakához, s gyűjt régi
fénynél új szövétneket”
„Debrődi János született 1849. évben
Borsod megye Emőd községében, min
honvéd- huszár őrmester múlt ki hős halállal az ellen golyója által (1849. Márcz.
24-én Losoncz város bel terén)”
Kutatás közben nagy segítséget kaptam dr. Holló József honvéd altábornagytól, a HM. Hadtörténeti Intézet és
Levéltár volt igazgatójától – Emőd szülöttjétől -, aki önként vállalta az emődi
születésű huszár őrmester, Debrődi János losonci síremlék másolatának, avatását és megkoszorúzását, amit továbbítottam Fekete Tibor, Emőd Város polgármesterének.
Az ünnepségre 2017. március 14-én
került sor az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc 169. évfordulójának előestéjén. Az ünnepi megemlékezés az Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola aulájában történt, az ünnepi
beszédet mondott Fekete Tibor polgármester és közreműködtek az általános
iskola 6. évfolyama és az Emőd Brass fúvós zenekar.
Utána fáklyás felvonulás következett
az Emőd, Kossuth térre, közreműködtek
a B.A.Z. Megyei Huszár és Lovas Hagyományőrző Egyesület és az Emőd Brass
fúvószenekar és a Szécsi Viktória - ének
és gitár - együttese. A Kossuth téren felavatták Debrődi János losonci síremlék másolatát, melyet Szabó László helyi sírköves kisiparos készített. Beszédet
Mondott dr. Holló József honvéd altábornagy.
Forrás:
- Budapesten, Bécsben és Losoncon a
Levéltárakban.
- HM Hadtörténeti Intézet és Levéltárban
- Emődi Római Katolikus Egyház
- Czecze József helytörténeti kutató:
HOM. Szülőföldünk 2018-es 38. sz.
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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)

Személyi kölcsön
hitelkiváltásra
és szabad
felhasználásra
JÚLIUSTÓL BABAVÁRÓ HITEL
300.000 Ft-tól 10.000.000 Ft-ig
100.000 Ft bankszámlára
érkező jövedelemtől.
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Tördelés, nyomtatás: Pető Nyomda
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Az adventben minden korosztály talált programot

Nőnapra
nem csak nőknek!
László Attila
koncert

Helyszín:
Emődi
Művelődési Ház
(Arany János u. 33.)
2020. március 6.
(péntek), 18.30
A belépés díjtalan!
Mindenkit szeretettel várunk!

