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Emőd Város Önkormányzatának Lapja

Emődi Krónika
Nőnapi köszöntő
Emőd város önkormányzata,
képviselő-testülete és a magam
nevében szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Nőnap
alkalmából az emődi LÁNYOKAT, ASSZONYOKAT!
Valamennyi emődi férfitársam nevében köszönöm munkájukat, szeretetüket, gondoskodásukat és értünk, férfiakért
hozott áldozataikat.

Kérem, hogy életünk során
legyenek továbbra is támaszaink, segítőink.
Kívánom, hogy legyenek
mindig egészségesek, vidámak, kedvesek és végtelenül
boldogok!
Szeretettel és tisztelettel
Fekete Tibor
polgármester

Nőnapi köszöntő
Sokan emlékszünk még szüleink intő szavára:
„Tiszteld a Lányokat!”
A Hölgyek felé tanúsított tisztelet a mai napig az illemtudó férfi fokmérője.
Napjainkban azonban egyre inkább azt tapasztaljuk, hogy ez a tisztelet elveszni
látszik a fellazult, néhol felcserélődött férfi-női szerepek kavalkádjában. Ha
sorra vesszük életünk meghatározó mozzanatait, láthatjuk, hogy a Hölgyek
születésünk óta nélkülözhetetlen, pótolhatatlan társaink. Az anyai törődésben, a
nagymama gondoskodásában, a tetteinknek értelmet, célt adó szerelemben és a
belőle születő család melegében mind-mind megtapasztalhatjuk a Nő nyújtotta
figyelem, kedvesség, a részletekre is figyelni tudó aprólékosság jeleit.
Egy neves francia filozófus szerint a társadalom civilizáltságnak szintjét a Nők
iránti tisztelet mutatja. A nő számára pedig az jelenti az ideális szerepet, amelyben tisztelet, megbecsülés övezi és amiben Ő is jól érzi magát.
Ez a nap tehát legyen a tisztelet napja.
Egy nap, amikor mi, férfiak, kifejezhetjük társunknak, gyermekünknek, a
szülőnek, nagyszülőnek, kollégának és barátnak, hogy milyen fontos részei az
életünknek!

Isten éltessen
mindent Lányt és Hölgyet!

Tállai András
országgyűlési képviselő

Iskolai farsang - képgaléria

folytatása a 12. oldalon
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Önkormányzati hírek
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. február 19-én tartotta munkaterv szerinti ülését.
Az első napirendi pontban Emőd Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet módosításáról született
döntés. A rendelet a város honlapján
www.emod.hu
megtekinthető. Ezt követően a testület elfogadta az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről szóló napirendet.
Ezután
Képviselő-testület
az önkormányzat 2020. évi költségvetését tárgyalta meg és fogadta el. A rendelet a város honlapján www.emod.hu
megtekinthető. (A város költségvetését
részletesen e lapunkban mutatjuk be.)

Negyedik napirendi pont az önkormányzat és intézményeinek, valamint
a
Polgármesteri
Hivatalnak a 2020. évi Közbeszerzési Terveinek megtárgyalása és elfogadása volt.
A hatályos jogszabályok alapján március 31-ig kell elfogadni a tárgyévre vonatkozó közbeszerzési tervet, ami év közben
módosítható. Ezt követően arról született
döntés, hogy az önkormányzat 2020- ban
is él az önkormányzatok rendkívüli támogatására biztosított pályázati lehetőséggel. Felülvizsgálatra került a nemzetiségi
önkormányzatokkal kötött – működésre
vonatkozó – megállapodás. Ennek köszönhetően Képviselő-testület jóváhagyta
az Emőd Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzattal és az Emőd Város Roma

Emődi Krónika

Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
megállapodásokat, eleget téve ezzel a
jogszabályi kötelezettségnek.
Elfogadta képviselő-testület a polgármester 2020. évi szabadságtervét, majd
döntött az ,,Itt a tavasz, veteményezzünk” program kiírásáról.
10. napirendi pontként az Emődi
Gyermekálom Óvoda és Bölcsőde nyári
nyitva tartásáról született döntés. Ezt követően ingatlanvásárlási kérelmeket hagyott jóvá a testület.
Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját, ahol a benyújtott települési kérelmeket (letelepedési támogatások) tárgyalták meg.
Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző

Elfogadta a képviselő-testület a város
2020. évi költségvetését
Minden év elején izgalmas, nem kis
feladatot jelent a polgármesteri hivatal
munkatársai és a képviselő testület tagjai számára az adott évi költségvetés ös�szeállítása, megvitatása és elfogadása.
Az elmúlt évekhez hasonlóan így volt ez
ebben az évben is.
Számba kellett venni a feladatok végrehajtását szolgáló pénzügyi lehetőségeinket, át kellett tekinteni az elvégzendő kötelező és önként vállalt feladatainkat. Miután mindig több pénzre lenne
szükség a tervek, elképzelések megvalósításához annál, mint ami rendelkezésre áll, nagyon komoly, esetenként érdeksérelemmel járó döntéseket kell hozni a
pénzügyi egyensúly fenntartása, a biztonságos gazdálkodás érdekében.
Egy költségvetés összeállítása mindig
alapos előkészítést, türelmes, kompromisszumra kész együttműködést kíván.
Az 1 milliárd 188,8 millió Ft költségvetési
kiadási főösszegű 2020. évi költségvetés
összeállítása során végig korrekt együttműködés volt tapasztalható a hivatal
munkatársai, az intézményvezetők, valamint a képviselő-testület között.
Ennek eredményeként egy kiegyensúlyozott, megalapozott költségvetést sikerült összeállítani és a
2020. február 19-i munkaterv szerinti

képviselő-testületi ülésen elfogadni.
Azt nem állítom, hogy minden elvégzendő feladatra jut pénz, de azt igen,
hogy a lehetőségek és az igények körültekintő összehangolása körültekitően
megtörtént.
A képviselő-testület az intézmények
zavartalan működési feltételeinek biztosítását tartotta elsődleges célnak, és
emellett kiemelten kezelte:
-a tervbe vett beruházások, felújítások megvalósításához szükséges pénzügyi fedezet biztosítását,
-a kialakított szociális rendszer fenntartását, az elnyert támogatásokhoz
szükséges önerő - vagy a tervezetthez
képest megnövekedett megvalósítási
költségekhez szükséges pótlólagos forrás - biztosítását,
-a kisvárosi arculat alakításának további folytatását,
- a kulturális programok szervezéséhez szükséges pénzügyi feltételek megteremtését,
- a civil szervezetek, egyházak támogatását.
A teljesség igénye nélkül néhány nagyobb 2020-ra tervezett feladat:
-a kétcsoportos, összesen 24 gyermek
ellátását biztosító bölcsőde valamint hozzá kapcsolódóan egy 500 adagos közpon-

ti konyha és étkezde építése (426 millió Ft),
-az idősek klubja épületének energetikai felújítása (19,4 millió Ft),
a tetőzet cseréje (7 millió Ft),
-a Béla utca felújítása, aszfaltozása
(4,6 millió Ft),
-Kodály Zoltán utca egy jelentős szakaszának felújítása (17,6 millió Ft),
-a Kossuth téri a parkoló és gyalogjárda – további – építése.
A bölcsőde megépítéséhez a számottevő önerő mellett 120 millió Ft hitel felvételével és annak 2020. évre eső 20 millió Ft visszafizetési kötelezettségével, valamint 6 millió Ft kamatköltségével számoltunk.
Mindezek mellett a költségvetésnek
természetesen biztosítani kell a város folyamatos, zavartalan működését, a közterületek rendben tartását, stb.
Őszintén bízom abban, hogy az elvégzendő feladatokkal kapcsolatos
döntésink alapvetően találkoznak a lakosság többségének elgondolásaival.
Tisztelettel kérem az Emődieket,
hogy türelmükkel, megértésükkel jobbító szándékú észrevételeikkel, véleményükkel segítsék a 2020. évi feladataink
végrehajtását.
Fekete Tibor
polgármester
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Farsang

„Ha február, akkor farsang”- szokták mondani a diákok egymás között. A farsang Magyarországon vízkereszttől a húsvét vasárnapot megelőző 40 napos böjt kezdetéig tart, azaz „hamvazószerdáig”. Ebben az időszakban az evés – ivás a mulatozás szinte kötelező.
Iskolánkban is hagyománnyá vált már a három napos mulatozás, a tél elűzése, ahol az osztályok bemutatják produkcióikat.
Az alsó tagozat farsangi műsorát február 20-án, a felső tagozatét pedig február 21-én láthatták az érdeklődők. A Szülői Szervezet bálja a szombati napon került megrendezésre.
Iskolánk tanulói és szüleik valamint a pedagógusok nagy lelkesedéssel készítették a színes jelmezeket erre a mulatozásra. A
tornaterem és az osztálytermek a táncpróbáktól és gyakorlásoktól voltak hangosak.
Az alsósok farsangja ezúttal is az osztályok által megválasztott hercegi pár nyitótáncával kezdődött.
Ezt követően a 7-8. osztályos tanulói egy bécsi keringővel
kedveskedtek nekünk.
Mindkét tánc koreográfiáját és betanítását Vass Krisztina kolléganőnek köszönhetjük. A csodálatos ruhákat köszönjük a Városgondnokságnak és a varroda dolgozóinak.
Az évek óta kialakult hagyománynak megfelelően a pedagógusok idén is megpróbáltak mosolyt csalni az arcokra kreatív
műsorukkal! Ezúttal egy ötrészes egyveleggel készültek.
Ezután következett az egyéni jelmezesek bemutatója. Idén is
nagyon ötletes és látványos produkciók születtek.
Ebben az évben újdonságként került bevezetésre, hogy az
osztályokra a közönség is szavazhatott egy link segítségével. A
linkre kattintva három osztályra lehetett szavazatot leadni, szavazatokat összesítették és a legtöbb szavazatot begyűjtő osztálynak közönségdíjat adott át a zsűri. Az eredményhirdetés
után nem maradt el a farsangi diszkó sem, ahol a diákok csaknem estig ropták a táncot.
A csoportos jelmezesek műsorszámai a kicsik fellépésével
kezdődött, és az évfolyamonkénti beosztással folytatódott a következő címekkel:
1.a Békák a tóparton: Ugráltak, legyet fogtak és brekegtek,
jó móka volt minden ott lévő gyereknek.
1.b Pancsoló gyerekek: Az 1. b osztály már nagyon várja a nyarat, nagy taps kísérte télűző táncukat.
2.a Méhecskék és virágok: Elhozták a tavaszt, felébresztették
a világot! Milyen jó, hogy vannak méhek és virágok!

Házasságkötési hirdetmény
Farkas József és Szamkó Erika

2019. szeptember 20-án házasságot kötöttek

Németh Zoltán és Pekár Anita

2019. október 5-én házasságot kötöttek

Szalánczy László és Tamus Nikolett

2019. október 19-én házasságot kötöttek

Teleki Bertalan Zsolt és Tóth Beáta

2020. február 15-én házasságot kötöttek

Pap Péter és Dudás Krisztina

2020. február 18-án házasságot kötöttek

2.b Esőtánc: Tudják már a nagyok, s kicsik, hogy a víz az milyen nagy kincs. Táncoltak az esőben is, jobb az, ha van, mint
hogyha nincs.
3.a Indiántánc: Az indiánoknak életeleme a tűz, mely az
idén is sok-sok rosszat elűz.
3.b Lego: Lego embereket gyártottak a 3.b-sek, táncoltak is
benne, s a jelmezük is szép lett.
4.a Kalózok: Megidézték a maláj tigrist, a híres Sandokant,
remekül táncoltak lányok, s fiúk egyaránt.
4.b Vikingek: Hajóból kiszállva pajzsok zengtek, fejszék
pengtek, majd üvöltve, táncolva ünnepeltek a vikingek.
A felsős produkciók is remekül sikerültek:
5.a : mindenki megcsillogtatta tánctudását a kiváló zenére,
műsoruk címe: ÁRULKODÓS
5.b: kilépve a virtuális világból hawaii hangulatot varázsoltak
elénk: FORTNITE- KONGA MEGLEPETÉSSEL.
A 6.a osztály tanulói egyetlen kérdést tettnek fel a közönségnek : Féljünk, vagy nevessünk?. Előadásuk a TÁNCOLÓ BOHÓCOK címet viselte.
A 7.a osztály egy világkörüli utazásra hívta a nézőket. Fergeteges utazásban volt részünk. Produkciójuk címe: VILÁGKÖRÜLI UTAZÁS
7.b : A világhírű énekes Michael Jackson és tánctársulata
2020-ban az emődi iskola nagyszínpadán is előadta legendás
koncertjét. Műsoruk címe: A LEGENDA VISSZATÉR
8.b : Az osztály tanulói lázasan készültek, szeretnek bulizni,
mert a hétben a legjobb a hétvége, ahol az egész heti fáradtságukat kipihenhetik. Műsoruk címe: HA SZOMBAT AKKOR BULI
A 6.b-sek produkciójának címe NÉZÜNK, MINT A MOZIBAN.
Segítségükkel bepillantást nyerhettünk az elmúlt évek legfergetegesebb filmjeibe, a filmes szakma legragyogóbb csillagaival
találkozhattunk.
7.c : Marika és Pistike házasságkötésének lehettünk részesei.
Az osztály műsorának címe: BAZI NAGY 7. c-s LAGZI
Az elmúlt évek könnyűzenei slágereit játszották le és táncolták el nekünk a 8.a osztály tanulói. Műsoruk címe: AZ IDŐUTAZÓK
Kövér Boglárka,
Révai Ákos,
Frank Tímea tanítók

Dinnyés Istvánné
Szül.: Varga Natália

60. születésnapodra
Ma neked szól minden mosoly,
érted születnek a fények.
Ma szeretettel köszöntenek,
kik szeretnek téged.
Mi is kívánunk hát minden szépet neked,
egészségben, boldogságban éld le az életed.
A jókedv, a vidámság ne hagyjon el soha,
kísérje lépteidet angyalok mosolya.

Isten éltessen sokáig!
- Ezt kívánja nővéred Ica és sógorod Józsi -
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Farsang 2020

Az iskola Szülői Szervezete által február 22-én került megrendezésre a jótékonysági farsangi bál, melyre idén is sokan elfogadták a meghívásunkat.
A hagyományokhoz híven iskolánk
hetedik és nyolcadik osztályos tanulóinak
bécsi keringője nyitotta meg a báli programok sorát, melyet az alsós és felsős osztályok, valamint a tanárok színvonalas
produkciója követett.
A vidám báli hangulatot Nyikes Lindának és Boncsér Gergőnek köszönjük, akik
hajnalig tartó zenéléssel biztosították a
jókedvet.
Az ízletes vacsoráért pedig köszönet illeti Sándor Lászlót.
Farsangi bálunk különlegessége, hogy
vállalkozó szellemű vendégeink jelmezbe öltözve jelennek meg és mulatoznak
egész este. Az Ő tiszteletükre 10 órától
felvonulást szerveztünk, ahol megmutathatták színes és ötletes jelmezeiket. Köszönjük, hogy fellépésükkel emelték a bál
színvonalát.
Az éjfélkor kezdődő tombolahúzást
nagy érdeklődés kísérte, hiszen több,

mint száz értékes tombolanyeremény
várt gazdára.
Köszönjük szépen támogatóink felajánlásait, illetve köszönjük azok munkáját és
idejét, akik fontosnak találták, hogy támogassák iskolánkat, diákjainkat, munkánkat.
Szeretettel várunk mindenkit jövőre is!
Szülői Szervezet
Támogatóink: Ádám Adrienn, Anikó Horgászbolt,
Bukszár Szilvia, Dr. Eszlári Zsolt, Dudásné Papp Judit,
Emődi Gyorsszervíz, Emődi Kézműves Alkotók Egyesülete, Emődi Nagycsaládosok Egyesülete, Emődi Pincegazdák Egyesülete, Faragó Méhészet, Farkas Pincészet,
Fazekas Lászlóné, Fekete Tibor, Flamingó Virágbolt, Gulyás Irén, Hódosi Mára, Horváth Eszter, Ici-pici Fagyizó,
Ifj. Veres Lajos, Jenei Zoltán, Kalóczkai Gábor, Karabélyos József- Dohánybolt, Kardos József, Kazárné Kalber
Nikoletta, Kósa Béla, Kósa-Therm Kft, Kovács Mónika, Lapostyánné Dányi Katalin, Lengyelné Magyar Judit, Lilla Szalon, Ludman Erika, Nagy Béla, Nagyné
Hadzsega Zita, Nagyné Rákai Emília, Nefelejcs Autókozmetika, Nyírzem 59. sz. bolt, Papp Ferencné, Papp
Pékség, Sepsik Jánosné-virágbolt, Szent Teréz Gyógyszertár, Szűcs László, Tállai András, Tomanic Kft., Tóth
István, Tóthné Bodnár Irén, Tóthné Matlyák Ágnes,
UNIO-COOP Zrt., Városgondnokság, Zsóka ABC

Sakkverseny-eredmények
Iskolánk diákjai az idei évben is megmérettették magukat a Sakk Diákolimpia versenyein.
A Miskolc Körzeti Döntő Emődön
megrendezett versenyén az alábbi érmes eredmények születtek:
Egyéni:
Fiúk:
I. kcs.: Király Hunor - II. helyezett
Édes Konor - III. helyezett
II. kcs.: Záborszki Áron - I. helyezett
Ludman Tamás - II. helyezett
Szoboszlai Ádám - III. helyezett

III. kcs.: Gaál Botond - I. helyezett
IV. kcs.: Lapostyán Martin - III. helyezett
Lányok:
I. kcs: Záborszki Réka - I. helyezett
II. kcs.: Márton Orsolya - I. helyezett
Horváth Andrea - II. helyezett
Csapat:
Alsós lányok: I. helyezett
Alsós fiúk: I. helyezett
Megyei döntők:
Bodrogkeresztúr - fiú III. korcsoport:
Gaál Botond - 9.hely
Edelény - csapatdöntők:
Alsós lány - 4. hely: Horváth Andrea,
Márton Orsolya, Záborszki Réka

Alsós fiú - 4. hely: Ludman Tamás,
Záborszki Áron, Szoboszlai Ádám, Bartha
Zsombor
Berente - Élő pontszámos és amatőr
sakkozók összevont versenye:
Fiúk:
II. kcs.: Záborszki Áron - 7. helyezett
Ludman Tamás - 9. helyezett
Lányok:
I.kcs: Záborszki Réka - 6. helyezett
II.kcs.: Márton Orsolya -10. helyezett
Felkészítő pedagógus:
Révai Ákos
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Emődi katolikus templom

A települési érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása:
Kulturális örökség
A települési érték fellelhetőségének helye:
Emőd, Attila utca
A települési érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása:
Az emődi templom és az egyház valószínűleg már I. István király idejében is
fennállott. Templomát később a szenté
avatott István királyról nevezték el. A község egyházára vonatkozó első írásos adatunk 1331-ből való.
A helyi plébániai Annálésliben (Évkönyvében) olvasható, hogy 1331-ben már plébánia volt a községben. Egy Anjou-kori okmány is igazolja, ezt az állítást, mely szerint
„az emődi egyház Szent István király tiszteletére emelt temploma 5-6 garas pápai tizedet
fizetett 1332-ben.”
A XVI. század derekán a Perényiek pártfogása alatt hamar protestánssá lett a város és 1576-ban már önálló református
egyházat alapítottak. Lehet, hogy a csehek, lehet, hogy a törökök, vagy pedig
mindketten pusztításaikkal hozzájárultak
a katolikus paróchia megszűnéséhez s így
a katolikus hitélet hanyatlásához.
A XVII. század első éveiben a Rákóczi fejedelmi család lépett - a törököknek is hódoló - Emőd mezőváros fele részének birtokába. 1675-ben az itt táborozó császári katonaság zaklatásai miatt, egy időre kiürült a település és azzal egyidejűleg elpusztult a régi katolikus templom.
1737 körül a falu egyik részének birtokosa, Fáy Gábor kir. tanácsos katolikussá
lett, majd Erdődy püspök közreműködésével elindították a katolikus vallás restaurálását és a plébánia visszaállítását. Ezzel
Emődön a katolikus hitélet ismét megkezdődött.
Fáy 1738 tavaszán az egri püspöki rezidenciában megjelenve kijelentette : kérésére az uralkodó III. Károly (1711-1740)
megengedte, hogy a protestáns Emődre
katolikus plébánost hozzanak. Részére biztosítani tudnának plébániatelket a református temető melletti részen. A javadalmazását pedig úgy oldanák meg, hogy a
határban földeket, szőlőt adományoznának részére.
„A katolikus paróchia 1738-ban éledt fel
újra, midőn Fáy Gábor kir. tanácsos a református vallásról, ősei hitéhez visszatérve és
az idők mostohasága által elpusztított plébániát ismét felállította. Ezzel Emődön a katolikus hitélet ismét megkezdődött.”
Az egri püspök hozzájárulásával és közreműködésével, „1738. április 25-én be is vezették az első plébánost, Lankovics István
személyében.”
Filiák lettek: Mályi, Nyék, Ládháza, Csát,
Szalonta, Keszi, Papi, Igrici és Hejőkeresztúr.
A századforduló után a paróchiának már
csak két filiája volt : Hejőkeresztúr és
Hejőszalonta.

Az egri püspök Emőddel szemben tanúsított segítőkészségéhez hozzájárulhatott az a körülmény is, hogy a Bakócz családnak, Emődön is voltak birtokaik. A leszármazottjuk Bakócz Tamás korábban
egri érsek, később pedig esztergomi érsek
és végül prímás lett. Rómában a Pápa választáson is indult és csak egy szavazat hiánya miatt nem választották meg.
A paplak felépítésének költségeit, beleértve az építési anyagok árát is, Erdődy
püspök felszólítására az egri, jászberényi
és környékbeli papok, polgárok, birtokosok adományaiból gyűjtötték össze. A több
száz adakozó nevét és adományát Erdődy
püspök saját kezűleg vette jegyzékbe.
A paplak 1738 végéig fel is épült. Tervezője : „Gallus murarius Agriensis”, Pichler
Gál egri építőmester volt. Kápolna céljára ideiglenesen a paplak egyik helységét
rendezték be. Az összegyűjtött pénzadományból a templom építésére is félretettek, és abból 600.-Ft összeget a Fáy családnál helyeztek el kamatra.
Emődön, 1746-ban az anyaegyházhoz
tartozott 217 róm. kat., 176 görög kat., 88
evangélikus, és 580 református személy.
Innentől kezdve fokozatosan növekedett a
katolikus hitre visszatérők száma.
Miután a paplak kamrájából átalakított
kápolna egyre inkább szűknek bizonyult,
1768-ban a vizitáló Esterházy püspök felszólította a plébánost, hogy hozzáértő építésszel készítessen tervrajzot és költségvetést egy új templom építéséhez. Az épülő
templom telkét 1773-ban ki is jelölték.
1774 márciusában Esterházy jóváhagyta a tervrajzokat, megjegyezte azonban,
hogy először a szentélyt és a sekrestyét
építsék fel. Elképzelése szerint, az építkezés ideje alatt is alkalmasabb módon lehet
majd misézni. Oda a hívek is jobban beférnek, mint a paplak kápolnájába.
Előírta továbbá, hogy a szentélyt - a
nedvesedés veszélye miatt - ne az északi,
hanem a keleti vagy a déli oldalra tegyék.
Az építkezést még 1774-ben megkezdték. Az e célra félretett összeget kiegészítette Fáy Ferenc nagyváradi prépostkanonok és Bellágh András emődi plébános, de
még így sem volt elegendő. A templom
1785-ben is csak félig volt készen. Fáy Bertalan kegyúr 1791-ben biztosította a boltozáshoz szükséges téglaanyagot. Végül is
„1795-ben a tornyot is felhúzták és még abban az évben a templomépítés befejeződött.
Titulusa : Urunk menybemenetele.”
Fáy Gábor a Krisztus menybemenetelének tiszteletére oltárképet festetett. (Húsvét első napjától számított 40. nap, áldozócsütörtök). Emődön azóta is ezen az ünnepnapon van a búcsú napja. A templom
alatt kripta épült és abban a Fáyak nyugszanak. Még a háború után is 1-2 évig, Fáy
Gábor kőkoporsója volt látható a templom közepén, a szentély előtti harmadában, amit később a templom alatti kriptában helyezték el.

A toronyba beemelt nagyharang súlya
776 font, a középsőé 453 és a kicsié pedig
90 font volt. A háborús célokra elvitt harangok helyett a hívek, már csak egy 280
kg súlyú új harangot öntettek.
A katolikus hitélet emelésére szolgáltak
a különféle ájtatos társulatok: a Jézus Szíve
Társulat, a Rózsafüzér Társulat, a Hitterjesztés Egyesülete, Jézus Szent Gyermekségének Híve.
Az egyházi zene fejlesztése, tisztán a
templomi szertartások végzésére és énekek tanítására szorítkozott. Nagy érdemeket szerzett e téren Emőd kántortanítója Szegedy József, aki 24 éven át, fáradságot nem ismerve, tanította a népet a „szép
éneklésre”.
„Kezdetben nagy hátrányt okozott, hogy
megfelelő eszközök nem álltak rendelkezésre. Az orgonát az 1860-as években vette a
hitközség. 1920-ban dalárda alakult Kubasy,
majd Urbán Gyula tanítók vezetése mellett
és gyönyörű eredményeket értek el. Akkoriban a gyermekdalárda lényegesen emelte az
istentiszteletek és ünnepélyek fényét.”
Az emődi katolikus hitélet papjai voltak
1945-től: Karácsonyi József plébános, Hajós József plébános, Zakkay József esperes,
Tőke István esperes, Bernáth Bertalan esperes Sátha Isván esperes, és jelenleg Kálóczkai
Gábor plébános.
Indokolás az értéktárba történő felvétel
mellett:
Emőd Város római katolikus vallású lakosságának gyülekező helye. Jelentős közgondolkodást formáló intézmény. A település életében évszázadok óta fontos szerepet töltött be. Az itt élők, közvetlen értéke. Római katolikus templom 1795-ban
barokk stílusban épült. A templom oltárfreskója és festett üvegablakai egyedülállóak az országban, Emőd Város Képviselő-testülete helyi védelem alá helyezte, a
magyar nemzeti örökség részét képezi. A
település élrtében fontos szerepet tölt be.
Czecze József

A katolikus templombelső tere és
oltárképe
(Fotó: Önkormányzati értékelő 2000. )
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Erzsi néni 100 éves múlt 2020. február 17-én

Isten éltesse e jeles nap alkalmából!
Özv. Bozsik Bélánét, Erzsi nénit köszöntötte az Emődi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatunk küldöttsége a
100. születésnapja alkalmából. Ő a legöregebb, élő, derenki születésű ember.
Felsőtárkányban a fiatalabbik lányánál,
Évánál él. Velünk tartott idősebb lánya Margó és Veres Attila is. Nagy szeretet veszi körül Erzsi nénit, a lányai, a
veje Imre, az unokái, a dédunokái és az
ükunokái gyakran vannak körülötte.
Az idős asszony nem szereti, ha kedveskedve „üki mamának” hívják - azt
mondja - nem olyan öreg még ő.
Erzsi néni hol magyarul, hol lengyelül beszélt velünk, attól függően,
hogy milyen nyelven tettük föl a kérdéseinket. Bár, ő panaszkodott, hogy
vannak szavak, amik nem jutnak eszébe, ebből mi semmit nem vettünk észre. Mindannyiunkra emlékezett, tudta,
hogy kik vagyunk, pontosan úgy beszélt, mint az idősek, néha a beszédje
közben egy generációt ugrott a gondolata. A szüleinket, mint gyerekeket
ismerte, rólunk beszélt és a szüleinkkel
fejezte be a gondolatát, de a helyreigazítást átgondolta, és elfogadta.
Mesélt a régen elhunyt férjéről:
Béla bácsiról, hogy milyen sokat éne-

kelt, citerázott, hogy mennyire szerette, mennyire hiányzik. Mutatott fotókat is róla.
Ezen a két képen Béla bácsi van, a
híres citerás.
Erzsi néni, amikor megérkeztünk,
azzal kezdte, hogy mit fogunk énekelni, hiszen ő még most is sok-sok
népdalt tud. Margó lánya rendszeresen meglátogatja, citerázik és énekel
a mamának. Ilyenkor a múltra, a fiatalságára emlékezik vissza. Sokszor előfordul, hogy valamelyik feledésbe merült dalnak csak Erzsi néni tudta csak
a befejezését, az utolsó versszakát. Jó
példa az ő hosszú élete, hogy a népdalok, a nóták éneklése életben tartja
az embert, húsz éve él pészmékerrel.

Húsz éve vigyáz magára, délután három után már nem eszik, hogy nyugodtan tudjon pihenni éjszaka. Semmibe sem nézi az üdítőket, csak friss
vizet iszik.
Amikor azt mondtuk, hogy jövőre is
eljövünk köszönteni, két kezét összetette, azt mondta: „Reméljük az Isten is
így akarja majd.”
Tartsa meg a jó Isten Erzsi nénit még
sokáig énekes jó kedvében a szerettei
körében!
2020. február 27.
Rémiás István ELNÖ elnök,
Kusztván Zsolt ELNÖ helyettes,
Rémiás Gyula ELNÖ testületi tag

A Művelődési Ház rendszeres programjai, foglalkozásai
Aerobik óra
Minden héten
Kedd: 18.30- tól
Helyszín: Művelődési Ház

Örömtánc
Minden héten
Hétfő: 14.00 óra
Helyszín: Művelődési Ház

VITYUKA Néptánc
csoport
Minden páros héten
Hétfő és Kedd: 18.00 óra
Helyszín: Művelődési Ház

Varró tanfolyam
A hónap első pénteki napján:
16.00 óra
Helyszín: Igazgatási Épület
emeleti előadója

Gasztro Klub
Minden hónap harmadik
csütörtöki napján: 17.00 óra
Helyszín: Igazgatási Épület
emeleti előadója

Foltvarró Klub
Minden páratlan héten
Hétfő: 16.00 óra
Helyszín: Igazgatási Épület
emeleti előadója

Kézműves foglalkozás
Minden héten
Kedd: 16.00 óra
Helyszín: Igazgatási Épület
emeleti előadója

DALÁRDA
Minden héten
Péntek: 18.00 óra
Helyszín: Igazgatási Épület
emeleti előadója
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Kirándulás Észak Erdélybe.

2020. június 27-Július 2-ig.
Utazás: Panorámás légkodícióval ellátott autóbusszal.
Emőd:5.3o-kor a Polgármesteri hivatal elől. Miskolcról
pedig 6.00-kor a Máv. Kereskedelmi épület előtti parkolóból.
1. nap. Emőd-Szatmárnémeti: városnézés, Székesegyház, Vécsey ház, Tűzoltó torony – Erdöd: vár megtekintés,
tovább utazva a szálláshelyünkre. Koltó.
Szállás: Falusi turizmus keretében kettő ágyas szobákban, vendégházaknál. Elszállásolás és vacsora.
2. nap. Felsőbánya-Gutin-hágó (1000 m)-Mára völgyi falvak. Desze ortodox fatemplom a világörökség része. Máramarossziget: városnézés, börtönmúzeum.
Szaplonca. Vidám temető. Tisza völgye Huta-hágó- Vámfalu.(látógatás egy kerámiakészítő műhelyben. Koltó vacsora.
3. nap. Felsőbánya-Gutin-hágó-Felsővisó: kirándulás a
máramarosi havasokban, csodálatos tájakon, a Vasér folyó
völgyében erdei kisvonattal. Barcánfalva. A máramarosi
faépítészet remekműei. -Koltó vacsora. Szabad program.
(Megjegyzés: A vonat reggel 9.00-kor indul Felsővisóról.
(Koltó-Felsővisó között a távolság 130 km emiatt aznap
korai indulással kell számolni, mert az út 3.00 óra.)

4. nap. Zsibó. Wesselényi kastély parkja, botanikuskertSzilágysomlyó. Pezsgőgyár látogatása, kóstolása. Zilah
séta a városközpontban, Wesselényi Miklós az árvízi hajós
szobra- Szilágycseh- Koltó vacsora.
5. nap. Koltó: Petőfi Sándor és Szendrey Julia mézesheteinek a színhelye a Teleki kastélyban, Ma Múzeum kastélykert stb. Nagybánya városnézés, Ásványtani Múzeum,
egy hegyvidéki üdülőtelep felkeresése, libegőzés a Fekete-hegyre 1200 m-Koltó vacsora.
6. nap Nagykároly. Károlyi kastény felkeresése,-Kaplony
a Károlyi család kriptája-Vállaj –Miskolc Emőd.
Az utazás lemondása esetén helyettesről gondoskodni kell.
A balesetbiztosítást egyénileg kell megkötni. A részvételi díj félpanziós ellátást és az útiköltséget tartalmazza.
Útközben technikai megállások biztosítva lesznek.
Részvételi díj: 58.000 Ft. Négy részletben kell fizetni
1.
rész: 20.000 Ft. Március 15.
2.
rész: 20.000 Ft. Április 15
3.
rész: 15.000 Ft. május 15
4.
rész pedig induláskor.: 3000 Ft.
Az ár nem tartalmazza a belépők árát. Kb. 200 lei szükséges.
A jelentkezési határidő: 2020. folyamatos.
Boldizsár László: +36 30 549 71112.

Karate
2020. február 22-én a most átadott gyönyörű
Dunaharaszti sportcsarnokban megrendezett
Halom Kupa nagyszabású országos karate és
para-karate versenyen az Emődi Karate Se versenyzője

Besenyei Sára 3. helyezést
ért el kor és súlycsoportjában.

Impresszum
Kiadó: Emőd Város Önkormányzata,
Szerkesztő: Kovács Gabriella
Lapzárta: 2020. március 20.
Elérhetőség: Tel.: 46/476-156
szerkeszto.emodikronika@gmail.com
Tördelés, nyomtatás: Pető Nyomda
Mezőkövesd, 48-as Hősök útja 2. Tel.: 49/414-000
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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.
Példa:

500.000 Ft

5 évre 9.915 Ft-tól

1.000.000 Ft 5 évre 19.831 Ft-tól
3.000.000 Ft 7 évre 45.366 Ft-tól
7.000.000 Ft 8 évre 95.642 Ft-tól

Érdeklődni: 06/30/379-33-77
A tájékoztatás nem teljes körű!

2020. március 18. (szerda) 9.00-15.00
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Személy, kisteher, teherautó,
munkagép gumiabroncsok
szerelése.
Új és használt gumi, felni
forgalmazása.
Felnik görgôzése.

3432 Emôd,
Arany János u. 24.
Telefonszám:
06-30/537-26-40
Nyitva tartás:
hétfôtôl péntekig
8-17 óra között.

Fék-, futómû-, motorikus
problémák-, személy- és
kisteherautó teljes körû javítása.
Mûszaki vizsgára való felkészítés.
Mûszaki vizsga ügyintézés.
Autókozmetika.
Autómentés
(személy és kisteher).
Keressen bizalommal!
Üdvözlettel:
Cibula Team Kft

Emôd Lottózó
és
Akkumulátor
bolt
2020-ban is
várja kedves Vásárlóit.
Folyamatosan bővülő árukészlettel, barátságos környezetben várják kolléganőink.
Szerencsejáték, kaparós sorsjegy, egyenlegfeltöltés, autós felszerelések és kiegészí-

tők, akkumulátorok és tartozékai, kávé különlegességek, italok, üdítők, édességek
széles választékával várjuk Önöket, illetve
GLS csomagpontként is üzemelünk idén is!

Ne feledjék 2020.március 01-től vasárnap is várjuk Önöket 8-12 óra között!
Térjen be hozzánk és legyen szerencséje!

Címünk: 3432 Emôd, Arany János u. 24
Elérhetôségünk: 06-30/955-3129, 06-46/476-566

„Farsang van, farsang van, járjuk a táncot gyorsabban...”
Óvodai karnevál

Muvelodési
Ház éves programjai:
´´
´´
Március 21. (szombat) 9.30-11 FITT NAP
Április 4. (szombat) Borverseny
Április 7. (kedd) 17.30 Big Band,
Miskolc – Nagykoncert, a Jazz jegyében
Április 24.(péntek) 17.00

Jubileumi gálakoncert
Május 15. (péntek) 19.00 Mamma Mia 2.
szabadtéri színházi előadás

Május 24. (vasárnap) Gyereknap
Óriás játszótér

Big Band Miskolc
Sose hagyjuk
ABBA
Mamma Mia

Június 12. (péntek) 19.00

Ki fut a lány/c után
– szabadtéri színházi előadás

Augusztus 9. (vasárnap) Emőd Város Névnapja
Ismeros
´´ arcok élő koncert

Ki fut a lány/c után

Iskolai farsang - képgaléria

