101 év Emődön

Szinte hihetetlen: Iván Istvánné, született Molnár Erzsébet 1914. február
9.-én, még a „boldog békeidőben”, I. Ferenc József, a Kaiser und König
uralkodása idején, az Osztrák-Magyar Monarchia területén született. Alig
kevesebb, mint fél évvel az I. Világháború kitörése előtt.
Csak érdekességként és a teljesség igénye nélkül
a következő történelmi események zajlottak le
eddigi élete során: A már említett első világháború, az Őszirózsás Forradalom, a Tanácsköztársaság, hogy csak a gyermekéveiből idézzünk
néhányat. Mindössze hat éves volt, amikor Hazánk, Versailles, Kis-Trianon kastélyában egy
tollvonással elvesztette területének és lakosságának kétharmadát és huszonnégy, illetve huszonhat, amikor a bécsi döntések után
Magyarország, ha csak időlegesen is, de visszakapta elszakított részeinek néhány darabját. Élt
Horthy kormányzó király nélküli Királyságban.
Már felnőttként élte meg a II. Világháborút. Az
azt követő földosztást és az azt visszavonó téeszesítést. Rákosit, 1956-ot, Kádárt és a rendszerváltást. Hruscsovot, Brezsnyevet, Gorbacsovot, Gagarint…
Születése és korai gyerekkora idején Európa meghatározó uralkodói I. Ferenc Józsefen kívül II. Vilmos német császár, II. Miklós orosz cár és V.
György angol király voltak. Nagy-Britannián kívül olvasni is furcsa ilye-

nekről ma már. Még mindig gyerekként hallhatott a Lenin és Sztálin által
tűzzel-vassal összekovácsolt Szovjetunióról. Átélte és biztosan meg is tapasztalta az 1929-es világgazdasági válságot. Még nem volt tizenkilenc
éves, amikor Hitlert választották a német emberek és alig múlt harmincegy, amikor már a
második nagy háború is véget ért már.
Megélte a Rákosi-féle embertelen kommunizmust és a Kádári konszolidációt. Élt a „legvidámabb barakkban” és megélte annak
összeomlását is.
A Monarchiában született, élt Királyságban,
Népköztársaságban, az Első, a Második és a
Harmadik Magyar Köztársaságban, kilencven
éves korától pedig már az Európai Unió polgára is.
Lehetne még hosszan sorolni, mi minden történt ez alatt a százegy év alatt, talán az egész
újság kevés lenne hozzá. Az élete maga az élő
történelem felénk fordított, megélt tükre. És
közben gyakorlatilag el sem hagyta Emődöt.
Két lánya született, négy unokája és két dédunokája van.
Százegyedik születésnapján minden emődi nevében Pocsai Enikő polgármester és Hajlik Tünde jegyző köszöntötte a város legidősebb polgárát.
Isten éltesse Erzsike néni!
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Ú tb o n tá s - cs a to rn a é p íté s

Napról napra, egyre többen keresnek meg azzal,
hogy miért teszik tönkre csatornaépítés címén a
már szépen leaszfaltozott utcákat. Panaszkodnak a Kodály, a Rákóczi, a Bor, utcák lakói, és
látva, hogy mivel jár ez a műszaki kiegészítés,
egyre többen fejezik ki aggodalmaikat az azokban utcákban lakók is, akik még csak ezután számíthatnak a gépek megjelenésére. Nem
elsősorban a munkálatokkal járó átmeneti rendetlenségtől és kényelmetlenségektől tartanak,
sokkal inkább attól, hogy az „első” csatornaépítés előtt ilyen-olyan módszerrel pormentesített,
de a munkálatok végeztével egybefüggő aszfaltréteget véglegesen tépik fel a gépek. Igaz, az építés főmérnöke még novemberben azt ígérte,
hogy meg fog történni az utcák rekonstrukciója,
de sokan mégis attól tartanak, hogy ez a rekonstrukció csak egy keresztben és hosszában elvégzett foltozás lesz. Sokan ettől félnek leginkább:
hogy a sok foltos út a hozzájuk érkező vendégek szemében a környék szegénységet fogja leginkább és legszembeötlőbben kifejezésre
juttatni. Persze körüllengi néhány „városi legenda” is a dolgot: Hogy ez már az új polgármester
első „nagy” projektje, és szó ami szó, eléggé su-

A Magyar Kultúra napj a
Magyar Kultúra napját 1989
óta ünnepeljük. Az eredeti
kézirat tanúsága szerint 1823.
január 22.-én, ezen a napon fejezte be Kölcsey Ferenc a
Himnuszt, Szatmárcsekén. Az
évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak
arra, hogy nagyobb figyelmet
szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek,
nemzeti tudatunk erősítésének,
felmutassuk és továbbadjuk a
múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket. Városunkban

Helytörténeti Klub

tára fog sikeredni…
Érdemes ezen a
ponton újra elővenni
az Emődi Krónika
2014. decemberi
számát, ahol a munkálatokat irányító
főmérnök kifejtette:
azért tudtak csak az
ősz végén hozzáfogni
a
tennivalóikhoz,
mert az összes erre vonatkozó hatósági engedélyt ekkorra kapták meg. Azok hiányában pedig sehol nem tehetnek egy kapavágást sem.
Biztosan el tudják képzelni, hogy a hatósági engedélyekre nem egyik napról a másikra kerül a
pecsét. Kiváltképp egy ekkora bekerülési költségű beruházás esetében. Csak az engedélyezés
folyamat tehát még bőven az előző városvezetés idején kezdődött, míg a város egyes területein folytonosan érezhető penetráns bűz már az
átadás napjától jelen van. Ennek megszűntetését
szolgálja a most, 2014-2015 évben a teljes
rendszeren elvégzett munka és az a 626 millió
forint, amit erre ráköltenek.
Kovács Sándor

Lakossági visszajelzések alapján Városunkban az
elmúlt hetekben több nyugdíjashoz csengettek be
azzal az ajánlattal, hogy az önkormányzattól kedvezményes tűzifát hoztak, amiért később érkező
ügyintézőjük fogja beszedni az ellenértéket. Tájékoztatásul közlöm a Tisztelet Lakossággal, hogy
az önkormányzatunknak kedvezményes tűzifa árusítására nincs lehetősége, így kérem, legyenek
óvatosak, ne váljanak visszaélés áldozataivá. Az
ilyen és ezekhez hasonló, jellemzően nyugdíjasok
irányába megjelenő visszaélések kivédéséről
2015. március 10.-én, délelőtt 10 órától a Városgondnokság nagytermében a rendőrség illetékesei
tartanak előadást, amire minden időskorút szeretettel várunk. Tájékoztatásul közlöm továbbá,
hogy 2015. március 1. napjától hatáskörváltozás
miatt az aktív korúak ellátása (Fht, Rszs) teljes
egészében átkerül az Emődi Polgármesteri Hivataltól a Miskolci Járási Hivatal Emődi Kirendeltségéhez, így fenti időponttól ezek ügyintézése ott
történik.Ezzel egyidejűleg a lakásfenntartási támogatás rendszere is átalakul, melyet a helyi szociális
rendelet fog szabályozni.
A helyi szociális rendelet megtárgyalását a Képviidén a Római Katolikus temp- kal részt vettek: Alencsik selő testület 2015. február 26-i ülésére tűzte napilom adott otthont e jeles nap Lászlóné, Gál Szilvia, Kau- rendre, a döntésről ezt követően tudok részletes
megünneplésének. A műsorban lics-Nagy Zsófia, Kautzky Jó- tájékoztatást nyújtani. Haj lik Tünde j egyző

Pocsai Enikő polgármester köszöntőjét követően versek, dalok és zenekari előadások
hangoztak el. Az ünnep emlékezetessé tételében előadásaik-

zsef, Kövér Boglárka, Kriston
Tamás, Kuruczné Tóth Andrea, Németh Renáta, Szaniszló
Brigitta, Szántó Sándor és
Székelyné Ágoston Ildikó.

Városunk múltja és részben jelene még meg nem ismert értékeinek
felkutatására Helytörténeti Klub alakul 2015. március 06-án, pénteken. Helye:
a Városgondnokság épülete emeleti nagyterme. (Emőd, hunyadi út 27-29)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. A Helytörténeti Klub díszvendége:

C z e c z e Jó z s e f

Tisztelt Lakosság!

M e g hí v ó

F e l h í v ás !

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy rágcsálóirtást tervezünk végrehajtatni. Kérjük, a Polgármesteri hivatal Műszaki osztályán jelezzék, hogy mely
területeken tapasztalnak rágcsáló-elszaporodást.

A Miskolci Rendőrkapitányság, valamint az Emődi Rendőrőrs
bűnmegelőzési tanácsadást és biztonságtechnikai bemutatót tart idős
korúak részére 2015. március 10.-én, délelőtt 10 órakor a
Városgondnokság emeleti nagytermében. (Emőd, Hunyadi út 27-29)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Nagyszerű évek voltak
Balogh György visszaemlékezései

Sokan sokféleképen emlékeznek az 1990 előtti időkre. Kiki megtalálja ezekben az években a saját
emlékeit. Ahogy bárki megláthatja azoknak az éveknek a fennmaradt építményeit, intézményeit, köz
műveit is. A hetvenes évek elején, még jellemzően szobakonyhás apró épületek álltak a mostani vá
rosközpont helyén, tíz évvel később már a ma is látható összkép meghatározó elemei váltak
meghatározóvá. Még tavaly novemberben a fővárosból érkezett vendégei voltak a Polgármesteri Hi
vatalnak, akik alig hitték, hogy ez a kép fogadja már több mint harminc éve az Emődre érkezőket.
Ahogy mondták: sok településen a rendszerváltás után sem tudott kialakulni egy ilyen egységes és
tetszetős települési központ. Az évek múlásával egyre kevesebben élnek már azok közül, akiknek
volt szerencséje részt venni ebben az átalakításban, építkezésben. Balogh György, a Költségvetési
Üzem, és a GAMESZ egykori vezetője ekképp emlékszik azokra az évekre.

A hatvanas évek végétől egészen a nyolcva
nas évek közepéig tartó időszak során Váro
sunk, az akkor még nagyközség olyan
mértékű átalakuláson ment keresztül, ami ak
koriban még nagyobb városokban sem volt
mindennaposnak tekinthető. Az akkori 5.ös
számú Építőipari Vállalattól kerültem Emőd
re, ahol 1968ban az első munka, amelyben
részt vettem az ABC és a Ruházati áruház fel
építése volt. Ha megnézik, az épület homlok
zata faragott kövekből készült, ami
látványosan kiemeli az épületet az akkor ké
szített ilyen jellegű építmények sorából. A leg
kiválóbb kőfaragó szakemberek dolgoztak
rajta. Már folytak akkoriban az Egészség
kombinát építési munkálatai. Az építkezés
szerkezeti alapanyaga akkoriban teljesen ter
mészetesnek tekinthető módon jelentős rész
ben Miskolcról került hozzánk, bontásból. A
bontott anyag ellenére, (ami egyébként még
bontott állapotában is kiváló minőségű volt)
az épület szerkezetileg a mai napig és még
hosszú ideig lesz megfelelő. Több száz ember
járt akkoriban nap, mint nap vonattal munká
ba. Új vasútállomásra volt szükség, ahol, ha
úgy hozta az élet a késésben lévő vonatokat
fedél alatt tudták várni az utasok. Az építke
zés 1970ben kezdődött és egy év múlva már
használatba vehették a vonattal közeledők, il
letve a vasút dolgozói. Minden szerénytelen
ség nélkül ki lehet jelenteni, hogy az
átadáskor és még jó néhány évig, amíg más te
lepüléseken is meg nem kezdődött az efféle
stílusú vasútállomások építése, a Budapest
Miskolc vonalon az emődi volt a legszebb és
legkorszerűbb ilyen létesítmény. És még kor
szerűbb is lehetett volna, ha a teljes kivitele
zésre szánt pénz elégnek bizonyul, hiszen az
állomás területére a sínek alatt egy gyalogos
aluljáró is szerepelt az eredeti tervben. Ez saj
nos nem valósult meg akkor. 1972ben az vál
laltam el a Költségvetési Üzem vezetői

megbízatását. Ezekben az években épült a
VBtitkári lakás, ami ma az Idősek Klubjának
ad helyet, az Úttörő Ház, ahol most a Zeneis
kolát találhatjuk, de készült vágóhíd is a TSZ
akkori területén. A régi iskola tornaterméből
négy új tanterem került kialakításra és sok vá
rosi iskola is megirigyelhette azt a különálló
tornatermet, és aszfaltozott sportpályát, ami
az iskola területére épült. Mindeközben a
még jellemzően burkolat nélküli utcákat el
kellett kezdeni elfogadható minőségű szilárd
burkolattal is ellátni, amit jellemzően kőzúza
lékból és kohósalakból oldottunk meg. Magá
nak a városközpontnak az kialakítása
19731974ban kezdődött. A látványos építke
zésről sokan hihették, hogy rendkívül nagy
anyagi bázis áll a hátterében, de tévedtek: a le
hető legalacsonyabb költségvetésből kellett ki
hozni az elérhető legjobb minőséget. Úgy
gondolom, mindkettő sikerült. A tetszetős ház
sort Posta, a „nyolc lakások” második köre,
később a „MÁVhúszlakások” és a Kossuth
utca társasháztömbje követte. A teljes építke
zés kivitelezője a Költségvetési Üzem volt.
Maguk az épületek csak a látható építkezések
voltak: meg kellett még építeni az ezeket a há
zakat és intézményeket ellátó közműrend
szert, az ezeket ellátó csatornahálózatot,
hőközpontot és sok minden egyebet. Meg
épült a mai Polgármesteri Hivatal, a Takarék
szövetkezet. A hivatal előtti téren jellemzően
társadalmi munkában került kialakításra a
park. Ezzel kialakult az akkori nagyközség tel
jesen új központja. Megépült a Geleji úti Óvo
da első, néhány évre rá a második része.
Kísérleti építés keretein belül, akkor teljesen
új vázkerámiás technológiával filmen is rög
zítve felépült a fogorvos lakás. Az Emődön el
végzett munkák mellett az Üzem dolgozói
kivitelezőként olyan településeken is végez
tek szakmunkákat, ahol egyébként volt erre a
célra rendelt üzem és szakembergárda. Meg
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fordultak így Tiszakeszin, Tiszapalkonyán, az
akkori járási székhelyen Mezőcsáton, és köz
reműködtek Bogácson, üdülőház felépítésé
ben.
A Költségvetési Üzem a kezdeti
időkben húsz, harminc főt foglalkoztatott, de
az építkezések csúcsidőszakában közel száz
harminc embernek adott munkát és megélhe
tést. Kőművesek, lakatosok, ácsok, és
mindenféle építőipari szakemberek, mester
emberek dolgoztak az Üzemben a gépkocsi
vezetők és segédmunkások, valamint az
adminisztratív létszám mellett. A lakosság
igényeihez alkalmazkodva meg kellett szer
vezni a szemétszállítást is, amit a kezdeti
időkben egy átalakított teherautóval végez
tek, csak évekkel később került a helyébe
már erre a célra készített gépkocsi. Akkori
ban még a háztartási szemét legfőképpen a
széntüzelésből származó salak és hamu volt.
Sokat változott a világ azóta.
Közben az Üzem tevékenységétől függetle
nül Emőd teljes területén kiépítésre került az
akkoriban még sok helyen hallomásból sem
ismert vezetékes ivóvízhálózat. A TSZ tele
pén nagyüzemi módszerekkel termelték a ga
bonát és a szarvasmarhát, a gépállomásán
sorban álltak a legkülönfélébb kombájnok,
traktorok, teherautók, erő és szállítógépek,
valamit ezek kiegészítői.
Megépült a TV
torony alsó része, utak kaptak szilárd burko
latot. Ezekben az években került sok más
mellett aszfaltozott útfelület az Istvánmajorra
vezető útra is. 1985ben a GAMESZ vezetője
lettem, ahol a már meglévő épület és intéz
ményállomány üzemeltetése volt a felada
tom. Egy „kivitelezői” feladatra még jól
emlékszem ebből az időből is: dacára annak,
hogy mennyi minden épült a korábbi évek
ben, csak akkoriban merült fel annak az igé
nye, hogy zárt, a kor színvonalának és
elvárásainak megfelelő illemhely kerüljön a
régi iskola addig nyitott kialakításújának he
lyébe. A feladat gyakorlatilag ráfordítás nél
kül, az ilyenkor kalkulálható költségekkel
szemben egészen minimális összegből sike
rült megoldani. Az idő múlásával a határidők
és a költségvetések szorításában élve egész
ségi állapotom megromlott. A Városgond
nokság műszaki vezetőjeként vonultam
nyugdíjba 1993ban. Szép és tartalmas aktív
éveket éltem meg Emődön. Követtem el hi
bákat, de boldog vagyok attól és büszke va
gyok arra, hogy részese lehettem annak a
fejlődésnek, ami Emődöt jellemezte és ki
emelte az átlagból azokban az években.

Lejegyezte: Kovács Sándor
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Emőd Város története, I. rész

Előszó

Emőddel kapcsolatos eddigi kutatásaim rövid összegzések formájában, a következő hónapokban folytatásokban jennek meg az Emődi Krónikában. A városról szóló könyveim címei:
Emőd Város története (2003), Szőlők és pincék „Emődön, a jó földön” (201 4). A város honlapján megtalálható „Ismerd meg Emődöt” című kéziratom is. Mindezeket kis részekre bontva mutatja be a város folyóirata.
Műveim rövid összegzés szerű– kiadására azért kelül sor, hogy azok is megismerhessék a
szülőhazájuk, lakhelyük történetét, akiknek nincs lehetőségük a könyvek megvásárlására,
vagy nincs hozzáférhetési lehetőségük az Internethez.
Em őd település n yo m ai

Pesty Frigyes XIX. század közepén írt művében
említi, hogy az Emőd melletti Vérhalmon (Nagy
halom) a néphagyomány tetemes kincs elrejtéséről tudott. A nép szájából elhangzó lelőhelyeket
mára a régészeti kutatások pontosan elemezték,
és nemcsak a tárgyakat ismerjük, hanem az ott
élő népesség életviteléről, szokásairól is sokat tudunk.
Emőd-Istvánmajorban a füzesabonyi kultúrához
tartozó sírokat tártak fel. Ez a bronzkori népesség
Kr. e. XVII – XIV. században, a középső bronzkor idején települt meg a környéken. A bronzot,
mint ötvözött fémet már jelentős mértékben használták. Lakóhelyeiken, a már a letelepült életforma jeleit találhatjuk. A házak cölöpszerkezetű,
paticsfalú, döngölt agyagpadlójú építmények voltak. A letelepedett életmód a földművelés előtérbe
kerülését jelentette.
Az M3-as autópálya építésekor egy telepet és egy
119 sírból álló temetőt is találtak. A sírok közül
114 hamvasztásos, 5 pedig hagyományos temetkezésű volt. A hamvasztásos sírokban eltemetetteket
először egy máglyán elégették, ezek után a megmaradt, elszenesedett hamvakat szórták bele a temetkezési urnába. A temetkezési mellékletek
általában bronz karperecek, tűk, hajkarikák, gyűrűk, fajansz gyöngyök, agyagedények voltak.
A másik ősi településnek otthont adó hely a már
említett Emőd-nagyhalom. A területről a neolitikus bükki kultúra cserép leletei és a bronzkori hatvani kultúrához tartozó csoport maradványai
kerültek elő.
Ezt a lelőhelyet többen az őskori erődítmények
közé sorolják, ami azt jelenti, hogy a 300 m

hosszú dombhátat árok- és véd rendszer vette körbe, ami az ott lakók nyugodt életviteléhez elengedhetetlen volt.
A vaskori leletek közül kiemelkedik a zöldhalompusztai szkíta lelet. A lelőhelyet 1928-ban tárták
fel. A területet ekkor a Kubik-család birtokolta, az
ő családi sírkertjük helyezkedett el a régészeti emléket adó dombon. Közigazgatásilag egykoron
Emődhöz, ma Csincséhez tartozó területen Fettich Nándort, a Nemzeti Múzeum neves régészét
bízták meg a kutatással.

A sírt kiásók elmondása alapján a leletek a sírgödör aljában, hamuszerű anyagban, egy csomóban
helyezkedtek el. A tárgyak között égett csontok
apró maradványait találták. A sírhalomba való beásáskor először az aranygombok tűntek fel aztán
a szarvas alak, alatta a több szálból font lánc, amelyen kis hengeres csöveken oroszlánfigurák voltak láthatók. A leletek fő darabja egy szarvas alak,
ami méretével kiemelkedik az összes ismert rokon lelet közül. A lelet értékét mi sem mutatja jobban, hogy a szarvas alakot a Herman Ottó
Múzeum az intézmény jelképeként használja.
Emőd és Csincse környékén az autópálya építése
kapcsán egy 500 x 200 méteres területet tártak fel
a szakemberek. Ezen találtak 264 objektumot és
26 sírt. Különleges lelet a feltárt két kelta fazekasműhely a vaskorból, de a terület leggazdagabb
korszakát a III - IV. századi objektumok képvise-

lik. Igen nagyszámú gödör, kevés ház és egy ép
női sír maradt ránk. A lelőhely kiemelkedő jelentőségű lelet együttese az V. századi hun temető. A
24 sír elszórtan található a telepen. A temető
nagy részét a sírrablók már kifosztották. A megmaradt leletek így is jelentősek. Találtak csontfésűt, öntött, aranyozott fibulát, kerámia edényeket,
üveggyöngyöket és csatokat.
A h o n fo glalás után

Oklevelek szerint, Emőd az 1200-as évek elején
még nem tartozott a borsodi várispánsághoz, hanem a Tisza mentén és a Mátra-alján települt
Őrösúr népéhez tartozó, kabar nemzetség szállásbirtoka volt. Ekkoriban Emődön mintegy 15 20
jobbágyviskó lehetett a közülük kiemelkedő földesurának módosabb házával. A lakosság állattenyésztéssel és földműveléssel foglalkozott.
A királyi szervezet kialakulása után azonban,
Emőd is a Borsod várához tartozott. A környékünkre mindig jellemző volt az idegen népek befogadása. Már I. Géza király (1074 1077) idején
a közeli Csincse vize mellé, Emőd, Vatta és Nyárád déli részére a Moldvában lakó besenyők egy
csoportját telepítették. A besenyők kezdetben külön jogot kaptak, de nem válhattak elkülönült hatalmi tényezővé és fokozatosan beépültek a
magyar hatalmi rendszerbe.
A „Váradi Regestrum” 1221-ben tesz említést az
Emőd melletti Olaszegyházáról, ahol olaszoknak
nevezett, franciául beszélő vallonokat telepítettek. A település is innen kapta a nevét. Később a
besenyőkkel együtt beolvadtak a magyarságba és
a közelben folyó Csincse patakról Csincse nevet
vették fel. A vallonokról tudjuk, hogy nagyon
értettek a szőlőműveléshez. Nekik köszönhetőek
a Hegyalján, Eger környékén és Bükk-alján, így
Emődön is meghonosodtak a szőlőültetvények.
A muhi csata (1241. április 11.) elvesztése után,
IV. Béla király, az üldözői elől Emődöt Muhival
összekötő országúton szökött a Bükk és a Mátra
rengetébe.
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A királyt üldöző tatárok az útjukba eső falvakat és
városokat kirabolták, leégették. A tiltakozókat
megölték az utcán, házakban vagy a mezőn, az
asszonyokat, lányokat megerőszakolták, nem kegyelmeztek senkinek.
Em őd n eve és első váro si ran gja

Írásban Emőd neve több alakban fordult elő. Anonymus Gesta Hungarorum című művében Emeud

néven szerepel. Nyelvtörténeti kutatók szerint a település neve tiszta magyar. „Emese” Árpád ősanyja személynévből alakulhatott. Emődről a
legrégibb birtok adat a „Váradi Regestrum”-ban

1281-ből való, mikor a település birtokosa Emődi
Miklós volt. Később az Ákos nemzetség, diósgyőri uradalmának tartozékaként szerepel.
A XIV. században Emőd jobbágyságának fő foglalkozása a szőlőművelés volt. A szőlőhegyei közül már ismertek a Szügy (vagy Szűcs) és a Beke
féle szőlőföldek. A mezőváros jobbágysága dézsmaként bort szolgáltatott be az uradalomnak.
A Keleti Nagy-hegyen 1988 tavaszán mélyszántás
közben az eke egy korsónyi középkori ezüst pénzérmét forgatott ki a földből. Az érmék egyik oldalán, egy trónon ülő alak rajzolódik ki és ”K R”
betűk olvashatók. Feltehetően Károly Róbert királyunkra (1308 1342) utal, aki 1323-ban állandó értékű ezüstpénzt veretett.
1332-ben Szent István tiszteletére emelt templom
hívei 5 6 garas pápai adót fizetett. 1404-ben
Emőd kiszakadt a diósgyőri váruradalomból,
majd 1436-ban még Zsigmond király uralkodása
idején városi rangot nyert, amit 1871-ig tartotta

meg.
Az egri káptalan 1436-ban zálog címén Rozgonyi
Péter egri püspököt és István temesi főispánt iktatta be Emőd felének birtoklásába. 1444-ben a
Palócziak kapták zálogba Emődöt, majd tőlük
rokonság
címén – az
Abaúj megyei Perényi István
szerezte
meg.
Ugyanakkor adomány címén szőlőbirtokot kaptak még
a ládi Pálosok és néhány más birtokos család. A
Pálosok hatalmas pincerendszerrel rendelkeztek
még a város alatt is. A Perényiek ideje alatt Emőd
a IV. vattai járáshoz tartozott.
C z e c z e Jó z s e f

Az Adorján tanya eredete ti földrajzi nevei igen sok ismeretanyagokat

A XVII. és a XVIII. században Emőd mezőváros fejlődésében nagy szerepet játszott a Fáy család. E család nevéhez fűződnek az Emőd
népességének a növelésére tett jelentős intézkedések.
Fáy Alajos az Emődön született gyermekei keresztneveiről nevezte el a tulajdonában lévő kialakított földterületeket: a Karolina és az Adrien
tanyákat. A Fáyak megmaradtak az emődi birtokaikon még a következő század folyamán is, mikor
már gróf Erdődy György játszott nagy szerepet a
község életében.
A községnevek pontosítása céljából 1898-ban létre jött az Országos Községi Törzskönyvbizottság.
A bizottságnak feladata volt javaslatot tenni a községnevek, helységnevek helyes írásáról. Így lett
Emeud, Emwd, Emeyd, Emend, Emed , névként
ismert helységnévből, egyszer és mindenkorra
Emőd község neve.
A Törzskönyv Bizottság 1898 1912 között csak a
jelentősebb helységek neveit törzskönyvezték.
Emőd külterületi lakóhelyként tartották nyilván
Adrien tanyát, melyből Andorka tanya lett. Az idő
előre haladásával a könyvtári, térképészeti és a levéltári adatok változtak. A külterületi helyek olykor csökkentek vagy növekedtek, sőt az
adatkörök szerint meg is változtak.
Ennek alapján Emőd külterületei nevei a XIX. század végétől:

1873:
Andorka
tanyatanya
lett, lett,
1873:Adrien
Adrientanyából,
tanyából,
Andorka
1882:
major,
Andorka
tanya,tanya,
1882:Istvánmajor,
Istvánmajor,Károly
Károly
major,
Andorka
1900:
tanya,tanya,
Andorka
tanya, tanya,
1900:Istvánmajor,
Istvánmajor,Karola
Karola
Andorka
Bakótanya,Csincse
Csincsetanya
tanya
puszta,
Bakótanya,
vagyvagy
puszta,
1902:
Andorna
tanya,
Bakótanya,
Istvánmajor,
1902: Andorna tanya, Bakótanya, Istvánmajor,
KarolaKarola tanya,
tanya,
1907-1937: Adorján tanya, Bakótanya, Karola ta1907-1937: Adorján tanya, Bakótanya, Karola tanya.
nya. Az 1930-as években ismeretes volt még a
Az 1930-as években ismeretes volt még a Kis-Csincse
Kis-Csincse és a Nagy-Csincse,
és
a Nagy-Csincse,
1944:
Andorján tanya, Bakótanya, Istvánmajor,
1944:
Andorján
tanya, Bakótanya,
Karola tanya, Kubik
tanya, Istvánmajor, Karola
tanya,
tanya,tanya, Istvánmajor, Karola tanya,
1952: Kubik
Adorján
1952:
Adorján tanya, Istvánmajor, Karola tanya, VasútiVasúti-őrházak,
1962: Adorján tanya, Istvánmajor, Szőlőhegy, Vasőrházak,
úti-őrházak,
tanya, Állami
Gazdaság
1962:
AdorjánZsedényi
tanya, Istvánmajor,
Szőlőhegy,
Vasúti-Juhászata, Zsedényi
Államitanya,
Gazdaság
szőlőtelep,
Karola
őrházak,
Állami Gazdaság
Juhászata,
tanya, Zsindelyes tanya,
Állami Gazdaság szőlőtelep, Karola tanya, Zsindelyes
1967: Adorján tanya, Állami Gazdaság juhászata,
tanya,
Állami Gazdaság szőlőtelep, Istvánmajor, Karola
1967:
tanya, Állami
Gazdaság juhászata,
tanya,Adorján
Szőlőhegy,
Vasúti-őrházak,
Zsedényi taÁllami
Gazdaság
szőlőtelep,
Istvánmajor,
Karola tanya,
nya, Zsindelyes tanya,
Szőlőhegy,
Vasúti-őrházak,
ZsedényiGazdaság
tanya, Zsindelyes
1973: Adorján
tanya, Állami
szőlőtetanya,
lep, Zsindelyes tanya, Állami Gazdaság Juhászata, Karola
tanya,Állami
Szőlőhegy,
1973:
Adorján tanya,
Gazdaság Vasúti-őrházak,
szőlőtelep,
Zsedényi
tanya,
Zsindelyes tanya, Állami Gazdaság Juhászata, Karola
1985: Szőlőhegy,
Adorján tanya,
Vasúti-őrházak,
Zsindelyes
tanya,
Vasúti-őrházak,
Zsedényi tanya,

tanya..
Tekintve, hogy minden település bel- és külterüle-

hordoznak magukkal, azok értéke napjainkban is
felbecsülhetetlen. Ezért szükséges Emőd földrajzi
neveinek megóvása, megmentése a jelen és az
utókor számára. Ismeretük segítséget nyújthat elsősorban település lakossága, de a történettudomány, a nyelvészet, a művelődéstörténet, a
néprajz és a régészet számára egyaránt.
A tanya háború előtt gróf Erdődy Rudolf birtokában volt, de az Emődi Mezőgazdasági Bérgazdaság Rt. bérelte. 1927-től kisvasút kötötte össze
az emődi magtártól kiindulóan a gazdaság sertéstelepét és a vasútállomást érintve Emőd-Adorján
tanyát és a Karola tanyát. (A kisvasút nyomtávja
600 mm, teljes vonalhossza 12 kilométer és 15 db
lórét vontattak rajta)
A háború után a bérgazdaságot – a kisvasúttal
együtt – felszámolták, nem került kiosztásra, állami tulajdonban maradt és később a területének jelentősebb hányadából Állami Gazdaság
a
Hejő-menti Állami Gazdaság elődje – alakult.
A tanyán volt kb. 30 fő befogadására alkalmas
férfi és női szállás és konyha. A dolgozók egyaránt foglalkoztak növény- és állattenyésztéssel.
Nyári iskolai szünetekben több emődi gyermeknek is biztosítottak munka lehetőséget.
C z e c z e Jó z s e f
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faluétól, de a fejlődés itt is érezhető volt egékább olyan volt, mintha kirándulni mennénk,

A tanya életformája némileg mindig is eltért a

szen a rendszerváltásig. Utána gyakorlatilag minden hanyatlásnak indult és mintha megállt volna
az idő az egykor csodás és élettel teli kis településrészen...
A 70-es évektől főleg az állattenyésztés és a növénytermesztés volt a fő tevékenység Adornán,
ami munkát adott az itt lakó és a környező településeken élő embereknek is. A Hejőmenti Állami Gazdaságnak volt itt kirendelt telephelye
ahol főleg szarvasmarhákat tartottak, de persze
mindenféle más haszonállat is fellelhető volt. A
településrész központjában található tejcsarnokban tisztították a friss tejet, majd onnan tovább
szállították értékesítésre. A növénytermesztés is
virágzott. Kirendelt iroda épületet, a terményeknek és vetőmagoknak magtárat, valamint a mezőgazdasági gépeknek telephelyet biztosítottak
amihez saját üzemanyagkút is tartozott. Rengetegen dolgoztak itt, ezért a távolabbi településekről érkező embereket akik a gazdaság dolgozói
voltak egy gyönyörűen parkosított területtel körbevett munkásszállón szállásoltak el. Onnan pedig busszal vitték őket a különböző
munkaterületekre. A munkanap végeztével a
dolgzók a településen található futballpályán és
a mellette lévő fürdőmedencében pihenhették ki
vagy vezethették le a munka fáradalmait. A rendszerváltásig még igen, de azt követően már a
nők sem tehették meg, hogy csak a családnak éljenek, ezért ők is munkába álltak a biztosabb
Adornáról olvastam az Emődi Krónika decemberi és januári számában. Azóta egyre jobban érlelődött bennem, hogy leírjam milyen is volt a
gyerekek élete a „tanyán”, hiszen a gyermekkorom nagy részét ott éltem le.
A hatvanas évek elején költöztünk Adornára, mivel édesapám ott kezdett el dolgozni az állattenyésztésben.
A település közepén volt egy terület, melyen futballpálya, hinták és egy fürdőmedence volt. Ezt
a részt vették körül a lakóházak úgy emlékszem
28. Irodaépület, munkásszálló üzemi konyha,
vegyes bolt. Ezen épületek előtt park volt, a közepén egy szökőkúttal. Nagy géppark, tehénistállók és a magtár. Általános iskolába Emődre
jártunk a sokak által ismert lóvontatású iskolás
kocsival. Először Suri Mihály bácsi hajtotta a lovakat, később Kohári Gazsi bácsi. A kocsiban
hagyománya volt az ülésrendnek. Az ajtóhoz kö-

megélhetésért. De a kis tanya nekik is munkát
tudott biztosítani. Evőeszköz kicsomagolás, tormatisztítás, vegyesbolt, ami az alapvető élelmiszereket biztosította, valamint a mézüzem ahol
tisztították és feldolgozták a mézet, majd hordókban kiszerelve kamionokkal szállították Németországba. Itt szinte mindenki a gazdaságban
dolgozott és ezek a lakások is az Állami Gazdaság tulajdonai voltak amit az emberek minimális
bérletidíjért
bérelhettek
majd
megvásárolhattak.
Körülbelül a ’90-es évekig fejlődött Adorna,
utána minden megválzott. A tejcsarnokot lebontották, az állat és növénytermesztés telephelye
átkerült Igricibe, a boltot bezárták, a mézüzemet
és minden más munkalehetőséget megszűntettek.
Mára már csak az elhagyott régi épületek romjai
emlékeztetnek az egykor még virágzó otthonunkra Adornára.
Wass Albert szavait idézve:
"A világ változik, az emberek változnak és szomorú az, ha idegennek érezzük magunkat ott
ahol valamikor otthon voltunk." Ta ká cs An i ta

A S zökőkút
zel mindig a legnagyobbak ültek, hátul pedig a
kicsik. Volt, hogy húsz gyerek is volt a kocsin
és voltak rendetlenkedések, de Gazsi bácsi hamar rendet tett.
Az állami gazdaság minden nyáron adott munkát az iskolásoknak. A kisebbek búzát „idegeneltek”, a nagyobbak kukoricát címereztek, borsót,
gyümölcsöt szedtek, vízhordók voltak. Emlékszem reggel korán keltünk nehogy lemaradjunk
a munkaelosztásról.

ugyanis teherautóval szállítottak a munkaterületre. A nagy melegben felégett a bőrünk, de
másnap megint mentünk.
Az első karórámat is egy nyári keresetemből
vettem, azt hiszem negyedik osztályos koromban. A nyár nagy része fürdéssel és játékkal
telt. A medencét a nagyobb fiúk és lányok kitakarították, kimeszelték és feltöltötték vízzel.
Alig vártuk, hogy a víz felmelegedjen, már
mentünk is fürödni. Sokat játszottunk a futballpályán fiúk, lányok együtt. Szerettünk eprezni
járni a keresztúri útra, ami végig eperfákkal
volt szegélyezve.
Azért nem csak játszottunk, kivettük a részünket a ház körüli munkából is. Libát legeltettünk, füvet szedtünk a nyulaknak, kihajtottuk a
malacokat a kondára. A házi munkát is elvégeztük beosztás szerint a testvéreimmel, mivel többen voltunk. Édesanyám hetente kenyeret
sütött, még abban is segédkeztünk.
Hétfőnként filmvetítés volt az iroda épületében
lévő egyik nagyobb helyiségében. Lehotai
Guszti bácsi, vagy a fia Pityu hozták ki Emődről a filmeket és vetítették le. Az általános iskola befejezése után Mezőkövesdre kezdtem
iskolába járni, a testvéreim pedig Miskolcra
dolgozni. Mivel a buszjárat elég ritka volt, maradt a vonat. Emődre a vasútállomásra általában kerékpárral jártunk, télen pedig sokszor
gyalog. Szerencsére többen jártunk ugyanabba
az iskolába Adornáról, de nem mindig együtt,
egyszerre. Télen sötétben gyalog egyedül közlekedni az út szélén elég veszélyes volt. Bevallom többször is volt, hogy nagyon féltem. A
hetvenes évek elején egyre több család költözött Emődre és Nyékládházára. 1974-ben a szüleim is elkezdtek eladó házat keresni Emődön.
Mi gyerekek sírva kértük őket, maradjunk ott,
mert szeretünk ott élni. Sokat aggódtak és féltettek bennünket nap mint nap a bejárás miatt a
veszélyes úton. Nem tudtuk őket lebeszélni, így
költöztünk be Emődre.
Nem voltam sokszor azóta Adornán. Látom,
megváltozott, de számomra mindig az és olyan
marad, amilyen akkor volt, amikor ott éltem.
Amikor ott éltünk. F ekete Lászlóné
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Ó vo d á s o k a kö n yvtá rb a n
Egészen biztosan nincs olyan szülő, aki ne emlékezne
vissza jóleső boldogsággal és fátyolossá váló szemekkel
azokra a pillanatokra, amikor gyermeke vagy gyermekei
először vettek apró, puhán párnázott kezeikbe könyvet.
Aligha feledhető a nagy rácsodálkozásuk a jól ismert, de
mégis ismeretlen tárgyra, amiből Anya mindig más történetet tud elmondani, pedig abban csak rajzolt kutyák, lovak, mókusok medvék és más hasonlók voltak, az
érthetetlen furcsa jelek sorokba szedett rengetege mellett.
Az pedig minden szülő különösen szép emléke, amikor
ezek az apróságok „megfejtik” a számukra még megfejthetetlent és „olvasni” kezdik a leírt történeteket, a saját
maguk elmondott meséit. Meg persze azok a pillanatok is,
amikor ezek az apróságok kezükben a könyvvel „belejön-

Adamis Anna: Tanítsd meg a
gyerekeket
Tanítsd meg a gyerekeket!
Tanítsd, tanítsd őket mindig!

gyermekek olvasni még nem tudnak, de magával ragadó volt
az az érdeklődés, amivel kezükbe vették és lapozgatták a még
számukra is értelmezhetetlen betűsorokból álló könyveket és
megbeszélték egymás között az azokból „kiolvasott” részlete-

Lépni tanítsd a lépteddel!
Nézni taníts a szemeddel!
Adni taníts a kezeddel
Minden percben ezerszer.
Látni tanítsd a sötétben.
Járni tanítsd az éjben.
Kérni taníts szavaddal.
Élni taníts magaddal

ket.
Minden család, minden szülő legféltettebb kincse a gyermek.
Mindannyian úgy tervezzük, úgy reméljük, hogy a gyermekeink többre és messzebb jutnak majd az élet zegzugos útjain,
mint az nekünk sikerült. Az előrejutáshoz pedig a tudáson
keresztül vezet az út. Mondhatja most bárki, hogy bőségben
Tanítsd meg a gyerekeket!
leélhető életet tudhatnak magukénak sokan olyanok is, akinek
könyv talán életükben nem volt a kezében. Van igazuk. De
Mondd el, az élet miről szól!
akik ezt mondják, biztosan el tudják fogadni annak az igazsáTanítsd meg a gyerekeket!
gát is, hogy az élet szépségeinek megéléséhez olyan ismeretek
nek az olvasásba” sokasága szükséges, amit csak a szüleinktől és/vagy a könyvekből tanulhaés egy hirtelenebb lapozás során szakad a lap, amiből a felolvasó nagy sírá- tunk meg. Hogy értsük is az életet, ne csak éljünk benne. Ezért is különösen
sát és krokodilkönnyeit csak az képes enyhíteni, amikor a szülői kezek és a jó a léleknek látni azt, amikor egy gyermek, egy apró ember könyvet vesz a
cellux visszaadja egymásnak az egymástól elszakított laprészeket.
kezébe, hogy az által is többé válhasson.
Február elején a Városi Könyvtár gyermekrészlegében óvodai csoport érkezett ismerkedni a könyvtárral, a „könyvek illatával”. Persze a néhány éves
Kovács Sándor
Különleges könyvtári könyvek
néprajztudomány megírásában közKommunikáció és retorika tréning az óvodában
tük Mikszáth Kálmán, Márki Sánéletfilozófiája példaértékű. A továbbképMagyarország kormánya az első vi- dor, Marczali Henrik, Pulszky
zésen az óvodapedagógusok megismer- lágháborús centenáriumi emlékprog- Ferenc. A Magyarországot bemutató
kedtek a nyilvános beszéd, retorika
ram
keretében
ajándékozta kötetekben a legjobb magyar festőkönyvtárunknak
az
Osztrák-Magyar
művészek, mint Benczúr Gyula,
gyakorlatával, a külső kifejezési formák
Monarchia
írásban
és
képekben
című
Munkácsy Mihály, Zichy Mihály,
tudatos használatával, a stressz kezelés
21 kötetes könyvsorozat hasonmás Feszty Árpád dolgozott. A könyvsomódszereivel.
kiadását. A könyvsorozat hasznos, rozat felbecsülhetetlen forrása lett a
szép és tanulságos ajándék. Az egész történészek, művészettörténészek és
A tréningek alkalmával az előadó személyre szabott, hasznos tanácsokkal látta monarchiát bemutató munka létrehozáA Földművelésügyi Minisztérium, Nemze- el az óvodapedagógusokat. Ennek ered- sának gondolata a
ti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidék- ményeként az elméleti és gyakorlati isme- néprajzot kedvelő és
a birodalmat jól isfejlesztési Intézet által működtetett projekt reteket mindennapi munkájuk során
merő Rudolf trónkeretén belül nevelőtestületünk nemrégihatékonyan alkalmazzák. Az előadó hite- örökös
főherceg
ben kommunikációs tréningen vett részt.
lessége, szakmai tudása, megnyerő sze- fejében
született
meg.
A
népszerű
stíA Kommunikáció és retorika tréning Pomélyisége pozitív hatást gyakorolt az
lusban írt művek az
csai Enikő polgármester asszony széleskö- óvodai kollektívára. Látásmódjával rávilá- Osztrák-Magyar
rű kapcsolatrendszerére támaszkodva,
gította csapatunkat a pozitív gondolkodás Monarchia földrajzáról, állat – és nö- néprajzkutatók számára.
térítésmentesen került megszervezésre az fontosságára. A tréning nagy segítséget és vényvilágáról, történelméről és nép- A könyvek megtekinthetők a Városi
rajzáról szól. A magyar rész Könyvtárban.
Emődi Gyermekálom Óvodában. A képkiváló lehetőséget nyújtott az óvodapeda- főszerkesztőjének Jókai Mórt kérte
zést Kemecsi Ferenc ismert filmrendező
gógusok számára.
fel Rudolf. A kor legjelentősebb kép- Poráczkiné Laczkó Éva
viselői vettek részt a történetírás és a könyvtáros
tartotta, akinek szakmai elkötelezettsége,
Matiz Csilla óvodavezető
Ápold, mint szép kerteket,
Örülj nagyon, hogyha szeret.
És ha felnőtt: engedd el!
És ha elhagy: szenvedd el!
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-Valentin napi meglepetésekkelReggelig mulattak az Emődi II Rákóczi Ferenc Általános Iskola- hagyományosnak tekinthető- jótékonysági farsangi báljának résztvevői,
mely 2015. 02. 14-én 19 órától került megrendezésre. A rendezvényen megjelent Pocsai Enikő
polgármesterasszony, Fehérvári Tamás alpolgármester úr, Takács Anita, Karabélyos József képviselőtestületi tagok és Szűcs László képviselő
aki egyben iskolánk igazgatója is, ezúton is köszönjük megtisztelő jelenlétüket.
Évek óta garantált szórakozást kapnak azok,
akik részt vesznek ezen a rendezvényen. A varázslatos légkört a lelkes tanárok, szülők és szorgalmas gyerekek együtt teremtik meg, akik
Fazekas Lászlónéval együtt valódi bálteremmé alakítják évről-évre az iskola auláját. A
harsányi Sanya és Fia zenekar kitűnő muzsikája mellett, a számtalan apró meglepetés is
hozzájárult a jó szórakozáshoz.
A nyitó „keringő” után először iskolánk tanárai mutattak be egy színvonalas táncot majd
ezt követte az alsó- és felső tagozatos tanulók
farsangjáról meghívott fellépők produkciója.
A vacsorát Mályiban a Két Vezér étteremben készítették, melyet idén is a segíteni vágyó gyerekek szolgáltak fel. Az étel elfogyasztása után
hamar táncra perdültek a vendégek, akik fantasztikus hangulatot teremtettek. A jelmezversenynek is mindenki nyertese volt, az is, aki
viselte és az is, aki nézte a szereplők ötletes, vi-

A tél űzését-búcsúztatását hamar elkezdtük az

óvodában. Már január végén fergeteges hangulatban megrendezésre került a CSALÁDI

SPORTNAP. A mozgalmas délutánon a télűzéshez nélkülözhetetlen hangos szurkolással, tapssal, zenével mókás feladatokat oldottak meg a
gyerekek családtagjaikkal. A pingvines játékok
a Kastély óvodában még a telet, míg a frízbis já-

Farsangi varázslat
dám jelmezkölteményeit. A tombolát vásárlók
is biztosra mentek, hiszen a tombola asztal szinte összeszakadt a nyeremények „súlya” alatt. Valentin nap tiszteletére apró meglepetésekkel
készültek a szervezők, aminek kivitelezői a szülők és pedagógiai asszisztensek voltak, köszönjük nekik.
A mozgalmas estén szinte röpültek az órák, és
sokan hitetlenkedve vették tudomásul, hogy bizony már igen csak négy óra felé jár az idő…
Így aztán kellemesen elfáradva, vidáman, de szívében azzal a jó érzéssel tért haza mindenki,
hogy ezzel az estével a hozzájárultak az emődi

iskolás gyerekek kondi parkjához. Ez persze természetes, hiszen egy jótékonysági bálnak a mulatozás mellett igazi célja a segítség adása.

TÁMOGATÓINK:

Eszlári Zsolt és családja, Dr. Tóth Istvánné
(Papírbolt,) Dukát István és családja, Emőd
Gyorsszervíz, Kristály Mosoda, Emődi Nagycsaládosok Egyesülete, Faragó Méhészet, Farkas Pincészet, Flamingó Virágbolt, Goods
Market, Két Vezér Étterem (Mályi), Kiss és
Tsa. Kft, Lilla Szalon Malomtanya (Bükkábrány), Mini Market, Pötty Állateledel, RÉMIÁSZ Kft., Vitamin Zöldséges boltja, Sepsik Jánosné (Virágbolt), Szent Teréz Gyógyszertár,
UNIÓ-COOP Zrt., Wayside Kft., Borosné Raj nai Anikó, Dr. Tergalecz Ferenc, Farkas Réka –
Kásádácz Richard, Fehérvári Tamás, Gömöriné
Boncsér Katalin, Halmai Márta, Halmai
György, Heiszman Tiborné, Ivánkai Jánosné,
Jenei Zoltán, Karabélyos József, Komlósiné
Kőmíves Adrienn, Kósa Lajos, Lapostyánné
Dányi Katalin, Lőrinczné Erdősi Marianna,
Majorszkiné Szűcs Tünde, Matíz Csilla,
Nagyné Hadzsega Zita, Poráczki András,
Sánta Géza, Szabóné Kató Hajnalka, Szűcs
László, Takács Anita, Veres Lajos, Kaposvári
Péter, Laczai Csaba, Petruska József, Kis
Tóth Tamás, Dinnyés József, Nagy Béla, Szomogya Béla, Bódi Zsoltné.
Köszönjük a támogatóink adományait és kérjük
a további segítségüket, 1 % felajánlásaikat céljaink eléréséhez. Az iskolai közhasznú alapítvány adószáma: 19334213-1-05

Pocsai Enikő, Bajnok Söröző, Bükkaljai Alko- Nagyné Rákai Emília
tók Kézműves Egyesülete, Delta Cukrászda, Dr. S zülői S zervezet elnöke

Télvégi vigalom az óvodában

Károlyné, Nyírzem ZRT, Papp Pékség, Petrustékok a Geleji úti oviban a tavaszt idézték. Bol- ka Ágnes, RÉMI-ÁSZ KFT- zöldség- gyüdogan, kellemesen elfáradva, élményekkel és mölcs bolt. A télűzés legszínesebb,
ajándékokkal gazdagodva tért haza mindenki. hagyományápoló ünnepe az óvodában a FARA Kastély óvoda dobogós versenyzői:
SANG volt. Vidám jelmezekbe bújva táncolI.helyezett: Kállai Rajmund Tivadar
II.helyezett: Ludman Tamás
III.helyezett: Benedek Bence
A Geleji úti óvoda dobogósai:
I.helyezett: Rózsa Norbert
II.helyezett: Tasnádi Zsolt, Tábori Orsolya,
Tóth Lea Viktória
III.helyezett: Puporka Máté, Szűcs-Tilk Dániel
Ezúton köszönjük a zsűrinek a munkáját! Támogatóink, akiknek köszönjük az értékes, szép felajánlásokat: Fantázia- gyógynövény bolt, tunk, énekeltünk, mókáztunk
Flamingó –virágbolt, Good's Market, Háztartási Mészárosné Virág Orsolya óvodai munkaköCentrum, Kiss Géza, Kaposvári Péter, Laczikó zösség vezető
.

A vízkereszttől ham-

Farsangoltunk

vazószerdáig,
a
nagyböjt első napjáig tartó farsang a vidám összejövetelek, bálok időszaka. Kicsik és nagyok minden

évben izgalommal készülnek a háromnapos „fesztiválra”, amelyet iskolánkban hagyományosan rendezünk meg így már évek óta. Az első nap a
felsősöké, amely szintén hagyomány szerint a 7. és
8. osztályosok nyitótáncával kezdődik. Az idén
Vass Krisztina tanárnő bécsi keringőt tanított be,
amely nagy tetszést aratott a vendégek körében.
Gratulálunk mindannyiuknak! A pedagógusok tánca is már nélkülözhetetlen része a karneválnak, ebben az évben ez egy mazsorettbemutató volt. Az
osztályok produkciói következtek, ahol sok-sok táncos fellépést láthattunk. Másnap délután került sor
az alsó tagozatos farsangi ünnepségre. A péntek 13ai dátum ellenére a rendezvény nagyon jól sikerült.
Ehhez nagyban hozzájárult a gyerekek lelkesedése
a felkészülésben és az előadásban, a szülők segítsége a jelmezek elkészítésében és a pedagógusok hozzáértő munkája a koreográfiák betanításában. Itt is
bemutatásra került a keringő és a pedagógusok tánca. A következő műsorszám az egyéni fellépők bemutatkozása volt. Minden osztály készült egy
Családsegítő szolgáltatás és a gyermekj óléti
szolgáltatás nyitvatartási idej e 201 5 . március 2. tól:
Kucsa Józsefné: (gyermekj óléti szolgáltatás)
hétfő: 7:30 – 10:00
kedd: zárva
szerda: 14:30 – 17:00
csütörtök: 7:30 – 10:00
péntek: 7:30 – 10:00
Havasné B ián Marianna: (családsegítő szolgáltatás)
hétfő: 7:30 – 12:00
kedd: zárva
szerda: 7:30 – 12:00 , 15:00-17:00
csütörtök: 7:30 – 12:00
péntek: 7:30 – 12:00
S ebő B ertalan: (gyermekj óléti szolgáltatás)
hétfő: 7:30 – 12:00
kedd: zárva
szerda: 7:30 – 12:00 , 15:00-17:00
csütörtök: 7:30 – 12:00
péntek: 7:30 – 12:00

zenés-táncos produkcióval. A fellépők jutalmazása mindkét napon
megtörtént. Különböző kategóriában hirdetett a
zsűri helyezéseket, amiért tortát, oklevelet, valamint tárgyjutalmat kaptak a helyezettek. Elmaradhatatlan a délután programjában a tombolahúzás a
sok-sok értékes nyereménnyel, valamint az idén
kapható volt finom farsangi fánk is Petruska József
szülő és a Papp Pékség jóvoltából. A délutánt disco
zárta. Köszönjük Fazekas Lászlóné tanárnőnek és
segítőinek a szép dekorációt, ami három napig díszítette az iskolát. Minden résztvevőt és a felkészítésben, lebonyolításban segítőt köszönet illet a
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EMŐDI IDŐS EK KLUB JA
MÁRCIUS I PROGRAMJA

Március 2. hétfő: Fitt-nap időpont:
délelőtt 10 óra
Március 4. szerda: Tulipánkészítés nőnapra, a Bükkaljai Alkotók Egyesületével időpont: délelőtt 10 óra
Március 5 . csütörtök: Mentális nap időpont: délelőtt 10 óra
Március 6. péntek: klubfoglalkozás
(kártyajáték,társasjáték) időpont: délelőtt 10 óra
Március 9 . hétfő: Fitt-nap időpont: délelőtt 10 óra
Március 1 0. kedd: Rendőrségi bűnmegelőzési és biztonságtechnikai tanácsadás időpont: délelőtt 10 óra. Helyszín:
Városgondnokság,
Március 1 1 . szerda: kokárda készítés
gyöngyből Bükkaljai Alkotók Egyesületével időpont: délelőtt 10 óra
remek napokért. A fellépőkről készült képek és Március 1 2 . csütörtök: mentális nap
videók megtekinthetők az iskola honlapján.
időpont: délelőtt 10 óra
Lapostyánné Dányi Katalin és Kirschné B ódi Judit
Március 1 3 . péntek: diavetítés időpont:
délelőtt 10 óra
Március 1 6. hétfő: Fitt-nap időpontja:
délelőtt 10 óra
Március 1 8 . szerda: közös délelőtt az
óvodásokkal időpontja: délelőtt 10 óra
Március 1 9 . csütörtök: Mentális nap
időpont: délelőtt: 10óra
Március 20. péntek: kerti magvak cseréje,készülődés a tavaszi ültetésre időpont: Délelőtt 10 óra
Március 23 . hétfő: Fitt-nap időpont:
délelőtt 10 óra
Március 25 . Egészségmegőrzés napja, a
téma interaktív feldolgozása időpont:
délelőtt 10 óra
Március 26. csütörtök: Nagymamák és
unokák beszélgetés pedagógusokkal
Időpont: délelőtt 10 óra
Március 27 . péntek: mentális nap időpont: délelőtt 10 óra
Március 3 0. hétfő: Fitt-nap Időpont:
Impresszum
délelőtt 10 óra
Kiadó: Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
Szerkesztő: Kovács Sándor
E-mail: szerkeszto.emodikronika@gmail.com
Nyomdai előkészítés: Óvári Zsolt
Nyomdai kivitelezés: JUMP Nyomda
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Az

Emődi II. Rákóczi Ferenc
Karate Klub 2013 szeptemberében kezdte meg működését, mint a Nyékládházi
Karate Sport Egyesületet szakosztálya. Emődön
már többször történtek próbálkozások a karate meghonosítására, de ezek rövid életűek
voltak. 2013 őszén pár helyi vállalkozó és ismerős biztatására
elindítottam az edzéseket Emődön. Mielőtt tovább folytatnám,
pár mondatban bemutatkoznék
az olvasóknak. Urbán László
edzői képesítéssel rendelkező, 6.
Danos karate mester vagyok.
Messze túl az ötvenedik évemen, tehát tetemes
tapasztalattal rendelkezem mind a karate, mind
annak oktatása terén. Nyékládházán 2001-ben
alapítottuk a karate sport egyesületet azzal a céllal, hogy elsősorban a nyékládházi gyerekek számára igényes sportolási lehetőséget teremtsünk
jó körülmények között, mind tömegsport mind
versenysport területén egyaránt. Persze 2001
előtt is oktattam karatét nyéken, de az egyesület
alapítás feltételei 2001-re értek meg. Ugyanezekkel a célokkal kezdtem az oktatást itt, Emődön is. Szűcs László igazgató úr mindenben a
segítségemre volt, ezúton is köszönet érte. Meglátta az ebben a sportban rejlő lehetőségeket,
azt, hogy a karate fegyelemre, kitartásra, önbecsülésre, céltudatos munkára oktat, az egészség
megőrzésével. Szívesen biztosított helyet az iskola tornatermében. Ha valaki becsülettel edz,
járja a karate útját és nem adja föl, akkor bizonyítottan nagyobb eséllyel veszi fel a küzdelmet
az élet kihívásaival szemben. Általában a küzdősportok, így a karate is képes megváltoztatni az

tó valami nem népszerű.
A karate, de bármilyen sport oktatását elkezdeni egy településen a
semmiből, jól meggondolt koncepcióval lehet
csak. Kezdetben sokan vannak, nagy a
felbuzdulás, de aztán csak az eltökélt
gyerekek maradnak, és csak következetes kitartó munkával lehet építkezni.
Most 11 fő jár edzésre. Még pár évig a
növekedés stádiumában leszünk, és
nagyjából 3-4 év múlva elérjük az átlagos létszámot. Jó lenne, ha minél hamarább létre tudnánk hozni egy helyi
sportegyesületet. Ehhez támogatásra
lenne szükségünk, hiszen az egyesület
alapításához és fenntartásához nem kevés pénz
szükségeltetik. Aztán ott van a versenyeztetése
a tehetséges fiataloknak. Tehetségek itt is vannak, sőt van egy kicsi lány, aki bátran mondhatom, fantasztikusan tehetséges. Igaz egy
versenyre eljutni nem nagy pénz, de hát ki állja
ezt a kicsit is? Mi haladunk az általam tervezett
úton.
Végezetül ezúton is szeretném megköszönni a
tanítványaim szüleinek, hogy támogatják csemetéiket abban, hogy a karate útját járják. Igazán büszkék lehetnek a gyermekeikre, hiszen
ők a „nehezebb” utat választották. Továbbá köszönet azoknak, akik idáig segítettek minket,
akiknek fontos, hogy legyen egy ilyen alternatívája a gyermeki, emberi nevelésnek.
Az edzések szerdán és pénteken vannak 16 órától 17,30-ig, az iskola tornatermében. Az ajtó
minden érdeklődő előtt nyitva áll.

Az Emődi II. Rákóczi Ferenc Karate Klubról
embert mind fizikailag, mind pedig lelkileg. Képes a nagy csibészből jó gyereket, a tiszteletlen-

ből tisztelettudót, a vékony, gyengéből erőset és
ügyeset csinálni. Persze ehhez ezt a nehéz, kemény utat kell járni.
2013 őszén 28-30 fővel kezdtem az edzéseket.
A sport, a karate törvényszerűségei mindig, így
itt Emődön is érvényesültek. Volt, aki azt gondolta, hogy pár hónap alatt Bruce Lee lesz belőle, és mivel nem lett hát abbahagyta. Voltak,
akiknek nem tetszett a fegyelem, vagy nem akarták magukat megerőltetni, hát azért hagyták abba. Voltak, akik nem akarták tudomásul venni,
hogy egy gyermeknek a tanulás nagyon fontos
és nem lehet általános iskolában bukdácsolni,
és én elvárom, hogy aki hozzám jár edzésre annak iskolában is helyén legyen az esze. Szóval
hónapok múltán a létszám 9 főre apadt. Manapság ez jó arány! A mai világban ahol a gyerekeket elszívja a számítógép vagy kimennek
bandázni, ahol kedvükre káromkodhatnak, és
nem szól rájuk senki, ott ahol az öntudat az
egekben van, de a kötelességtudat alig, ott egy Urbán László edző 6 . D an
fegyelemre, kemény munkára és kitartásra okta- Nyékládházi Karate S E. Elnöke
M E GH Í VÓ
M E GH Í VÓ
F E L H Í VÁS
A B ükkalj ai Alkotók Közhasznú Egyesület kézműves
A Reményi Ede Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
foglalkozást tart, kézműveskedni vágyó gyerekek és fel- Kedves Emődi Lakosok és Támoga- TANÁRI FÚVÓS ZENEKARI HANGVERS ENYE
nőttek részére.
tóink!
2015. március 6-án, pénteken 17 órától lesz az EmőA foglalkozás helye: Idősek Klubja Emőd Kossuth út A „Gyermekálom” az Emődi Óvo- di II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola aulájában.
Közreműködnek a zeneiskola tanárai, az Emőd Brass
97.
dásokért Alapítvány évek óta
Foglalkozások ideje: a jelzett napokon 14-16 óra között: eredményesen segíti az óvodás gyer- zenekar, valamint a zeneiskola volt növendékei.
Minden zeneszerető érdeklődőt szeretettel vár az in•2015.március 7. Témája: Nőnapi készülődés és
mekek testi és szellemi fejődését.
tézmény tantestülete.
gyöngykokárda készítés.
Kérjük, célunkat segítse Ön is adója
További hangversenyeink:
•2015.március 21. Témája: Húsvéti készülődés.
1%-nak felajánlásával!
2015. április 19-én, vasárnap, 16 órától, növendékA foglalkozáson elkészített tárgyak anyagköltsége 200- Adószámunk: 18431850-1-05
hangverseny a Római Katolikus templomban.
2015. május 17-én, a Görög Katolikus templom300 forint, amit a helyszínen kell fizetni.
Köszönettel: a Kuratórium tagjai
ban,16 órától, növendékhangverseny.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk
!
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Értesítem a Tisztelt Állattartókat,
Az IST – VET Állatgyógyászati KFT, állatorvosi rendelő, Emőd, Kazinczy u. 5 0. alatt
továbbra is zavartalanul működik.
Előzetes telefonegyeztetés alapj án állunk rendelkezésükre
Telefonszámunk változatlan: 06 3 0 98 5 3 1 24, vagy (46) 476-21 2
S zolgáltatásaink:
-Ebek kötelező veszettség elleni oltása, oltási programok, védőoltások
-Mikrochip behelyezés
-Betegségek gyógykezelése
-Egyéb problémák orvoslása a rendelőben és szükség szerint háznál.
-Kis és nagyobb testű állatok ellátása előzetes időpont egyeztetéssel.
Várj uk kedves j elenlegi és j övőbeli ügyfeleinket !
E B O L T Á S I É R T E S Í T Ő!
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal kiírása értelmében
E m őd ön
a 2 0 1 5 . é vi ve sze ttsé g e l l e n i össze ve ze té se s e b ol tá sra m á rci u s 0 5 -é n (csü törtök) ke rü l sor:
H e l ye : u n . Áfé sz á tve vőh e l y 8 -9 h között, Va sú tá l l om á son : 1 1 -1 2 h között.
P ótol tá sra m á rci u s 1 2 -é n (csü törtök) ke rü l sor: Áfé sz á tve vőh e l y 8 -9 h között, Va sú tá l l om á son 1 1 -1 2 h között.
A 1 27/201 2 (XII.1 2) VM rendelet előírása szerint-veszettség elleni oltást csak chippel megjelölt eb kaphat!
Az ol tá s d íj a össze ve ze te tt ol tá son : 4 0 0 0 F t. -.
(3740 Ft.- oltás, oltóanyag, féreghajtó tabl.+260 Ft.- államigazgatási díj)
(A chippezés:4000 Ft.-:chip, munkadíj, regisztráció.)
Amennyiben a fent megadott időpontok nem felelnek meg, kérheti az oltás beadását otthon, vagy a Mályi, Akácos u.7.alatti Mályi
Állatorvosi Rendelőben, munkanapokon
1 5-1 8h között. Háznál oltás esetén hívja a 06-20-3433283-as telefon számot.

E ze n é rte sítőt p on tosa n , ol va sh a tóa n töl tse ki é s ol tá skor h ozza m a g á va l ! N e fe l e j tse otth on a sorszá m ozott ol tá si kön yve t se m , m e rt
közoki ra tn a k m i n ősü l , b e m u ta tá sá ra u tól a g n i n cs l e h e tősé g , p ótl á sá n a k d íj a 5 0 0 . -F t.
TU LAJ D O N O S N E VE :
C ím e : U t c a , h á z s z á m :
EB/ek Neve:
Oltási könyv sorszáma:
Chip száma: Ivara:
Színe:
Fajtája:
1 .....................................................................................................................................................................................
2.....................................................................................................................................................................................
3.....................................................................................................................................................................................
4.....................................................................................................................................................................................
A 1 6 4 /2 0 0 8 . (XI I . 2 0 . ) F VM . re n d e l e t é rte l m é b e n a z e b ta rtój a köte l e s ve sze ttsé g e l l e n b e ol ta tn i a 3 h ón a p os kort e l é rt e b e t, e zt köve tőe n
6 h ó n a p o n b e l ü l , m a j d é v e n ké n t .
A b e n e m ol ta tott e b e k tu l a j d on osa é l e l m i sze rl á n c-fe l ü g ye l e ti b írsá g g a l sú j th a tó.
Dr.Puskás Gábor sk.
jogosult magánállatorvos
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Emlékezünk

F a r a g ó F er en c

volt szobafestő
Már két éve elmentés tőlünk egy csendes estén
Köszönni, búcsúzni nem volt alkalom
Lelked elszállt, mint hópihe a szélben
Ragyogj ránk fényes csillagként az égen
Nélküled már semmi sem olyan, mint régen
Fájó könnycsepp lettél mindannyiunk szemében
Idézzük szavaid, mosolyod, emléked
Szerettünk, szeretünk, sosem feledünk Téged.
Bánatos családod

Köszönetnyilvánítás

Szeretettel köszöntjük 95.születésnapján Buzsik Béláné, sz. Kóré Erzsébetet.
Magyar emlékhelyek felkeresése a NAGY HÁBORÚ centenáriumának
alkalmából
Utazási időpontok: 2015. április vége és május eleje, a gorlicei áttörés 100. év
fordulójának emlékére. Az utak Miskolcról indulnak.
Utazási költség: 40 ezer Ft/fő. Az út lefoglalásához garanciaként előleget kérek
az utazási szándék komolyságának kifejezéseképpen.
Harmincfős busz indulása esetén a költségek a következőket foglalják maguk
ba:

útiköltség (kb 1200 km)

két éjszaka szállás, két vacsora, két reggeli

idegenvezetés

nemzeti színű szalagok és koszorúk a felkeresett temetők sírjaira
Program:

1. nap: Tarnów

2. nap: Przemysl

3. nap: a Przemysl Régió Nemzeti Múzeumának szenzációs I. Világ
háborús kiállításának megtekintése.

Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak akik

GULYÁS LÁSZLÓ
temetésén megjelentek, sírjára virágot
hoztak és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család.

Fájó szívvel emlékezünk
Szegedi István

halálának 1 éves
évfordulójára
2014. február 16.án
„Fájdalom költözött egy éve
szívünkbe
Nem múlik el soha, itt marad

Egyszeri megismételhetetlen utazás GALÍCIÁBA
A gorlicei áttörés 100. évfordulójára rendezett hagyományőrzők bemutatója
Utazási költség. 35 ezer Ft/fő Az út lefoglalásához előleget kérek.
Utazási időpontok: május első napjai, indulás Miskolcról
Részletek: Tel.: +3630/4135418, email: remias.tibor@gmail.com
Dr Rémiás Tibor történész

örökre
Nem halljuk a hangod nem foghatjuk kezed
Nem lehetünk mi már soha Veled
Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél
Elváltál azoktól, akiket szerettél
Fájdalomtól most is könnyes a szemünk
Mert Te gondolatban mindig itt vagy velünk

Kedves Emődi lakosok!
Szeretettel meghívok minden érdeklődőt, aki
nyitott az egészségmegőrzés területe irányá
ba.
Mi a fontosabb: az egészség, vagy a pénz?
Szerintünk az egészséges jólét!
A tájékoztató végén gyakorlati segítséget
kapnak.
A találkozó tervezett időpontja: 2015. márci
us 28, Szombat, 17óra
Helye: Városgondnokság épülete, emeleti
nagyterem.
Részletek az Emődi Krónika márciusi számá
ban.
Ónodi Ágnes szervezőmanager
Tel.: +3670/4187874

Hiába borul Rád a temető csendje

Békés, Gazdag, Boldog Új Évet

Szívünkben élni fogsz mindörökre. „

kíván

Bánatos szerettei

Emőd

minden

polgárának az
Emődi

Pince

gazdák Egyesü
lete
Köszönjük, hogy adója
1%val támogatja az
E M Ő D I P IN C E G A Z D Á K E G Y E S Ü 
LETÉT

a d ó s zá m u n k 1 9 3 3 5 5 9 9 - 1 - 0 5

