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Megyei házassági évfordulós ünnepség Borsodban
Február 15-én, pénteken, 17 órától az önkormányzat és a négy történelmi egyház helyi
gyülekezete újból megszervezi a tavaly sikert aratott ökumenikus házassági évfordulós
ünnepséget a katolikus templomban – mondta el dr. Üveges István, a Miskolc melletti Arnót
polgármestere. A Házasság Hete országos rendezvénysorozathoz kapcsolódva idén azokat a
megyékben élő, bármely felekezethez tartozó házaspárokat is hívják és várják, akik ebben az
évben ünneplik az 50. és a 60. házassági évfordulójukat. Jelentkezni az önkormányzat
46/ 500-740-es telefonszámán lehet. A településről most is azokat a házaspárokat hívják meg,
akik 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, valamint 55 évvel ezelőtt kötöttek házasságot, hogy
egy szép ünnepség keretében tudjanak hálát adni az elmúlt évekért, évtizedekért. A
házaspárok újbóli egyházi áldásban is részesülhetnek, és egy-egy szép, a település templomait
ábrázoló emléklapot kapnak ajándékba. Az egyházi szolgálatot Zajacz Ernő római katolikus
plébános, Szemerszki Mihály görög katolikus parókus, továbbá Szabó Zoltán református
lelkipásztor, valamint Buday Barnabás evangélikus esperes végzi. Az egyházi szertartást
követően a varbói származású Jenei Gábor, a budapesti Madách Színház énekművésze
szerelmes és házasságról szóló dalokat, nótákat ad elő, majd a művelődési házban
megtartandó szeretetvendégséggel, baráti beszélgetéssel zárul a rendezvény. Az ünnepség
keretében egy alkalmi fotóbemutatót is rendeznek azoknak a pároknak az esküvői
fényképeiből, akik részt vesznek az egyházi szertartáson. A szervezők kérik, hogy az
érintettek a fotókat lehetőség szerint előzetesen juttassák el az önkormányzathoz, vagy vigyék
magukkal a rendezvényre. Az ünnepségen részt vesznek a XI. Miskolci Esküvői Kiállítás
keretében 2013. január 20-án az idén házasulandók részére megrendezett B.-A.-Z. Megyei
Álompár-viadal győztesei, Monoczki Andrea és az arnóti Szedlák Zsolt is. Az Emberi
Erőforrások Minisztériuma szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkára tavaly
nyáron „Hogyan őriztük meg… ” – címmel pályázatot írt ki a legalább 40 éve házas
házaspárok részére, amelyre összesen 997 érvényes pályázat érkezett be. A 10 díjazott között
található a sátoraljaújhely-kácsárdi Márton Józsefné is, akinek a Palacsinta és gofri című
pályaműve is elhangzik majd az ünnepségen.

Meghívó
Megyei házassági ökumenikus évfordulós ünnepség Arnóton
(a Házasság Hete országos rendezvénysorozat keretében)
Ideje: 2013. február 15., péntek, 17 óra
Helye: katolikus templom (Arnót, Petőfi u. 122.)
Szervezők: Arnót Község Önkormányzata és a négy történelmi egyház helyi gyülekezete
Meghívottak:
1. A nem arnótiak köréből: azokat B.-A.-Z. megyében élő, bármely felekezethez tartozó
házaspárokat is hívjuk és várjuk, akik ebben az évben ünneplik az 50. és a 60. házassági
évfordulójukat; jelentkezni levélben (Arnót Önkormányzata, 3713 Arnót, Petőfi u. 120.) vagy
az arnot@arnot. hu e-mailcímen, illetve a hivatal 46/ 500-740-es telefonszámán lehet;
2. Az arnótiak köréből: idén is azokat a házaspárokat hívjuk meg, akik 5, 10, 15, 20, 25, 30,
35, 40, 45, 50, valamint 55 évvel ezelőtt kötöttek házasságot, hogy egy szép ünnepség
keretében tudjanak hálát adni az elmúlt évekért, évtizedekért. (tavaly, 2012. február 14-én
összesen közel harminc házaspár vett részt ünnepeltként a rendezvényünkön)
Program:
1. Visszaemlékezés a házasság évtizedeire
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális, család- és ifjúságügyért felelős államtitkára
tavaly nyáron „Hogyan őriztük meg… ” – címmel pályázatot írt ki a legalább 40 éve házas
házaspárok részére, amelyre összesen 997 érvényes pályázat érkezett be. A 10 díjazott között
található a sátoraljaújhely-kácsárdi Márton Józsefné is, akinek a Palacsinta és gofri című
pályaműve is elhangzik majd az ünnepségen Horváth Judit tolmácsolásában.
2. Egyházi szertartás
A házaspárok újbóli egyházi áldásban is részesülhetnek, és egy-egy szép, a település
templomait ábrázoló emléklapot kapnak ajándékba. Az egyházi szolgálatot Zajacz Ernő római
katolikus plébános, Szemerszki Mihály görög katolikus parókus, továbbá Szabó Zoltán
református lelkipásztor, valamint Buday Barnabás evangélikus esperes végzi.
3. Kulturális műsorszám
Az egyházi szertartást követően a varbói származású Jenei Gábor, a budapesti Madách
Színház énekművésze szerelmes és házasságról szóló dalokat, nótákat ad elő.
4. A művelődési házban (Petőfi u. 118.) megtartandó szeretetvendégséggel, baráti
beszélgetéssel zárul a rendezvény.
5. Az ünnepség keretében a művelődési házban egy alkalmi fotóbemutatót is rendezünk
azoknak a pároknak az esküvői fényképeiből, akik részt vesznek az egyházi szertartáson.
A szervezők kérik, hogy az érintettek a fotókat lehetőség szerint előzetesen juttassák el az
önkormányzathoz, vagy vigyék magukkal a rendezvényre.
Az ünnepségen részt vesznek a XI. Miskolci Esküvői Kiállítás keretében 2013. január 20-án
az ITC-székházban az idén házasulandók részére megrendezett B.-A.-Z. Megyei Álompárviadal győztesei, Monoczki Andrea és az arnóti Szedlák Zsolt is.

