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Egyesek szerint „ellepi a szemét Emődöt”
Az Önkormányzattal együtt, az Emődiek többsége fontosnak tartja szűkebb és tágabb környezetének rendben tartását, a környezet védelmét. Sokan, nagyon sokat tesznek azért,
hogy településünk tiszta és rendezett legyen. Még akkor is
igaz ez, ha ezzel kapcsolatban a facebook-on többen rosszindulatú bejegyzéseket tesznek. Úgy közelítik meg ezt a kérdést,
mintha a kialakult helyzetért csak és kizárólag az önkormányzat lenne felelős. Még soha nem hallottam, nem olvastam azt,
hogy a szemetet illegálisan elhelyező Emődieket is megszólítanák a közterületek tisztaságáért „aggódók”. Egyszerűbb a tények megismerése helyett hangulatot kelteni és számon kérni az önkormányzaton az illegális szemétlerakó helyek kialakulását. Ezt a problémát nem lehet facebook bejegyzésekkel és
fotózásokkal megoldani. Ehhez fegyelem, mások munkájának
megbecsülése kell, MINDENKI RÉSZÉRŐL!!!
Nem kevesen vannak, akik folyamatosan a kül- és belterületen alakítanak ki illegális szemétlerakó helyet és ott rakják le
feleslegessé vált dolgaikat, a háztartásban keletkezett szemetet, hulladékot. Teszik ezt annak ellenére, hogy városunkban
biztosított a folyamatos és rendszeres kommunális és szelektív
hulladék elszállítás! Legutóbb már állati tetemet is elhelyeztek
az egyik ilyen illegális lerakón. A képek is mutatják, hogy a település egyes részein milyen elképesztő állapotok uralkodnak.
Pontosan látjuk, hogy egyesek szemétlerakónak használják a
temető melletti területet, a vasúttal párhuzamos utat, a körforgó melletti területet, a régi szeméttelep felé vezető utat, stb.
Nem tudom, hogy miért gondolják, hogy ezt felelőtlenül, büntetlenül megtehetik. Miért gondolják azt, hogy az önkormányzatnak nincs más dolga, mint mások után összeszedni, eltakarítani a szemetet. Nem beszélve arról, hogy ennek a munkának
soha, de soha nincs vége. Ha elszállítjuk az illegálisan lerakott
szemetet, a következő napokban újabb szemétdombot alakítanak ki a fegyelmezetlen, a közösségi együttélés legalapvetőbb szabályainak betartására nem képes, vagy nem hajlandó
embertársaink! Évente több tíz tonna szemét összegyűjtéséről
és elszállításáról gondoskodunk.
Az sem elhanyagolható kérdés, hogy mindez több százezer
forintba kerül évente, merthogy a lakossághoz hasonlóan az
önkormányzat sem helyezheti el a szemétlerakón ingyen a
szemetet! Ez akkor is így van, ha ezt sokan nem hiszik el! Az illegálisan lerakott szemét összegyűjtésére, elszállítására és sze-

méttelepen történő elhelyezésére fordított évi több százezer
forintot értékteremtő célokra, pld. a település fejlesztésére,
játszótér bővítésére is lehetne fordítani.
Az önkormányzat ismételten kéri a lakosság segítségét az illegális szemételhelyezés elleni küzdelemben. Kérjük, ne csak a
kialakult helyzetet jelezzék, azt mi is látjuk. Abban segítsenek,
hogy ne helyezzenek el szemetet az illegális lerakó helyeken,
illetve amennyiben ilyet tapasztalnak, azonnal jelezzék a polgármesteri hivatalban vagy a rendőrségen.
Az illegális szemétlerakók mellett szólni kell a kóbor ebekről is. Minden esztendőben mintegy 1,5 millió forintot fordítunk a kóbor kutyák összegyűjtésére. Érthetetlen, hogy egyes
kutyatulajdonosok kihajítják a közterületre a korábban olyan
nagyon „szeretett” kutyájukat, ezzel bosszúságot és kellemetlenséget okozva embertársaiknak és felesleges munkát, jelentős költséget okozva az önkormányzatnak. Mindannyiunk nevében felelősebb ebtartást kérek a kutyák tulajdonosaitól.
Köszönöm a jó szándékú Emődiek megértését és támogatását, a renitensektől pedig az eddigieknél sokkal nagyobb FEGYELMET kérek!
Fekete Tibor
polgármester

Állati tetem a hulladékok között

A hulladék elszállítása

Illegálisan lerakott szemét a település határában
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Önkormányzati hírek
Emőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. augusztus 15-én tartotta munkaterv szerinti ülését.
Az első két napirendi pontban az
Önkormányzat 2018. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról és a 2018. évi költségvetési rendelet módosításáról döntött a testület. (A rendelet megtekinthető a www.emod.hu honlapon.) A következőkben az Emődi Polgármesteri Hivatal és Emőd Város Városgondnokságának 2017. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót tárgyalta

meg és hagyta jóvá a testület. Az ötödik napirendben a „Gyermekálom” Alapítvány támogatási kérelméről született döntés. A hatodik és hetedik napirendi pontban döntött a testület az
önkormányzatok rendkívüli, és rendkívüli szociális támogatások pályázati benyújtásáról. Az egyebek napirendi pontban döntés született „Az Emődi
Polgármesteri Hivatal épületének és az
Emődi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola épületének energetikai felújítása”
tárgyú közbeszerzési eljárásról, valamint az Emőd Város turisztikai, gazda-

Épül-szépül városunk
Korábbi számunkban már beszámoltunk az elkészült városszépítő munkálatokról. Ezt a gyakorlatot folytatva örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy további fejlesztések valósultak meg a településen. A közmunkaprogram keretein belül felújításra került a Rákóczi úti Kastélyóvoda udvara. A kaputól a bejáratig közel 40 m járda készült, és a bejárati ajtó
előtt egy gyülekezőteret alakítottunk ki. Összesen kb. 100
nm saját gyártású beton-térkövet raktak le a közfoglalkoztatottaink. A kapunál megszüntették a szintkülönbséget, így az
épület akadálymentesen megközelíthető, akár kerekesszékkel, akár babakocsival.
A nyári diákmunkásaink is aktívan részt vettek az óvoda
szépítésében. A főút melletti kerítést festették le és az alapozó munkákat – drótkefézés, rozsdamarózás - is ők végezték.
Köszönjük mindenkinek a munkáját és reméljük hozzájárultunk a szeptemberi óvodakezdés gördülékennyé tételéhez.
Emőd Városgondnokság
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sági és szociális fejlesztés tárgyú projektben való részvételről.
Zárt ülésen kerültek megtárgyalásra az Idősek Klubja igazgatói (magasabb vezetői) munkakör betöltésére
benyújtott pályázatok. Két pályázat érkezett melyből mindkettő megfelelt a
pályázati feltételeknek. A testület Halmai Mártát nevezte ki az Emődi Idősek Klubja igazgatójává 2018. szeptember 1-jétől 2023. augusztus 31-ig terjedő időszakra.
Tóthné Bodnár Irén
címzetes főjegyző
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Pro Urbe

Emős Város Önkormányzata 2018ban Pro Urbe díjat adományozott
Ambruzs Szabolcsnak. Ismerjék meg
életútját:
1979. 01. 22-én született Miskolcon.
Emődön, a Váci úton nevelkedett és lakott szüleivel. 9 évesen 1988-ban kezdte harcművészeti pályafutását, álmodozva arról, hogy egyszer majd világbajnok lesz. Az iskolai éveiben a technika óra keretein belül társaival reggel 6
órától krumplit hámoztak, mivel az óraközti szünetekben sült krumplit árult,
melynek bevétele a mai (akkori új) szakiskola építését támogatta. Ezért igazgatói dicséretben részesült.
Telefonszerelőnek tanult a miskolci
101-es középiskolában. Egy percet sem
dolgozott szakmájában, mivel már akkor tudta, hogy az harcművészet és annak tanítás lesz az élete.
1994-től folyamatosan vett rész hazai és nemzetközi versenyeken nem
csak kung-fuban, hanem thai-box-ban
és utcai harcban is egyaránt sikeresen
mérettette meg magát. A versenyek
eredményeként ma 4-szeres világbajnokként oktathatja tanítványait.
A kilencvenes évek második felében
- hogy céljait elérje - művirágokat ragasztott, hogy legyen pénze utazásra,
mivel heti több alkalommal járt fel Budapestre, a Miskolcról hajnali 3:50-kor
induló postavonattal.
1997-ben nyitotta meg első kung-fu
iskoláját az emődi tornateremben, körülbelül 50 fővel.
1998-tól már elkerült itthonról és Budapestről járt haza oktatni. A 99-es világbajnokság után egyre kevesebbet
tartózkodott itthon. Sorra nyíltak meg
iskolái Budapesten, és még ebben az
évben, Shi Wan Heng kínai szerzetes
felavatta és a Shi Yan Li nevet kapta; így
a shaolin templom 34. generációjához
tartozik. Ugyanebben az évben Borsod
Megye III. legjobb sportolójává választják.
2003-ban tanítványaival megalapította a Fehér Tigris Shaolin Kung-Fu
Sportegyesületet, mely a máig várja az
érdeklődőket.
2004-ben az a megtiszteltetés éri,
hogy meghívják Kínába kung-fut tanítani egy Yang Xin nevű, 1 milliós kisvárosba, ahol másfél hónapot tölt el.
Itt ajánlották fel neki, hogy Pekingben
nyisson egy kung-fu iskolát, melyet
visszautasított.

Megszólalt az
Anna harang újra

Itthon - a Magyar Kung-Fu Szakszövetség felkérésére - 4 évet vezeti a szervezet verseny-bizottságát.
Aktív versenyzői pályafutását 2008ban fejezi be. Egykori tanítványa, Eszenyi
Enikő felkérésére tanít a Vígszínházban
is, ahol az Othello harci jeleneteinek koreográfusa, és e mellett a színészek fejlesztése is a feladata.
Ezután a kung-fu gyakorlása és tanítása mellett cégeket alapít, hogy megnézze, mennyire tudja más tevékenységekbe áttranszformálni eredményeit és
energiáit. Ezeket a cégeket azóta azóta
értékesítette.
Mikor már majd 20 éve tanít, otthagyja a kung-fu oktatást és elvonul, megkérdőjelezi minden addigi teljesítményét.
Meditál. Kíváncsi, hogy hozzá tartozik-e
még az oktatás, vagy csak megszokásból
csinálja. 1 év múlva tud visszatérni. Elkezd keleti gyógyászattal is foglalkozni.
Jelenleg a harcművészet oktatása
mellett – coachként - tanácsadással és
mentorálassal foglalkozik. Valamint pár
hete kérték fel, hogy nyisson kung-fu iskolát Svájcban.
Főként az foglalkoztatja, hogy miként
tudjuk meghaladni önmagunkat, azt,
ami gondolkodik bennünk. Hogy álljuk
el saját magunk útjából? Hogyan lehetünk belülről irányítottak? Hogyan tartsuk kordában azt a rengeteg gondolatot, amivel definiáljuk magunkat és a
környezetünket?
„Ne a szót keresd, mely mindent elmond. Ne, a tudást, mely mindent tudó.
Keresd a napot, mely mindent bevilágít.”
Mindannyiunk nevében sok szeretettel gratulálok a díjhoz.

A Derenki búcsúra hívta a harangszó
az embereket 2018. július 29-én. Mi pedig
meghallottuk a hívó szót. Több mint százhúszan elindultunk Emődről, ki busszal,
ki autóval, de volt, aki a régi búcsúk hangulatát őrizve gyalog tette meg az utolsó
szakaszt Szögligetről.
Derenkre az emberek emlékezni és
imádkozni járnak. Emlékeket keresnek,
gyönyörködnek a festői tájban és energiát gyűjtenek, energiát a környezetből, levegőből és a sok ember mosolyából, mert
mindig örülünk egymásnak. Sajnos, egyre
kevesebb a Derenken született, a derenki
életre emlékező ember, már inkább csak
szüleink, nagyszüleink emlékeit meséljük
tovább a gyerekeknek, unokáknak.
Ez egy csendes, beszélgetős, sétálós
búcsú. Itt az emberek a tábori szentmisén vesznek részt, megemlékeznek a halottakról a szépen gondozott temetőben,
és utána pihenés közben meghallgatják a
kulturális műsort, újra és újra rácsodálkozva élvezik a lengyel vendégek erőteljes,
tiszta hangját, a gyönyörű hegedűszót.
Az idei búcsú az istvánmajori, emődi
résztvevők számára két dolog miatt is különleges volt. Az egyik, hogy a mi városunkból mind a polgármester úr, mind a
jegyző asszony megtisztelte jelenlétével a
búcsút és koszorút helyeztek el a temetőben a város nevében. A másik a szentmisét celebráló magyar ajkú plébános, Árvai
István személye volt, akinek az édesanyja
istvánmajori születésű. Nagyon szépen, az
értelemnek, a hitnek és az érzelmeknek is
sokat adóan beszélt a hívekhez.
Sok ember sok munkával készül évről
évre erre a búcsúra és még így is, a több
évtizedes rutin ellenére is vannak olykor
zökkenők, amelyeket igyekszünk orvosolni. Köszönjük a sok-sok munkát, támogatást mindenkinek, Emőd város Önkormányzatának, Istvánmajor falugondnokának és azoknak is, akik a tűző napon állították, bontották a sátrakat, vagy bármi
mással hozzájárultak a nap fényéhez.
(ELNÖ)
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Egy felejthetetlen nyári tábor Bialka Tatrzaskán
Az Emődi Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat sikeres pályázatának köszönhetően vehettünk részt Lengyelországi táborozáson. 2018. 07. 07-én reggel izgatottan indultunk el
busszal Emődről Bialkára. Első állomásunk a Dunajec volt, ahol
egy két órás tutajozáson vettünk részt. A folyó a Magas-Tátra
északi lejtőin, Lengyelországban eredő és északkelet felé tartó
Fekete- és Fehér-Dunajec folyók egyesüléséből jön létre Nowy
Targ városánál. A tutajokon tradicionális lengyel tutajos viseletbe öltözött tutajosokkal találkoztunk, akik az úszóműveket
irányították. Mindeközben érdekes történeteket hallhattunk
tőlük a folyó és a tutajozás történelméből. Programunk vége
felé közeledve ki is próbálhattuk magunkat ebben a mesterségben. Az első nap végén izgatottan foglaltuk el a szállásunkat Bialka Tatrzanskán a Na Kamiencu szállodában. A vendéglátók végtelenül kedvesen és nagy szeretettel fogadtak bennünket. Vacsoránk alkalmával megkóstolhattuk a népi hagyományos uborkalevest. Az elkövetkező napokban ellátogattunk
Bukovina Tatrzanskába, ahol Lengyelország legnagyobb faépülete található egy csodás múzeummal a belsejében. Emellett részt vettünk egy hagyományos lengyel szentmisén is. A
Czarna Górai kilátóból csodás panoráma tárult elénk, melynek része volt a vendéglátó település távlati képe is. A bátrabb fiúk hazafelé izgalmas gyalogtúrán vettek részt. Hétfőn

délután kicsik és nagyok örömére a helyi strandra mentünk,
ahol hatalmas vizicsúszdák vártak ránk. Utazásunk utolsó napján Zakopane volt az úticélunk. A város a Zakopanei-barázda
(Rów Zakopiański) alján található, délről a mészköves Tátra erdősége, északról a Gubalówka hegyvonulata zárja. A hegytetőre Gubalowkával utazhattunk, a helyi siklóval. Végezetül a
helyi piacon vásároltunk sajtot és minden jót a helyi árusoktól.
Összességében egy nagyon élvezetes kirándulásnak lehettünk részesei ez alatt a négy nap alatt. Megkóstolhattuk a helyi ételeket és sok érdekes helyre jutottunk el. Az úton Rémiás
Gyuláné Erzsike tanárnő, Paduch Jozef és Jurecska Gábor
ügyeltek a rendre és biztosították, hogy mindenki biztonságban és élményekkel telve térjen haza. A csoport szállításáról ifj.
Rémiás István gondoskodott, akinek ezúton köszönjük a biztonságos közlekedést. Nagy köszönettel tartozunk mindenkinek, aki hozzájárult, hogy ez a tábor létrejöjjön.
Jurecska Panna
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Nyári táborok az iskolában
Iskolánk két tanévben részt vesz a Miskolci Tankerületi
Központ „Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása” elnevezésű pályázatban, melynek keretein belül június utolsó két hetében napközis tárbort szerveztünk
diákjainknak. Az első héten 100 gyermek a második héten
87 gyerek pedagógusaink irányításával különböző programokon vehetett részt. A tábor célja, hogy élményalapú, nyitott nevelési-tanulási környezetben megvalósuló tematikus
programok kidolgozásával és támogatásával járuljon hozzá
a köznevelés minőségének javításához. A téma a közlekedés- KRESZ, sport és egészségre nevelés volt, melynek segítségével 2 héten a keresztül a gyerekek sokat mozogtak, játszottak, kézműveskedtek, és a fiúk fociedzéseken vehettek
részt. A tábor legjobban várt eseményei a kirándulások voltak, elsőként Lillafüredre a Szent – István barlangba látogattunk el, majd a Diósgyőri várba, ahol várjátékokon vettünk
részt. Június végén mindenki élményekkel, örök emlékekkel
gazdagodva vágott neki a vakációnak.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik segítettek a tábor lebonyolításában: Emőd Város Önkormányzatának, Farkas Istvánnak, Komlósiné Kőmíves Adrienn-nek,
a könyvtár dolgozóinak, a Maxi Coop ABC-nek, az Antenna Hungária Zrt emődi telephelyének, az Emődi Főnix Íjász
Egyesületnek.
Ugyanezen projekt keretében 25 tanuló a 4. héten bentlakásos táborban vett részt Bogácson „Életvezetés, családi életre nevelés, közösségi szerepvállalás” témakörben. Egy
hétig kalózokként vízre szálltunk a strandon, kincset kerestünk az akadályversenyen, csatáztunk a számháborúban,
rettenthetetlenek voltunk a bátorságpróbán, ismerkedtünk
a bennszülöttekkel a kilátóhoz vezető sétán és ismerkedtünk egymással a csapatépítő és önismereti játékok közben.
A gyönyörű környezet, a kényelmes szállás is hozzájárult a
jó hangulathoz. Sok nevetéssel és élményekkel szinte észrevétlenül repült el a hét.
Iskolánk 5. alkalommal pályázott sikeresen az Erzsébet a
Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítványnál, melynek keretében Fónyódligeten táborozhatott 90 tanuló. A Balaton minden gyermek számára nagy élményt jelent, hiszen
sokan még soha nem jártak a magyar tengernél. Nagyon jó
időt sikerült kifogni, a forróságot a 27oC-os víz is alig enyhítette. Programokban gazdag hét volt, igyekeztünk kihasználni mindent a tábor nyújtotta rengeteg szórakozási lehe-
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tőség közül. Vízi vidámpark, vizes vetélkedő, sárkányhajózás, sétahajózás, ami a vízhez köthető program. A tábor hatalmas, árnyékos területén pedig végig ott állt a nagy trambulin, a kalandpark, a lézerharcpálya. Különböző bemutatók, előadások, koncertek tették színessé a hetet, valamint
vetélkedők, s az elmaradhatatlan éjszakai bátorságpróba. A
tábori olimpián sok diákunk szép eredményt ért el, a focibajnokságot az emődi csapat nyerte. A sok program mellett a mindennapos fürdőzés persze elengedhetetlen volt.
A napsütés, a jó idő pedig hozzájárult, hogy feledhetetlen
hetet töltsünk a Balaton partján.
Kövér Boglárka tanító,
Kirschné Bódi Judit igh.,
Lapostyánné Dányi Katalin igh.

Emődi Krónika
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Házasságkötési hirdetmények
2018. 06. 15-én
házasságot kötött

2018. 08. 18-án
házasságot kötött

2018. 08. 18-án
házasságot kötött

Pálur Tamás Prodán Rajmund
Hernádvölgyi
Balázs
Lajos
és Árvai Anita
és Szegedi Erika és Molnár Erika
Megemlékezés
Pihenj te drága szív, már megszűntél dobogni,
szerető jóságod nem tudjuk feledni.
Mert elfelejteni Téged soha nem lehet,
csak meg kell tanulni ezután élni nélküled.

Szabó Veronika
élt 32 évet

1986. 02. 23. - 2018. 07. 11.
Gyászolja édesanyja,
nagymamája, papája,
19 unokatestvére, kicsik,
nagyok és az összes rokonság

Megemlékezés
Szívedben nem volt csak jóság és szeretet,
szorgalom és a munka volt az életed.
Feledni téged soha nem lehet,
csak letörölni a fájó könnyeket.
Szomorú könnyes szemmel emlékezünk,
amikor elmentél tőlünk

Katyina
Ferenc

2004. június 16.
Szerető testvéreid
Erzsike, János, Marika,
sógornőd Erika

Megemlékezés

Elmentél tőlünk egy csendes hajnalon
köszönni, búcsúzni nem volt alkalom.
Elfeledni téged nem lehet,
csak megtanulni élni nélküled.
Soha nem feledünk mindig velünk maradsz,
halálod míg élünk fájó emlék marad

Örök álom zárja le a szemed,
megpihenni tért két dolgos kezed.
Ha egy könnycsepp gördül le arcunkon,
azért van, mert szeretünk és hiányzol nagyon.
Bennünk él arcod, végtelen szereteted,
amit tőlünk soha senki el nem vehet.

Fájdalommal emlékezünk

Fájó szívvel emlékezünk

halálának 6. éves
évfordulójára
Édesanyja és három testvére

Elmentem tőletek nem tudtam búcsúzni,
nem volt időm arra, el kellett indulni.
Szívetekben hagyom emlékeim örökre,
ha látni akartok, nézzetek az égre.

Katyina
Ferencné
sz. Szűcs
Piroska
2006. szeptember 20.

Megemlékezés

Dukát
Csaba

Megemlékezés

Elek György

(1945-2008)
halálának 10. évfordulójára
Bánatos feleséged,
gyermekeid, unokáid

Szerető gyermekei,
menye Erzsike,
János, Marika, Erika
Impresszum
Kiadó:
Emőd Város Önkormányzata
Szerkesztő: Kovács Gabriella
Lapzárta: 2018. szeptember 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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Véradás!

szeptember 6.

2018. szept. 6-án
(csütörtök) az Emődi
II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskolában délután 14-18
óráig várjuk a véradókat.
- Véradásszervezők-

Köszönetnyilvánítás
Szabó Lajosné, Éva minden évben augusztus
20-ára, Államalapító Szent István királyunk- és
az Új kenyér ünnepére megsüti Emőd Város
kenyerét, melyet az ünnepi megemlékezésen
megszentelünk. Ezúton mondunk neki kö
szönetet áldozatos munkájáért és további jó
egészséget és sok boldogságot kívánunk neki
szerettei körében.

Személyi kölcsön akció!
300.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig

fix kamat: 6,95%-tól !!!
Szabadfelhasználásra vagy akár korábban felvett magasabb kamatozású hitelek (autóhitel, személyi kölcsön, hitelkártya, folyószámlahitel) kiváltására.

már nettó 68.000 Ft-os
jövedelem jóváírástól
Példa: 500.000 Ft 5 évre az 1 hónapban
2.896 Ft, a 2. hónaptóI 10.029 Ft
1.000.000 Ft 5 évre az 1 hónapban
5.792 Ft, a 2. hónaptóI 20.058 Ft.

Érdeklődni:
06-30/379-3377

Emődi Krónika
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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)

Tűzifa
tiszta bükk
hasított méteres
szálban 28.000 Ft/m3
rendelhető 6 m3-től

06-70/3845-283

Az Emődi Művelődési Ház
szeptemberi programjai
„Emődi Értékes Esték”

Emődi Gasztro Klub

2017. szeptember 11. KEDD 17.00 óra

2017. szeptember 27. CSÜTÖRTÖK 17.00 óra

Az Emődi Értéktár
Bizottság szeretettel várja
az érdeklődőket a következő
programra:

„Emőd régi
képeken”

Szeretettel várjuk a gasztronómia, az egészséges
táplálkozás és az önfenntartás iránt érdeklődőket.
Havi témánk:

Bach és egyéb virágterápiák
Helyszín: Igazgatási Épület emeleti előadója

- a településen összegyűjtött
fotók vetítése,
beszélgetés a képekről Helyszín: Igazgatási Épület
emeleti előadója

Az Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
ingyenes, 70 órás
alapfokú informatikai képzést indít
A képzés időpontjai: 2018. október

4-5., 9-10-11., 17-18-19., 24-25.

minden nap 9.00-14.45-ig
A képzés tableten történik.
A tanfolyam befejezésekor tanúsítványt is
kapnak a résztvevők.

18-65 év kor között
jelentkezhetnek a tanulói
jogviszonyban nem állók.
Bővebb információ :
Emődi Művelődési Ház és Könyvtár
3432 Emőd, Hunyadi u. 27-29.
Telefon: 46/476-156; 46/576-239

Augusztusi rendezvényeink képekben
Köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttek!
Fotók: Szabó Patrik, Csorvási Ilona

Szent István Napi Vígasságok

Emőd város névnapja - Hooligans koncert

