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Kedves Búcsúzó Diákok! Tisztelt Ünneplő Közösség!
Néhány héttel ezelőtt még azon gondolkodtunk, hogy az „esős évszak” után az idén
vajon lesz-e majd nyár, de a héten az időjárásban is beköszöntött a strandszezon. Minden adott tehát a felhőtlen nyári kalandokhoz, már csak a tanév lezárására kell néhány
percet várnunk. Mielőtt azonban ezt megtenném, még a ballagó nyolcadikosok tarisznyájába szeretnék néhány gondolatot tenni
útravalóul, bár biztos vagyok benne, Ők úgy
érzik, az már éppen eléggé tele van…
Kedves búcsúzók!
A minap az Öreg néne őzikéje című kedves kis mese került szóba egy beszélgetés
során, melyet valamennyien biztosan ismertek. A történet szerint egy sérült kis őzgidát
vitt haza az erdő szélén lakó öreg néni, nevelgette, ápolgatta, majd amikor elérkezett
az idő, a közben jól megnőtt őzikét szabadon engedte. Fájt a szíve, potyogtak a kön�nyei, hiszen nagyon megszerették egymást,
de mégis kinyitotta a kertkaput, mert már a
befogadáskor tudta, hogy a feladat, amit vállal nem tart sokáig. Hogyan kapcsolódik ez a
történet a mai naphoz? Azt hiszem egyértelmű, az elengedésről, a búcsúzásról szól. Hiába a sok közös emlék, a közös út egyszer véget ér. Ahhoz, hogy a búcsú szép és tartalmas
legyen, el kell engednünk az elvárásainkat,
melyek sokszor nehezítették az együtt töltött
pillanatokat, el kell fogadni, hogy azok a nehézségek, amik adódtak, mind a fejlődésünket szolgálták, és nem hibákat követtünk el,
csak néha a nehezebb utat választottuk. Nektek az a dolgotok, hogy haladjatok tovább az
előttetek lévő számtalan ösvényen, de ne feledjétek, amikor segítségre volt szüksége, az
őzike is visszatért az öreg nénéhez!
Anthony De Mello jezsuita szerzetes és
pszichoterapeuta tollából származó kis történettel búcsúzom Tőletek:
„Egy utazás során azt mondta a mester:
- Haj, könnyebb utazni, mint megérkezni.
A tanítványok persze tudni akarták, hogy
miért.
- Azért, mert amíg utazol valamilyen cél felé,
addig álmodozhatsz róla. Amikor megérkezel, a valósággal nézel szembe.”
Azt kívánom Nektek, hogy tartson sokáig
az álmodozás, élvezzétek az utazást, és amikor megérkeztek, a valóság ne sokban térjen
el a vágyaitoktól.
Kedves Szülők!
Önök segítették eddig is gyermekeiket a
haladásban és most biztosan nagyon büszkék rájuk. Én is átéltem egy bő hónappal ezelőtt ezt az érzést, és tudom, hogy szülőként
ez nagy pillanat. Visszaigazolása az eddigi
erőfeszítéseknek, jutalma a törődésnek, záloga az elképzelt jövőnek. Alkalom arra, hogy
együtt ünnepeljen a család, a barátok, alkalom arra, hogy kilépjünk egy kicsit a valóságból és együtt álmodjuk a jövőt. Kívánom,
hogy a most érzett büszkeség megmaradjon

a mindennapokban is, és még sok alkalom
legyen, amikor tovább erősödhet.
Kedves Kollégák!
Mi is büszkék lehetünk, hiszen sokat dolgoztunk azért, hogy vállalt feladatainkat teljesítsük. Gyergyai Albert író, műfordító, egyetemi tanár így írt a hivatásunkról:
„A tanári pálya minden más pályánál tágasabb, távlatosabb, határtalanabb, s mint
a Nílus termékeny vize, túlárad saját partjain. A jó tanár nemcsak pedagógus, hanem
kertész, filozófus, esztéta, lélekbúvár, művész és mesterember egy személyben, s
nemcsak tudását közvetíti – bár az sem kevés –, hanem példát ad, jellemet formál, ültet, gyomlál, olt és szemez - mint a kertész,
életet visz a könyvekbe, a könyveken keresztül a tanításba, állandó s eleven hidat
épít az eszmény és a mindennap, az elvontság és tapasztalás közé.”
Köszönöm az egész évben végzett munkátokat, a számtalan pályázati beszámolót,
a sokszor hétvégébe nyúló továbbképzéseket, a folyamatos megújulási igényt, a családtól ellopott pillanatokat. Azt kívánom, hogy
használjátok ki a nyarat a feltöltődésre, mert
a következő tanévre sem ígérhetek kevesebb
feladatot.
Kósáné Schalkház Erzsébet kolléganőnknek nyugdíjba vonulása alkalmából szeretnék jó egészséget, aktív és boldog nyugdíjas éveket kívánni, megköszönve a 18 év iskolánkban végzett áldozatos munkáját, bölcsességét, mellyel nemcsak a diákokat, hanem minket, pedagógusokat is támogatott.
Kedves itt maradó diákok!
Nektek is gratulálok az elvégzett munkához, a jó hangulatú rendezvényekhez, a sikeres versenyekhez. Most 329-en várjátok izgatottan a bizonyítványt, és persze a jól megérdemelt nyári pihenést. Közületek 64 tanuló kitűnő, 15 tanuló jeles és 114 tanuló jó minősítésű értesítőt mutogathat majd büszkén.
Ez tanulóink 59 %-át jelenti, gratulálok nektek és remélem az elkövetkező években is
legalább ilyen jó eredményt értek majd el. 29
tanulónak van még lehetősége az augusztusi
javítóvizsgáig, hogy pótolja a mulasztásait és
sikeresen teljesítse a tanévet. 4 tanuló sajnos
ma arról kap értesítést, hogy a hiányosságaik
pótlásához szükségük van az évfolyam megismétlésére, remélem a következő tanévben
sikerül jobban teljesítenetek.
A mulasztások száma az idén átlagosan
15,2 nap, mely szerencsére nagy többségében igazolt.
A magatartás és szorgalom eredmények a
következőképpen alakultak: magatartásból
123 példás, 121 jó, 76 változó és 7 rossz értékelés született, míg a szorgalom esetében
112 példás, 84 jó, 84 változó és 47 hanyag.
Tehetséges tanulóink számtalan tanulmányi, sport- és művészeti versenyen vettek részt szép eredményekkel, nekik ezúton

is külön gratulálok és nemsokára megkapják
tőlem a jól megérdemelt jutalmukat.
A kitűnő tanulók is nemsokára kijöhetnek
a jutalomkönyvért, melybe sajnos nem tudtuk beletenni az idén is felajánlott ingyen cirkuszjegyeket, mert még nem érkeztek meg.
Kérem, hogy szerdai ügyeleti napokon az
érintettek az iskola titkárságán vegyék majd
át az ajándékot.
Ebben a tanévben az önkormányzat és
a Miskolci Tankerületi Központ pályázatainak köszönhetően mindkét épületünk jelentős felújításon esett át, melynek következtében esztétikusabb, komfortosabb körülmények között dolgozhatunk. Köszönöm a
kollégák, a szülők és a tanulók türelmét, fegyelmezett hozzáállását, hogy a felújításokat
zökkenőmentesen tudták elvégezni a szakemberek. Köszönöm Polgármester Úrnak, az
önkormányzat és a városgondnokság dolgozóinak mindazt a segítséget, mellyel támogatták munkánkat. Köszönöm a szülői közösség vezetőségének az iskolai programokhoz, rendezvényekhez, eszközvásárlásokhoz
nyújtott segítségét, az egyházak és hitoktatók munkáját, az Emődi Művelődési Ház és
Könyvtár, a helyi Rendőrőrs, a társintézmények, az egészségügyi dolgozók, valamint az
iskolai alapítvány ez évben nyújtott támogatását is.
Végül, de nem utolsósorban köszönettel
tartozom az iskola valamennyi dolgozójának, a segítő közmunkásoknak és a Miskolci
Tankerületi Központ dolgozóinak a szakmai,
pénzügyi, adminisztrációs és üzemeltetési
feladatok lelkiismeretes elvégzéséért.
A nyári szünetben sem szeretnénk tanulóinkat programok nélkül hagyni, már a jövő
héten kezdődnek a napközis táborok, ahol 2
hét alatt 8 csoportban közel 200 tanuló vesz
részt. Nagyon izgalmasnak tűnnek a programok, lesz benne kisvonatozás, barlanglátogatás, Avalon park, Dottó vonat, Factory
aréna, múzeum és várlátogatás, játszóház,
drámafoglakozás és sok vidámság. Mindezek
mellé minden részt vevő tanuló ajándékcsomagokat is kap a pályázati forrásnak köszönhetően. Biztosan nagyon jól fogja magát
érezni az a 20 tanuló is, akik Pácinban vesznek részt egy szuper táborban sárospataki
kirándulással, strandolással. Július elején 30
tanulónk napközis focitáborban vehet részt,
majd 40 tanuló Tiszafüredre megy egy élményekkel teli kalandra. Sajnos a balatoni Erzsébet tábor pályázatunk az idén helyhiány miatt várólistára került, de még reménykedünk
benne, hogy szerencsénk lesz és megvalósulhat a nyár folyamán 50 fővel a zánkai táborozás is.
Minden diáknak, pedagógusnak élményekben gazdag, pihentető nyári szünetet
kívánni. Ezzel a 2018/2019-es tanévet bezárom!
Szűcs László
intézményvezető
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Előszóban…

A Miskolci Egyházmegye 2019-ben,
Kocsis István esperes atya és az őt követő adminisztrátorok szervező munkáját
folytatva szolgálati lakást (parókiát) vásárolt Emődön, a Kossuth utca 2/a szám
alatt. 2019. júniusában ide költöztünk
családommal, és az átvétel után június
23-án megkezdtük itteni szolgálatunkat.
Jómagam Tornaszentjakabon születtem, Mezőkövesden voltam gimnazista,
Nyíregyházán kispap. Itt ismerkedtem
meg feleségemmel, Juhászné Drabik
Tündével, aki magyar-énekes diplomájához később népzenei, majd egyházzenei diplomát is szerzett - jelenleg az
edelényi Szent Miklós Alapfokú Művészeti Iskolában tanít citerát és népi furulyát két telephelyen. 1993-ban kötöttünk házasságot, majd Miskolcra, a Búza
térre költöztünk. Második állomáshelyünk Abod volt, majd hajdúdorogi gimnáziumunk iskolalelkésze lettem. Innen
Homrogdra vezetett az utunk, ahol használhattam az iskolalelkészi tapasztalatokat az újonnan átvett általános iskolában, és lelkes munkatársaim jóvoltából Böjte Csaba atya programja alapján
elindítottuk a nehéz sorú gyermekeket
jobb sorba segítő Barátság-ház programot. 7 év után Múcsonyba költöztünk,

ahol a népes, nagymúltú egyházközségben is létrejött a Barátság-ház, majd
tanoda indult, végül 70 évvel az egyházi iskola bezárása után elindulhatott a
Szent Péter Görögkatolikus Általános Iskola. Időközben a Miskolci Egyházmegye első helynöke (püspök-helyettese) lettem. Így érkeztünk Emődre, ahol
kedvesen fogadtak. Sok segítséget kaptunk a költözés alkalmával, és azóta is,
amiért családommal együtt nagyon hálás vagyok a szomszédoknak, egyháztagoknak, s nem utolsó sorban az önkormányzatnak.
Nagyobbik gyermekünk, Katalin,
Hajdúdorogon érettségi előtt álló gimnazista, István fiunk az 5. osztályt kezdi
majd Emődön.
Ezúton is kérem a kedves olvasók
imáit magamért, a családunkért és a városban megkezdett szolgálatunkért!
Juhász Géza
első helynök, szervezőlelkész
Elérhetőségek: Emődi Görögkatolikus
Szervezőlelkészség, 3432 Emőd,
Kossuth u. 15. Levelezési cím: 3432
Emőd, Kossuth u. 2/a. Telefon:
0646/655-291, 0630/7426-266

Fotók: magánarchívum

Iskolánk hagyományteremtő szándékkal pályázott tavaly az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnél határon túli kirándulásra, melynek célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. Idén is egy újabb nyertes pályázatnak köszönhetően utazott Erdélybe a 7. évfolyam…

Határtalanul Erdélyben
Emődről az iskola parkolójából indultunk május 27-én reggel idegenvezető kíséretével. Az út problémamentes volt,
Csengersimán léptük át a magyar-román határt. Az első helyszín Szatmárnémetiben egy kápolna volt, ahol nem is akárki
esküdött: Petőfi Sándor és Szendrey Júlia. Ezt követően a helyi katolikus templomot néztük meg, majd az utat észek felé

vettük, Nagybányára utaztunk, ahol a Zazar folyót, az aranybányát és a főteret csodálhattuk meg. Itt feladatunk is volt, három
csapatban egy-egy helyet kellett megtalálni. A következő nevezetesség a Szent István torony volt, majd Szatmárnémetiben
a láncos templomnál Kölcsey Ferenc szobrát koszorúztuk meg.
A hosszú nap után Koltón elfoglaltuk a szállásunkat, ami egy
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gyönyörű panzióban volt és elfogyasztottuk a finom vacsorát.
Másnap a koltói művelődési házban a Petőfi-galériát néztük
meg. A kiállítás alapjául az az esemény szolgált, hogy Petőfi és
Szendrey Júlia itt töltötték a mézeshetet, s a szoborparkban is az
ő szobruk kapott fontos szerepet. A szobor azt a pillanatot örökíti meg, amikor Júlia a Szeptember végén című verset olvassa. Ha
már itt voltunk, el is szavaltuk a verset. Petőfi több mint 40 verset írt itt egy kis kőasztalnál, ahonnan ráláthatott a „bércekre”. A
koltói iskolát is meglátogattuk, ahol bemutatkoztak nekünk a helyi diákok és mi is megmutattuk milyen a mi iskolánk, sőt kis ajándékkal is kedveskedtünk nekik. Aztán játszottunk, fociztunk, barátságkarkötőt készítettünk. Ezek után Nagybányán megnéztük a
helyi ortodox templomot, majd egy ásványkiállítást. Koltóra vis�szatérve a Teleki-sírhelyet és a remény fáját koszorúztuk meg.
A harmadik napon a tervezett programot eső zavarta, de elindultunk dél felé. Székelyhídon egy gyermekotthonba látogattunk
el, majd a nagykárolyi Károlyi-kastélyt tekintettük meg. Nagyszalontára érkezve a Csonka-toronyhoz vezetett utunk, ami Arany János múzeumként működik, négy szintjén a költő életének legfontosabb dolgai kaptak helyet. Interaktív kiállítás, ami mindenkinek
nagyon tetszett. Kis vásárlás után megtekintettük Arany János
szülőházát és megkoszorúztuk Arany Juliska sírját. A szállásunk
itt volt a gyermekotthonban, ahonnan másnap hazafelé vettük az
irányt. Nagyváradot útba ejtettük, ahol a Sebes-Köröst a legszebb
hídról csodálhattuk meg. Sok képet készítettünk a „Holnap-társaság” szobraival, ami a város egyik legdinamikusabb helye. Az utolsó csoportkép a Fekete Sas Szállónál készült. Emődre délután értünk haza sok élménnyel és tapasztalattal gazdagodva.
Garics Péter 7.a
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„Ha végre itt a nyár…”

….. óvodánkban törekszünk rá, hogy minél több programot
szervezzünk a szabadban. Mottónk a természetben, természetről, természetesen elv alapján valósul meg. A természettudatos magatartás alakításának megfelelően szerveztük májusban a hagyományos „Gondolkodj Ökosan!” környezetvédelmi vetélkedőt előbb helyi szinten, melyet a Csillag csoport Zöld
békák csapata nyerte és így ők képviselték a regionális környezetvédő programunkon Emődöt. Ezen a második fordulós játékos vetélkedőn 8 település (Bükkaranyos, Bükkszentlászló,
Emőd, Harsány, Igrici, Kisgyőr, Mályi, Nyékládháza) képviseltette magát 6 fős nagycsoportos korú gyermekkel.
A program arculatában sokat változott az évek alatt. A klas�szikus versengést felváltotta a széleskörű ismeretnyújtás, a
környezeti problémákra való ráfigyelés és mindezt játékosan,
interaktív formában valósítjuk meg.
Kiemelt fontosságú számunkra a közvetlen és közvetett
környezetünk megismerése is. Ennek tükrében a nyári napsugár kicsalogatott minket Emőd város különböző nevezetességeihez is. Megtekintettük a különböző templomokat, tájházat,
Önkormányzat épületét, az új Művelődési Házat.
Az év végi csoportonkénti kirándulásokat - ahol a gyerekek családjukkal együtt vesznek részt- a pincék közé, illetve
Istvánmajorba szerveztük.
A május végén megrendezett gyerekhét alkalmával változatos játéklehetőségeket, akadálypályákat biztosítottunk a
gyermekek számára az udvaron, illetve Emőd határát átlépve
és a tömegközlekedés élményét kihasználva a környező települések játszótereit is felfedeztük.
A nevelési év folyamán több óvodásunk bizonyította kreativitását és kézügyességét különböző pályázatokon. Kasza Annabella (Harmatcsepp csoport) a Minerva kiadó által hirdetett
„Mesemesék” meseíró- és rajzpályázaton kiemelkedő eredményt ért el. Meséje és a hozzá készített illusztrációja egyaránt megjelent a kiadó új kötetében, melynek címe MESEMESÉK Gyerekektől gyerekeknek.
Az élménygazdag óvodai napok az évzárók feledhetetlen
mesés játékával lassan véget érnek. Búcsúzó nagycsoportosainkat szeptembertől az iskola várja.

Pöttömke bölcsődéseink előtt kinyílik az óvoda kapuja, akik
örömmel, szeretettel látogatják az érzelmi biztonságot nyújtó
mini bölcsődénket, melyet a következő gondolat is illusztrál:
„Az én bölcsődém a legszebb a világon, nincs is neki párja hetedhét határon. Az én bölcsődémbe reggel, ha bemegyek, tárt karokkal várnak gondozó nénik, s gyerekek.”
A jól szervezett, folyamatos és rugalmas napirendünk a
gyermekek igényeinek, szükségleteinek kielégítését, a nyugodt, folyamatos gondozás feltételeit biztosítják, megteremtve a biztonságérzetet, a kiszámíthatóságot, az aktivitás és az
önállóság lehetőségét.
óvodapedagógusok
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Szoros együttműködés egy gyermeki mosolyért
2019 januárjától a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatnak az Emődi
Szociális Szolgáltató Központ részeként
ismét az Emőd Város Önkormányzata a fenntartója. Lehetőség nyílt ezáltal,
hogy segítségükkel megszépülhettek
az irodáik. Hálás köszönet érte a Jegyző Asszonynak, Polgármester Úrnak és
természetesen a munkát végző festőknek. A gyermekvédelem szakemberei
úgy gondolták vidámabbá teszik a fogadó szobát, hogy a náluk töltött perceket a gyerekek színesebb közegben, kellemesebben tölthessék. A szépülést közösen segítették a Meszegyi esetmenedzserei és az emődi védőnők. Köszönjük
Intézményvezető, Halmai Márta támogatását is.

Im memoriam Hadzsega Lászlóné
Hadzsega Lászlóné sz: Gyimesi
Gabriella hagyott itt minket. Családjában, rokoni és baráti körében, valamint a helyi társadalmi
életben nagy űrt hagyott maga
után. Megnyerő, kedves, vidám
egyéniség volt, sokan ismerték és
sokan szerették is. Neki az élet értelmét az iskola, gyerekek tanítása jelentette.
Emőd szülötteként érettségi megszerzése és a tanárképző főiskola biológia-testnevelés szakának elvégzése után a
Tiszapalkonyai Általános iskolában tanított egy évig. Ezt követően 1971-től került haza Emődre tanítani az általános iskolába.
Lelkiismeretesen, odaadóan végezte a pedagógusi munkáját.
Tette ezt szaktanárként, osztályfőnökként is. Közben két gyermekét gondos családanyaként szeretetben szeretettel nevelte föl.
Szép számmal voltak szakmai sikerei. A biológia tantárgyat
nagy szeretettel és odaadással tanította és tanítványait sikeresen készítette föl a középiskolai tanulmányokra. Az iskolában
vöröskeresztes tanárelnök volt sokáig, a tanulók egészséges
életmódjának kialakulását pedagógiai munkájában fontosnak tartotta. Az általa hosszú éveken át szervezett fogápolási napok, projekt során sok diák megtanulta a fogápolás technikáját. Tanítványait a biológia és a vöröskeresztes versenyekre készítette fel eredményesen és sok sikert értek el. Véradásokat szervezett az iskolában. Az osztályával a kirándulásokat
szervezett, a szabadban töltött időt fontosnak tartotta. Kezdeményezésére az emődi iskola Borsod – Abaúj -Zemplén Megyében elsőként vett részt „Erdei Iskola” program szervezésében és lebonyolításában. Szakmai felkészültsége mellett

jó pedagógiai érzékkel is rendelkezett. A végzett munkájáért a művelődésügyi miniszter
1991-ben”Dicsérő Oklevél” elismerésben részesítette. 2015ben nyugállományba vonulásakor „Pedagógus Szolgálati
Emlékérem” és a „Véradó Mozgalomért Emlékérem” Ezüst
fokozatát kapta elismerésül.
Nyugállományba vonulása után is aktívan részt vett
Emőd társadalmi életében. A
vöröskeresztes tevékenységét folytatta tovább, valamint
a megyei vezetéssel közösen
véradónapokat szervezett. A vöröskereszt mozgalomban végzett munkájáért 2010-ben”Vöröskeresztes Munkáért” Bronz
fokozat, míg 2017-ben ”Vöröskeresztes Munkáért” Ezüst fokozat kitüntetésben részesült
A lovasnapok levezetője, zsűri tagja volt több éven keresztül, valamint a fogathajtó férjével együtt a helyi rendezvények
szervezésének segítője is. 2008-ban Emőd Város Önkormányzat képviselő testülete díszoklevelet adományozott számára a
város érdekében végzett tevékenységéért.
Amilyen szerényen élt, olyan csendben ment el, s elmondhatjuk róla, hogy a hivatását becsülettel teljesítette.
A 70-es évek elején a pedagógus pályát együtt kezdő kollégák és a tantestület nevében búcsúzunk. Gabi nyugodj békében!
Hadzsega Lászlóné 2019. május 29-én tért meg végső
nyughelyére.
Kasza István
nyugalmazott iskolaigazgató
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Gyászhír
„Hogy egy édesapa milyen drága kincs
csak az tudja akinek már nincs.
Mindent adhat az ég kétszer
márványt, kincset, palotát.
Csak egyet nem adhat kétszer
szerető édesapát.”

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett nagypapa,
dédpapa, édesapa

Fazekas
Sándor
2019.04.08.-án
életének 78. évében elhunyt.
Gyászoljuk: a kiterjedt
rokonság
Hiányzol nagyon
Gyermekei

Megemlékezés
Nehéz az életet élni nélküled,
fájó szívvel siratunk tégedet.
Egész életeden át dolgozva éltél
bánatot ránk hagyva hirtelen elmentél.
Örök álom zárta le drága szemed,
megpihenni tért dolgos két kezed.
Nagyon fáj a szívünknek,
hogy örökre itt hagytál.
Hiába várunk vissza,
több nem jössz már.

Megemlékezés
„Nem halljuk a hangod,
nem látjuk az arcod,
hiába szólítunk
te már azt nem hallod.
Egy jaj nem sok, ennyit sem mondtál,
elmentél a halál hosszú útján.
Tudod, mi is tudtuk, milyen nagy
beteg vagy,
de te megkímélni akartad családodat.
Mégis elmentél egyetlen perc alatt,
számunkra csak a döbbenet és a
fájdalom maradt.”

Drága egyetlen gyermekem
első évfordulója

Szabó József

volt emődi lakos
halálának 4. évfordulójára
Bánatos felesége,
3 gyermeke és 5 unokája
Nyugodj békében!

Szabó
Veronika
2018. 07. 11-én hunyt el.
Hiányzol nagyon
fájó szívű édesanyádnak,
nagyon szeretlek.
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Személyi kölcsön
hitelkiváltásra
és szabad
felhasználásra
JÚLIUSTÓL BABAVÁRÓ HITEL

Klímát szeretne?
Lakosság számára

INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉS

után vállalok teljes körű klíma beszerzést, leszállítást,
beszerelést, beüzemelést, felszerelést, valamint már
meglévő klímára karbantartást, szervizelést.
Forduljon hozzám bizalommal:

Dezső József
regisztrált – képesített klímaszerelő

Telefon: 06/70-596-2823

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!

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)
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Az Emődi
Művelődési Ház
és Könyvtár

ingyenes,
70 órás
alapfokú
informatikai
képzést indít
A képzés tableten történik.
A tanfolyam befejezésekor
tanúsítványt is kapnak a
résztvevők.

18-65 év kor között
jelentkezhetnek
a tanulói
jogviszonyban
nem állók.
A képzés időpontjai:
2019. augusztus 6. 7. 8.
9. 12. 15. 16. 21. 22. 23.
Időtartam:
9.00-14.45 óráig

Bővebb információ :

Emődi Művelődési Ház
és Könyvtár
3432 Emőd,
Hunyadi u. 27-29.
Telefon:
46/476-156;
46/576-239

Emőd Város Névnapja alkalmából

NEOTON
sztárjai
élő nagykoncert

2019. augusztus 9.

19.00

EMŐD, Szabadtéri színpad
A belépés díjtalan.

