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Zemplén 02. hét

Mit várnak 
az idei 
é v t ő l ? 
– tettük 
fel a kér-
dést a 
nagyobb 
z e m p l é n i 
városok pol-
gármestereinek. 
Összeállításunkban a válaszai-
kat olvashatják./3. oldal

Az ország 71 iskolája közül a 
második helyezést érte el a 
Mozdulj a klímáért! klímavé-
delmi program közösségi ak-
ciójában a sárospataki Szent 
Erzsébet Katolikus Általános 
Iskola./5. oldal

Pataki klímasiker

Milliárdok kastélyokra, várakra. Több mint 7,6 milliárd 
forint áll rendelkezésre zempléni - abaúji várak és kastélyok felújítására, 
fejlesztésére a Nemzeti kastélyprogram és Nemzeti Várprogram 
keretében 2020-ig. Ezt jelentették be az egyik érintett helyszínen, 
Füzérradványban a Károlyi-kastélyban./4. oldal

Fejlesztési tervek

Minden héten szombaton új áru érkezik!
Jöjjön, nézzen szét, megéri!
A megvásárolt termékeket 20 km-es 
körzetben INGYENESEN kiszállítjuk!

Rakamaz és Sátoraljaújhely 
legnagyobb HASZNÁLT-ÚJ BÚTOR

ÉS MŰSZAKI CIKKEK boltjai

- Sarokülők
- Hálószoba bútorok
- Konyhaszekrények
- Komódok
- Műszaki cikkek

Telefon: 06-30/341-8691; 06-70/281-6779
Üzleteink:  Rakamaz, 100 Ft-os bolt pincéje • Sátoraljaújhely, Thaly Kálmán u. 2.

Egyes termékekre 10-20-30% árengedmény!

Kiváló 
minőségű

AKCIÓ
INGYENES 
házhozszállítással
Akciónk visszavonásig érvényes

06-30/613-5064

+AJÁNDÉK MOSÓPOR

Mezőkövesd gyógyfürdőN

06-49/312-251
www.fenyo-panzio.hu 

3 nap/2 éj félpanzióval    9.800 ft/fő
6 nap/5 éj félpanzióval 24.500 ft/fő

Szervo kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

felnik  javítása, 
GUMI és GyorSSzervIz

06-30/9286-648

®
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Italkereskedő-Ház Zrt.
 megbízható munkatársat keres 

sofőr  minősítésben. 
italkereskedohaz@gmail.com, 

tel.: 30/206-6746 

Nyilvántartásba vételi szám: 
E-000720/2014

SÁROSPATAKON
2017. januártól az alábbi OKJ-s 

képzéseket szervezzük és indítjuk:
Munkavédelmi technikus 

(E-000720/2014/A001)
Bérügyintéző 

(E-000720/2014/A024)  

Társadalombiztosítási
 ügyintéző 

(E-000720/2014/A031) 
(E két képzés együttes elvégzése esetén a 
2. tanfolyam díjának 50%-át elengedjük!)

Elérhetőségeink:
+36 70 4242 490, +36 30 2811 548, +36 52 413 766; 

oktatas@probitas.hu. www.probitas.hu .
Kövessen minket facebook oldalunkon! Probitas Plus Kft.

Minden tanfolyamunk képzési és vizsgadíja havi, 
kamatmentes részlet� zetéssel egyenlíthető ki.

Nálunk nincs távoktatás!
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Gyöngyösi Károly Róbert Campus

2017. január 14. 10.00-12.00 AVK, GTK

2017. január 25. 10.00-14.00 AVK, GTK

BTK, GTK, PK, TTK

Gyöngyösi Károly Róbert Campus 
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.

gyongyos.uni-eszterhazy.hu

Egri Campus

2017. január 24. 09.00

Egri Campus 
3300 Eger, Eszterházy tér 1.

Jászberényi Campus

2017. január 23. 10.00 PK

Jászberényi Campus 
5100 Jászberény, Rákóczi út 53.

Sárospataki Comenius Campus

2017. január 26. 09.00 PK

Sárospataki Comenius Campus 
3950 Sárospatak, Eötvös út 7.
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A nyílt napokon tájékozódhatsz az idei felvételi 

eljárásról, megismerheted az intézményben 

elérhető hallgatói szolgáltatásokat és juttatásokat, 

meghallgathatod az általad érdekesnek vélt 

szakokról szóló általános tájékoztató előadásokat!

NYÍLT NAPOK

Eszterházy Károly Egyetem
3300 Eger, Eszterházy tér 1.

+36 36 520 424
felvi@uni-eszterhazy.hu

A Weinberg ’93 Építő Kft. az ipari 
csarnoképítés hazai

képviselője munkatársat keres 

IT ASSZISZTENS 
munkakör betöltésére, rendszergazdát támogató szakmai 

feladatok ellátására, sárospataki munkavégzéssel.
Főbb feladatok:

Felhasználók számára informatikai segítségnyújtás személyesen,• 
vagy távsegítséggel
Munkaállomások és szoftverek installálása• 
Rendszerek működésében bekövetkező hibák elhárítása, megelőző • 
tevékenységek végzése
Az informatikai eszközpark beszerzése, javítása, javíttatása, • 
felügyelete, monitorozása
Kapcsolattartás a helyi informatikai és telekommunikációs partnerekkel• 
Adminisztratív feladatok, dokumentációk, folyamatleírások készítése• 

Az álláshoz tartozó elvárások:
Rendszergazdai ismeretek: Microsoft Windows szerver• 
(Active Directory), Microsoft Windows kliens,
Microsoft O�  ce 2013-2016 területeken
Hálózati ismeretek (TCP/IP, DHCP, DNS, WLAN, ALN, WAN)• 
Legalább 2 éves szakirányú tapasztalat• 

Előnyt jelent:
CISCO ismeretek• 
B kategóriás jogosítvány• 

Amit kínálunk:
Versenyképes jövedelem• 
Szakmai fejlődési lehetőség• 
Kihívásokkal teli, felelősségteljes feladatok• 
Biztos, hosszú távú munkalehetőség• 
Munkatárs orientált vállalati környezet• 

Munkavégzés helye: 
Sárospatak, Malomkőgyár u. 7.• 

Jelentkezés az állásra:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette az érdeklődését, kérjük, küldje el 
fényképpel ellátott szakmai önéletrajzát és motivációs levelét bérigénye 
megjelölésével, valamint a pozícióra való hivatkozással az 
allas@weinberg93.hu e-mail címre.

Megbecsüljük
értékeit!

RÉGISÉGBOLT
Régiséget, órát, bútort, festményt, 
régi játékot, hagyatékot, porcelánt,

érméket, retro gyárgyakat vásárolunk

06-30-461-7708
Üzletünk költözés alatt

ingyeneskiszállás100%értékgarancia

A KITE Zrt. felsőzsolcai telephelyére 
fuvarozó alvállalkozókat keres 

1,5-től 24 tonna kapacitásig.
Érdeklődni: heilgabor@kite.hu

1%-ával
a zempléni állatvédők munkáját!

Kérjük, segítse adója
káját!zempléni állatvé

SÁROSPATAK: Zemplén Help Alapítvány
Mandulás-hegyi Kutyaotthona

Adószám: 18427974-1-05

SÁTORALJAÚJHELY:
Zemplén Gazdátlan Állataiért Alapítvány

Adószám: 18431324-1-05
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Az elmúlt esztendő- ■
ben összesen tízmilliárd 
forint értékben nyújtott 
be pályázatokat a sáros-
pataki önkormányzat – 
nyilatkozta a Szuper-
infónak Aros János a vá-
ros polgármestere. 

Reményeik szerint ezek 
java idén meg is valósulhat, 
vagy legalább elkezdődhet. 
A városvezető szerint ha a 
támogatási igények pozitív 
elbírálásban részesülnek, 
régen látott fejlődéssorozat 
indulhat el Patakon. A leg-
nagyobbakat említve kifej-
tette: a Makovecz - program 
keretében végre megújulhat 
a több mint három évtizede 
felépített A Művelődés Háza 

és Könyvtára, amelyre remé-
nyeik szerint 1,3 milliárd fo-
rint áll majd rendelkezésre. 
A 37-es számú főút mellé 
tervezett ipari park kiala-
kítására több mint 
félmilliárd forin-
tot igényelnek, a 
termálfürdő újabb 
fejlesztésére pedig 
1,3-1,5 kértek, ami-
vel immár télen is 
közel teljes értékű-
en lehetne használni 
a szlovák és lengyel turisták 
által is kiemelten kedvelt lé-
tesítményt. Hangsúlyozta: 
a város közelében található 
Tengerszemet többször is a 
legszebb magyar természeti 
értékké választották, ennek 
köszönhetően megnövekedett 

az oda látoga-
tók száma. Er-
re a helyzetre 
reagálva 389 

millió forintot 
pá lyá z ta k 

azokra 
a fej-
leszté-
sekre, 
a m e -
l y e k 
tur is -

tabarát-
tá tennék a több kilométeres 
túra utat. A vasúti sínek mel-
lett fekvő, egykori nagypiac 
területét is rendbe tenné az 
önkormányzat, oda egy na-
gyobb piaccsarnokot, vala-
mint parkolókat terveznek. A 
város közlekedésfejlesztésére, 

ezen belül is leginkább a bel-
várost a végardói városrésszel 
összekötő út rendbe tételére 
félmilliárd forintot szánná-
nak. Sárospatak a díj meg-
alapítása óta szinte minden 
esztendőben az élbolyban vé-
gez a Virágos Magyarország-
ért versenyben. A már ma is 
kiemelkedően szép közterü-
leteket szeretné tovább fej-
leszteni a város, ehhez 200 
milliót igényeltek. A polgár-
mester beszélt még arról is, 
hogy a többi Bodrog-parti te-
lepüléssel összefogva jelentős 
vízi turisztikai fejlesztésbe 
kezdenek. Ezeken túl több, 
néhány tízmilliós pályáza-
ti igény elbírálására is vár 
Sárospatak.

 SZI - BA

Ajándék Kárpátaljára. A Sárospataki Wass Albert Kör 
heteken át gyűjtött adományokat kárpátaljai rászoruló gyermekes 
magyar családok megsegítésére. 330 ezer forint gyűlt össze, amellyel 
16 beregdédai nehéz sorsú gyermekes magyar családnak sikerült a 
helyzetén valamelyest enyhíteni karácsony tájékán. 

Sajtógyakorlat, hogy  ■
minden esztendő elején 
megkérdezzük a polgár-
mestereket az évzárás-
ról, évindításról. Koncz 
Ferencet, Szerencs első 
emberét kértük fel vá-
laszadásra.

Hogyan értékeli, mivel jel-
lemezné a település, az ön-
kormányzat elmúlt évét?

Koncz Ferenc: Ha egy adott 
város lakossága jól érzi magát 
saját településén, akkor el-
mondhatjuk, jól dolgozik az 
önkormányzat. A szerencsi-
ek jól érzik magukat, dolgoz-
tunk is ezért nagyon sokat, 
nem túlzok ha azt mondom, 
száz százalék fölött telje-
sítettünk. Ennek ellenére 
sem lehetek elégedett – so-
rolja Koncz Ferenc szerencsi 
polgármester – akkor leszek 
boldog, ha az általunk elvég-
zett munka a gyümölcsözés 
útjára lép. A munkahelyte-
remtés az egyik legfőbb cé-
lunk, ha ez realizálódik, ak-
kor kiengedhetünk egy kicsit, 

szusszanhatunk parányit. 
Az önkormányzat sokat vál-
lalt, de terveink eddig valóra 
váltak, persze kellett ehhez 
egy nagyszerű szakmai hát-
tér, kiváló munkatársakkal. 
Példa gyanánt mondom az 
önkormányzat Simai Ifjúsá-
gi Táborának felújítását, ami 
nagyszabású beruházás volt. 
A főépületet már tavaly min-
den igényt kielégítő módon 
felújítottuk 2015-ben, tavaly 
a lepusztult bungalókat szige-
teltük le, kicseréltük bennük 
a nyílászárókat, vizesblok-
kokat alakítottunk ki, fűt-
hetővé tettük mind a hatot. 
Ami különleges, hogy egyedi 

szennyvíz tisztítóval szerel-
tük fel a tábort, úgyhogy fo-
lyamatosan tud működni. Ki-
lencven vendéget igényesen, 
akár egyedi kívánságok figye-
lembe vételével tudunk elhe-
lyezni. Ezt a nagyon fontos 
beruházásunkat igazából a 
szerencsi gyerekeknek szán-
tuk. Sima alkalmas hely le-
het erdei iskolának, minden 
megtalálható ahhoz, hogy az 
ember kiszakadjon a min-
dennapi darálóból. Ilyen ér-
telemben a város teljessé vált, 
mert itt, helyben nagyon jó 
bölcsődét, óvodát, iskolákat 
kínálunk gyerekeinknek, fi-
ataljainknak. Szintén idei fej-
lesztésünk, hogy az uszodát 
napelemekkel láttuk el, je-
lentősen csökkentve ezzel a 
működtetési költségeket. Aki 
átmegy a településen, láthat-
ja, hogy folyamatosan dolgo-
zunk a városkép kialakítá-
sán, a település fejlesztésén. 
Saját készítésű burkolólapok-
kal szépítettünk meg terüle-
teket, az egykori cukorraktár 
épületét igényes Turisztikai 

Központtá alakítottuk át. Az 
Aranka-tetőt beültettük 850 
gyümölcsfával, és erre a kör-
nyékre tervezünk még egy 
tanösvényt is. Hosszan so-
rolhatnám a megvalósult be-
ruházásokat, aki Szerencsen 
jár, láthatja.
Városvezetőként mit vár 
a 2017-es esztendőtől, 
mi a „receptje” a további 
sikereknek?

Koncz Ferenc: A jövőt ille-
tően - többféle pályázatot be-
adtunk. „Zöld város” címen 
környezettudatos és gazda-
ságélénkítő fejlesztések vár-
hatók, többek között a piac 
és környezetének rekonst-
rukciója, valamint a várkert 
bővítése a Fürdő és a Római 
katolikus parókia között. A 
cukorgyár területének egy ré-
szére iparterület-fejlesztési 
pályázatot adtunk be, egy-
szóval hosszú a beadványok 
listája. Ám mint említettem, a 
munkahelyteremtés az elsőd-
leges célunk. Nem akarom 
elkiabálni, de jó úton hala-
dunk.                      SZI - BGy

Szerencs: szerencse is kell a sikerekhez

Régen látott fejlődéssorozat indulhat
Szuper ügyek

Anna hátradőlt a széken és ke-
zét a billentyűzeten tartotta. A 
kurzor a közzéteszem ikonon 
állt. Még néhány másodpercig 
hezitált, de mintha valami távo-
li erő mozgatta volna a karját. 
Az írása a facebookon nyilvá-
nossá vált.
De mi a fene ütött belé? Ezt a 
Katalint nem is ismeri szemé-
lyesen. Valamikor visszaigazol-
ta a bejelölését, amikor még 
kezdő volt itt. Akkor is csak 
azért regisztrált, hogy mások 
ne nézzék maradinak.
Az elmúlt években megsze-
rette a közösségi oldalt. Az 
ismerősei helyzetéről szinte 
naprakész volt. Mindenkiről 
azonnal tudta, mikor és hol 
nyaralt, kinek a gyereke háza-
sodott meg.
De ő soha nem érzett készte-
tést arra, hogy kiteregesse a 
családi dolgokat. Nem jártak 
egzotikus utakra, a gyerekek 
szimplán jól tanultak, egysze-
rűen élték a mindennapi életü-
ket. Elfogadta, hogy mások a 
reggeli cappucinót is posztol-
ják. Olykor persze az is eszébe 
jutott: helyes-e csak szemlélő-
ként fent lenni, mások életét 
úgy követni, hogy ő a magáéba 
senkit sem enged be.
Ennek a Katalinnak, mindig 
mindenről megvolt a vélemé-
nye. Állandóan szapulta má-
sok helyesírását. Gúnyt űzött 
bárkiből, aki kicsit bénázott a 
rendszer használatával. Azon-
nal sárba taposta azt, akinek 
egy kicsit is eltért a véleménye 
az övétől. Havonta hívta fel a 
figyelmét az ismerőseinek ar-
ra, na most aztán nagytakarít, 
mindenkit töröl és tilt, aki őt 
megbántotta.
Anna akkor érezte, hogy tennie 
kell valamit, amikor mindkettő-
jüket felvették egy spirituális 
csoportba és Katalin két láb-
bal rúgott bele a csoport lét-
rehozójába. Nyílt kommentben 
írta meg szerényen a vélemé-
nyét arról, mindenkinek joga 
van csoportot létrehozni. És 
ha valakinek ez nem tetszik, 
egyszerű kilépek gombbal tá-
vozhat, és nem szükséges hoz-
zá gorombaság, hisztéria, má-
sok alázása.
Most, hogy visszaolvasta az 
írását, azért eszébe jutott a 
legutóbbi tréning, ahol a tré-
ner arra figyelmeztette: test-
tartása és szavai a bocs, hogy 
élek üzenetét hordozzák. A 
kommentben is visszatükrö-
ződött ez, de azért mégis ki-
érezte belőle a bátorság sza-
vait is. Úgy gondolta, nemcsak 
egy jó szándékú emberért állt 
ki, hanem saját magáért is. 
És ez boldogsággal töltötte 
el. Mégiscsak jól kezdődik a 
2017-es év.

SZI – maroseva.hu

RúzS

új év

Koncz Ferenc

Aros János
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Szuper ügyek
Sok pénzt hoznak Zemplénnek a várak és kastélyok 

Összesen 7,6 milliárd  ■
forint jut a megyénk vá-
rai és kastélyai beruhá-
zásaira. 

Mindezt Füzérradvány-
ban, a Károlyi kastélyban  
jelentette be dr. Virág Zsolt 
a Nemzeti Kastélyprog-
ram és Nemzeti Várprog-
ram miniszteri biztosa és 
dr. Hörcsik Richárd ország-
gyűlési képviselő. 

Füzérradvány
Az összeg jelentős része 

(5,6 milliárd forint) a Nem-
zeti Kastélyprogram és Nem-
zeti Várprogram keretében 
rendelkezésre bocsátott for-
rásból származik. A kastélyt 
érintő projektre GINOP for-
rásból 1,5 milliárd forintot, 
hazai támogatásból további 

1,1 milliárd forintot fordít-
hatnak. Ebből megújul a te-
tő és a teljes homlokzat, az 
épület belsejét részlegesen 
helyreállítják és restaurál-
ják, és megszépül a kastély 
környezete. Megerősítik a 
kilátótornyot, helyreállítják 
a tetőteraszt és zöld-teraszt 
is létrehoznak. A program 
célja egy új turisztikai lát-
ványosság megvalósítása a 
kiemelkedő műemléki érté-
kek újszerű bemutatásával. 
A látnivalókat kávézó, vala-
mint a látogatók helyben töl-
tött idejének meghosszabbí-
tását szolgáló, úgynevezett 
piknikkosár program egé-
szíti majd ki.  

Füzér és Sárospatak
A füzéri várra az elmúlt 

két esztendőben több mint 

másfél milliárd forintot for-
dítottak, amely segítségé-
vel az alsó- és felső vár je-
lentős része újjáépült. Most 
ez a munka tovább folyta-
tódhat a várprogram során 
érkező, újabb másfél milli-
árd forintos támogatásból. 
Ennek következtében egye-
bek mellett megújul a déli 
palotaszárny, a Rimay-ház, 
kiállító és rendezvényterek 
jönnek létre, szabadtéri szín-
padot építenek a várudvaron, 
amihez egy rézsűs lelátóval 

együtt. A sárospata-
ki Rákóczi-várban a 
várkastély épületén 
tetőfelújítást és aka-
dálymentesítést haj-
tanak végre, a vár 
környékén pedig 
felújítják a Veres-
bástyát, a Múzsák 

Templomával szemközti 
oldalon egy hasonló stílu-
sú épület épül, ahol a kőfa-
ragványokat mutatják majd 
be. Megújul a Vízikapu kör-
nyéke is. A Magyar Nemzeti 
Múzeum Rákóczi Múzeuma, 
valamint a város együttesen 
1,5 milliárd forintot fordíthat 
a beruházásokra.

További támogatások
Dr. Hörcsik Richárd  a fej-

lesztési projektek térségre 
gyakorolt hatásairól beszélt. 

A beruházások remélhetőleg 
2017-ben elkezdődhetnek 
és 2020-ra be is fejeződhet-
nek. Nem beszélve a mun-
kahelyteremtésről, becslé-
se szerint ugyanis csak a 
füzérradványi beruházás 
mintegy 50-70 álláshelyet 
teremthet közvetlenül. A 
Nemzeti Kastélyprogram és 
Nemzeti Várprogram forrá-
sain felül Regéc 600 milliót 
kap a vár további fejlesztésé-
re, Boldogkő várára 400 mil-
lió jut, a tolcsvai Waldbott-
kastély további felújítására 
450 millió forintot fordíthat 
az önkormányzat, a pácini 
Mágóchy-kastély rendbeté-
telére pedig 100 millió forin-
tot ítéltek meg. A cekeházi-
kastély felújítására 900 
millió forintos forrás fordít-
ható.                     SZI - BA     

Szakképzési fórum. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara szakképzési fórumot tart székházukban január 17-én tíz órától. Előadó 
Lászlóné Szép Györgyi bejegyzett, bronzjelvényes igazságügyi adó- és könyvszakértő, 
felnőttképzési szakértő. A programból: a szakképzés finanszírozásának lehetőségei 
2017-ben. A szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítése és elszámolása 2016. 
évre. (Bevallás a gyakorlatban konkrét példákon keresztül).

létezik jobb módja 
az újrahasznosításnak!

Nem nehéz az elromlott háztartási 
gépet szervizbe vinni.
További egyszerű környezetvédelmi tippek: nemnehez.hu
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18.00: Katedra: Szakképzési 

Pályaorientációs Nap
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zatok Találkozója 

19.00: Hír7
19.20: Zempléni Mozaik: SAMI 

adventi műsor
2017. január 17. kedd

18.00: Első kézből Aros 
Jánossal Sárospatak 
polgármesterével 

18.30: Mentési Pont avató 
Pálháza 

19.00: Hír7
19.20: Zemplén Kalandpark 

évértékelő beszélgetés 
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19.00: Hír7
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Sátoraljaújhelyen
2017. január. 20. péntek

18.00: Sporthírek Zemplénből
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.20: TOP Gazdasági díj: 

Derczó István vállalkozó 
2017. január 21. szombat

18.00: Rég volt, szép volt
18.30: Műsorcsere
19.00: Megyei híradó
19.30: Repeta. Válogatás a 

hét magazinműsoraiból
2017. január 22. vasárnap

18.00: Héten történt
18.40: Egyházi közvetítés

A Zemplén TV műsora
2017. január 16-22.Zemplén TV

Tájékoztatjuk Kedves Hirdetőinket, hogy 
Sátoraljaújhelyen és vonzáskörzetében élők 

AZ APRÓHIRDETÉSEIKET ITT IS FELADHATJÁK:

VOJTH OPTIKA • Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 3. sz.
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Szuper ügyek
Sok pénzt hoznak Zemplénnek a várak és kastélyok 

Összesen 7,6 milliárd  ■
forint jut a megyénk vá-
rai és kastélyai beruhá-
zásaira. 

Mindezt Füzérradvány-
ban, a Károlyi kastélyban  
jelentette be dr. Virág Zsolt 
a Nemzeti Kastélyprog-
ram és Nemzeti Várprog-
ram miniszteri biztosa és 
dr. Hörcsik Richárd ország-
gyűlési képviselő. 

Füzérradvány
Az összeg jelentős része 

(5,6 milliárd forint) a Nem-
zeti Kastélyprogram és Nem-
zeti Várprogram keretében 
rendelkezésre bocsátott for-
rásból származik. A kastélyt 
érintő projektre GINOP for-
rásból 1,5 milliárd forintot, 
hazai támogatásból további 

1,1 milliárd forintot fordít-
hatnak. Ebből megújul a te-
tő és a teljes homlokzat, az 
épület belsejét részlegesen 
helyreállítják és restaurál-
ják, és megszépül a kastély 
környezete. Megerősítik a 
kilátótornyot, helyreállítják 
a tetőteraszt és zöld-teraszt 
is létrehoznak. A program 
célja egy új turisztikai lát-
ványosság megvalósítása a 
kiemelkedő műemléki érté-
kek újszerű bemutatásával. 
A látnivalókat kávézó, vala-
mint a látogatók helyben töl-
tött idejének meghosszabbí-
tását szolgáló, úgynevezett 
piknikkosár program egé-
szíti majd ki.  

Füzér és Sárospatak
A füzéri várra az elmúlt 

két esztendőben több mint 

másfél milliárd forintot for-
dítottak, amely segítségé-
vel az alsó- és felső vár je-
lentős része újjáépült. Most 
ez a munka tovább folyta-
tódhat a várprogram során 
érkező, újabb másfél milli-
árd forintos támogatásból. 
Ennek következtében egye-
bek mellett megújul a déli 
palotaszárny, a Rimay-ház, 
kiállító és rendezvényterek 
jönnek létre, szabadtéri szín-
padot építenek a várudvaron, 
amihez egy rézsűs lelátóval 

együtt. A sárospata-
ki Rákóczi-várban a 
várkastély épületén 
tetőfelújítást és aka-
dálymentesítést haj-
tanak végre, a vár 
környékén pedig 
felújítják a Veres-
bástyát, a Múzsák 

Templomával szemközti 
oldalon egy hasonló stílu-
sú épület épül, ahol a kőfa-
ragványokat mutatják majd 
be. Megújul a Vízikapu kör-
nyéke is. A Magyar Nemzeti 
Múzeum Rákóczi Múzeuma, 
valamint a város együttesen 
1,5 milliárd forintot fordíthat 
a beruházásokra.

További támogatások
Dr. Hörcsik Richárd  a fej-

lesztési projektek térségre 
gyakorolt hatásairól beszélt. 

A beruházások remélhetőleg 
2017-ben elkezdődhetnek 
és 2020-ra be is fejeződhet-
nek. Nem beszélve a mun-
kahelyteremtésről, becslé-
se szerint ugyanis csak a 
füzérradványi beruházás 
mintegy 50-70 álláshelyet 
teremthet közvetlenül. A 
Nemzeti Kastélyprogram és 
Nemzeti Várprogram forrá-
sain felül Regéc 600 milliót 
kap a vár további fejlesztésé-
re, Boldogkő várára 400 mil-
lió jut, a tolcsvai Waldbott-
kastély további felújítására 
450 millió forintot fordíthat 
az önkormányzat, a pácini 
Mágóchy-kastély rendbeté-
telére pedig 100 millió forin-
tot ítéltek meg. A cekeházi-
kastély felújítására 900 
millió forintos forrás fordít-
ható.                     SZI - BA     

Szakképzési fórum. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara szakképzési fórumot tart székházukban január 17-én tíz órától. Előadó 
Lászlóné Szép Györgyi bejegyzett, bronzjelvényes igazságügyi adó- és könyvszakértő, 
felnőttképzési szakértő. A programból: a szakképzés finanszírozásának lehetőségei 
2017-ben. A szakképzési hozzájárulási kötelezettség teljesítése és elszámolása 2016. 
évre. (Bevallás a gyakorlatban konkrét példákon keresztül).

Az ország 71 iskolája  ■
közül a második helye-
zést érte el a Mozdulj a 
klímáért! klímavédelmi 
program közösségi ak-
ciójában a sárospataki 
Szent Erzsébet Katoli-
kus Általános Iskola.  

Kissné Murányi Andrea az 
iskola igazgatója azt mond-
ta, nagyon fontosnak tartják 
az intézményi keretek kö-
zött folytatott környezettu-
datosságra való nevelést. Ezt 
minden tanévben különböző 
programok segítségével – pél-
dául PET palack-, vagy papír-
gyűjtés, A Föld Napja – érik 
el. De – mint hozzátette – a 
napi nevelés része is az isko-
lában az, hogy a diákok fele-
lősséget érezzenek közvetlen 
környezetük megóvása, ápo-
lása érdekében. A Mozdulj a 
klímáért program kampány-
hetének szervezője, a progra-
mok lebonyolítója Bódiszné 
Hajnal Aliz az intézmény 
biológia szakos tanára volt, 
aki szívügyének tartja, hogy a 
gyerekekben minél korábban 
kialakuljon az a felelős gon-
dolkodás bolygónk természeti 

értékei iránt. A pályázat cél-
ja az: ne csak arra várjunk, 
hogy a nagyhatalmak telje-
sítsék vállalásaikat a klíma-
védelem érdekében, hanem 
már gyerekkorban alakuljon 
ki az egyéni és közösségi fe-
lelősség érzete. Erre a gyere-
kek a legfogékonyabbak, raj-
tuk keresztül pedig szüleiket 
is el lehet érni. A klímahéten 
a gyerekek arra kérik szüle-
iket, ne autóval vigyék őket 
iskolába és ők se azzal men-
jenek munkába. A „Mozdul-
ja a klímáért” pályázaton is 
egy olyan videóval indultak, 
amelynek üzenete arról szólt, 
hogy a Föld jövője a gyerekek 
kezében van, a klímaképen 
pedig az iskola tanulói és pe-
dagógus közössége egy STOP 
CO2 ábrát formált egy magyar 
zászlóval a háttérben, utalva 
a széndioxid kibocsátás csök-
kentésének fontosságára. A 
neves klímaszakemberek ál-
tal alkotott zsűri elismerését 
nagyon értékesnek nevezte és 
bár már többször is indultak 
ezen a versenyen, és voltak 
részsikereik, most érték el a 
legkomolyabb helyezést. 
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758 gól, 44 csapat,  ■
büntetőrúgó verseny, tom-
bolasorsolás.

Így jellemezte az idei Opel 
Di - Fer - Blero 55 Kupa - VIII. 
Sárospataki Felnőtt Nemzet-
közi Teremlabdarúgó Tornát 
Belicza János főszervező. De-
cember 16-18 és 26-28 között 
rendezték meg Sárospatakon, 
az Árpád Vezér Gimnázium-
ban. Előbb a Blero55-Zemplén 

Bajnoka Kupát bonyolították 
le, ahonnan két csapat kva-
lifikálta magát a nagy dön-
tőre. Az Opel Di-Fer Kupát 
december 26-27-28-án szer-
vezték meg, a kupa színvo-
nalát emelte, hogy több NBI-
es, NBII-es és NBIII-as játékos 
lépett pályára. A döntőben a 
budapesti és mezőkövesdi já-
tékosokat felvonultató After 
szerezte meg az aranyérmet. 
                               SZI - BA     

Reményeim szerint  ■
2017-ben már elindul-
hatnak azok a TOP-os 
fejlesztések, amelyeket 
a tavalyi évben előké-
szítettünk  – hangsú-
lyozta Posta György, 
Tokaj polgármestere.

 Kilenc pályázatot ad-
tunk be, bízom abban, 
hogy idén már pozitív vá-
laszokat fogunk kapni. To-
kajban a bölcsőde építésére, 
a piac rekonstrukciójára il-
letve az idősek napközi ott-
honának az átépítésére pá-
lyáztunk többek között. 
A város decemberben a kor-
mányzattól 250 millió forin-
tot kapott, amit városfejlesz-
tésekre költhet el. Ebből a 
pénzből szeretnénk azokat az 
utakat felújítani, amik rossz 
állapotban vannak és bízom 

benne, hogy járdaépítésre is 
tudunk pénzt fordítani. A Ti-
sza parti Széchenyi sétány 
díszkivilágítását is ebből foly-
tatnánk a mintegy egy kilo-
méteres hiányzó szakaszon, 
valamint ebben az évben el-
indul a Tokaji Borvidéki Em-
lékpark átalakítása is. Ez a 
Paulay Ede Színház előtti te-
rület teljes rekonstrukcióját 
jelenti. Már biztos, hogy eb-
ben az évben már megkez-
dődik a vízi bázis építése is a 
Bodrog parton, amire a Kajak-
Kenu Szövetséggel közösen 
pályáztunk. Sokat várunk a 
Tokaj Fesztiválkatlan új idé-
nyétől is, február végén fogjuk 
meghirdetni az idei program-
tervet. A tavalyi esztendőből 
kiindulva bízunk a sikeres 
szezonban és abban, hogy so-
kan fognak újra ellátogatni 
Tokajba. Magánberuházásból 

a város főteré-
hez közel eső, 
úgynevezett 
Generális –ház 

fe lújí -
tása is 
me g -
k e z -
d ő -
d i k , 
a m i -

ből egy 18 szobás butik ho-
telt alakít ki a tulajdonos vár-
hatóan 2018 tavaszára. 

A város legrégebbi épüle-
te mellett egy másik ingat-
lan sorsa is eldőlt, ugyan az 
a befektető a volt takarékszö-
vetkezeti székházat is megvá-
sárolta a Kossuth téren, ahol 
nyárra egy pinceborozót és 
egy pékséget alakít ki, vala-
mint ott is lesz pár minőségi 
szálláshely.
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Életmentő segítség. A Sárospataki Rendőrkapitányság 
járőrei a helyi polgárőrséggel együttműködve 2017. január 7-én közös 
szolgálatot teljesítettek a városhoz közeli tanyavilágban. Eközben arra 
figyeltek fel, hogy a hideg idő ellenére egy lakott ház kéménye nem füs-
töl. A helyi polgárőrséggel összefogtak és tűzifát vittek a készletükből 
kifogyott családnak – közölte a rendőrség. 

Mozdultak a klímáért

Gólszüret a teremtornán

Pozitív válaszokra várnak a tokajiak

Szuper ügyek
2016-ban a következő évek- ■

ben megvalósuló beruházások 
előkészítése volt a feladatunk, 
így az ehhez kapcsolódó pá-
lyázatok írásáról, benyújtásá-
ról szólt. 2017 már a folyto-
nosságé és a megvalósításé a 
főszerep – közölte lapunkkal 
Szamosvölgyi Péter Sátoral-
jaújhely polgármestere.  

A városvezető kiemelte: a 
tavaly májustól decemberig 
tartó, alig több mint fél év 
alatt közel harminc pályáza-
tot nyújtott be az önkormány-
zat, ezek összértéke megkö-
zelíti a tízmilliárd forintot. A 
tervezett beruházások sorába 
tartozik egyebek mellett az út- 
és csatornahálózat fejlesztése, 
az ipari park bővítése és az in-
tézmények energetikai fejlesz-
tése. Ugyancsak a tervek kö-
zött szerepel a Kossuth-tömb 
belső, valamint a Színház és 
Mozi köz megújítása, az óvo-
dák modernizációja, valamint 
építenének egy körforgalmat a 
Vasvári és Rákóczi utcák cso-
mópontjában. A polgármester 

kiemelte azt is: a város a jövő-
ben mintegy 30 millió forintot 
szeretne fordítani járdák fel-
újítására, a Városellátó Szer-
vezet pedig többek között új 
buszmegállókat épít majd. A 
sátoraljaújhelyi önkormány-
zat elkülönített lakásvásárlá-
si alapjából a városrendezési 
szempontból fontos helyeken 
levő megüresedő lakásokat 
vásárolják meg és újítják fel, 
amiket aztán bérleményként 
hasznosítanak. Folytatódik az 
általa kezdeményezett hom-
lokzat felújítási program is. 
Szamosvölgyi Péter megem-
lítette, hogy folytatni szeret-
nék az immár turisztikai cél-
pontként is jegyzett újhelyi 
vár feltárását, valamint az oda 

vezető „üveghíd” megépíté-
sét. A város számára fontos 
a fiatalok megtartása, ezzel 
együtt az egyetemi képzés el-
indítása ez év szeptemberé-
ben. A turisztikai attrakciók 
fejlesztésében 2016-ban na-
gyot lépett előre Sátoraljaúj-
hely - folytatta. A jégcsarnok 
fedése, a Sólyom II megépíté-
se, a mászófalak további bő-
vítése még több turistát von-
zott a városba. Azért, hogy a 
kalandpark ne csak a turis-
ták, de a városban élők szó-
rakozási lehetősége is legyen, 
folytatódik a 20%-os újhelyi 
kedvezmény, mely egész év-
re szól. Megemlítette, hogy 
évente kétszer fél áron kaland-
parkozhatnak a helybeliek. 
Az újhelyi lakcím kártyával 
igénybe vehető kedvezmény 
programot szintén folytatják, 
amelyhez év végéig közel 30 
vállalkozó csatlakozott, va-
gyis náluk olcsóbban vásá-
rolhatnak a helybeliek.

 SZI - BA

Idén is sokat fejlődhet Sátoraljaújhely

Posta György

Szamosvölgyi Péter
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A házasságkötés te- ■
rén is hódítanak olyan 
divatok, amik akár hó-
bortosnak is tűnhetnek 
a konzervatívabbak 
számára. 

„Eddigi életem legfon-
tosabb pillanata”. „A nagy 
nap”. „A közös élet kezdete”. 
Ezekkel a szavakkal szok-
ták illetni a házasulandók 
esküvőjüket, aminek tükré-
ben nem is csoda, hogy so-
kak számára nagyon fontos, 
hogy a legapróbb dolgok is 
tökéletesek legyenek. Ven-
dégként minden olyan egy-
szerűnek tűnik, mintha a 

pillanat varázsa szülte vol-
na a szépséget. Pedig a va-
lóságban ez éppen fordítva 
működik. 

Aki valaha is bepillantást 
nyert már a másik oldalról 
egy lagziba, az tudhatja, 
hogy nem csak komoly szer-
vezőmunka, de profi stáb is 
szükséges ahhoz, hogy min-
den flottul menjen. Gyakor-
latilag a pillanat manipulá-
lásának művészete ez. Első 
lépésben megtörténik a hely 
kiválasztása, az időpont le-
foglalása, utána jöhet az 
anyakönyvvezető, a temp-
lomjárás, a ruhavásárlás, 

vagy a hosszú délutánok a 
szabónál. Egyeztetni kell a 
zenekarral, a virágkötővel, a 
fényképésszel, gondoskodni 
kell vőfélyről, meg kell ter-
vezni az ünnepi menüsort, 
és az egész este menetrend-
jét. Ez egy átlagos esküvő 
receptje. 

Azonban vannak úgyne-
vezett új stílusú lagzik is, 
ahol nem ragaszkodnak a 
konvenciókhoz. Sok vendég-
látóhely, akik esküvőre spe-
cializálódtak, vállal pénteki 
lagziztatást is, ami a hagyo-
mányok tükrében felér egy 
szentségtöréssel. Sőt, gya-
korinak mondható mostaná-
ban az őszvégi, tavaszi há-
zasságkötés is. 

Ezeknek a döntéseknek 
a hátterében főleg anyagi 
megfontolások állnak, hi-
szen ezek a szezonon kí-
vüli időpontok némileg ol-
csóbbak. A másik véglet a 
pazar házasságkötés, ami-
hez akár esküvői stylist se-
gítségét is kérhetjük. Hogy 
mi egy ilyen szakember 
feladata? A teljes esküvő 

stílusáért, hangulatvilágá-
ért felel. Megtervezi azt a pár 
elképzeléseinek és egyénisé-
gének figyelembevételével. 
Kiválasztja a stíluselemeket, 

formákat, színeket, melyek 
végigkísérik az egész eskü-
vőt a megvívóval kezdődően, 
a pár öltözékén át egészen 
a dekorációig, tortáig. Ösz-
szességében kijelenthető, 
hogy az esküvői pompának 
és stílusnak csupán a kép-
zeletünk és a pénztárcánk 
szab határt (meg persze a 
vendéglátóhely, ha már ár-
szabásnál tartunk). Életünk 
nagy napja persze nem csu-
pán külsőségekből áll, de a 
szerelem és a hév is jobban 
mutat némi stílusba és egyé-
niségbe öltöztetve! 

SZI - BM

Esküvőstyle: új trendek vagy régi szokások?

Kos - Kisebb kudarc érheti a 
magánéletében, de ne vegye 
túlságosan a szívére. Most 
csak a csatát veszítheti el, 
ettől függetlenül a háborút 

még megnyerheti. Az új év még több új 
élménnyel kecsegtet, de most valamiért 
a lelki dolgok kerülnek előtérbe, ezzel fog 
inkább foglalkozni.

Bika - Ne hagyja magát elbi-
zonytalanítani, mert sokkal 
erősebb, mint gondolná és 
ezt már jó párszor sikerült is 
bebizonyítania. A családtag-

jaira most mindenben számíthat. Éppen 
ezért már most arra kényszerül, hogy a 
szeretteire támaszkodjon és a karrierrel 
kapcsolatos álmait pihentesse. 

Ikrek - A héten sikerül végre 
kilépnie a komfortzónájából. 
Ennek oka pedig egy esemény, 
egy személy vagy bármilyen 
más tényező lehet. Használja 

ki, mint ahogy azt is, hogy úgy érzi, ereje 
teljében van és bármire képes. Megéri 
bátornak lenni és elengedni a régi 
szokásokat.

Rák - Egy régi kollégája 
bukkanhat fel a múltból a mai 
napon, aki ráadásul kellemes 
meglepetést is tartogathat 
Önnek. Olyan ajánlatot kaphat, 

ami elsőre visszautasíthatatlannak tűnik, 
mégse hamarkodjon el semmit! Párjára 
számíthat a döntés meghozásában. Nyu-
godtan támaszkodjon rá!

Oroszlán - Miközben tanácsot 
ad, megválaszolja azokat a 
kérdéseket is, amik Önt foglal-
koztatják. Éppen azok keresik 
fel, akik hasonló gondokkal 

küzdenek, csak már megfogalmazódtak 
a kérdéseik. Így segítséget kaphat ahhoz, 
hogy bizonyos lépéseket kihagyva egyből 
a megoldásokat kereshesse.

Szűz - Bár számos területen 
várnának Öntől teljesítményt, 
Ön mégis inkább a szeret-
tei igényét tartsa szem előtt 
ebben az időszakban. Mondjon 

nemet azokra a megkeresésekre, melyek 
miatt ők háttérbe szorulnának. A közös 
programok, egy kis kikapcsolódás csak 
még közelebb hozza Önöket egymáshoz! 

Mérleg - Törődjön többet az 
egészségével! A jegyében járó 
Jupiter jó hatása, hogy nem 
csak testiekben, de szellemi-
ekben is sokat nőhet most. 

Ehhez azonban az kell, hogy a könyveket 
is falja, ne csak a sütiket. Azonban 
fölösleges mérgelődnie, mert csak saját 
magának köszönheti a lemaradását. 

Skorpió - Élvezi a kihívá-
sokat, ezért a merész terveivel 
bátran hozakodjon elő. Reme-
kül érvel, képes meggyőzni 
másokat, a sikert biztosra 

veheti. Szerelmi téren ne legyen túl óva-
tos. Semmiképpen se habozzon olyanra is 
igent mondani, amitől kissé idegenkedik. 
Apróságokon is múlhat boldogsága. 

Nyilas - Nagyon kitett magáért 
az elmúlt hetekben és nem 
vágyik másra, mint egy kis 
magányra. Éppen ezért, ha 
kedvező az időjárás, akkor 

feltétlenül mozduljon ki egy kis sétára 
egyedül vagy sportoljon valamit, de a 
klasszikus téli sportokkal azért legyen 
óvatos! Egy sérülés hátráltatná a terveit. 

Bak - Tartsa szem előtt a 
környezete érdekeit is! A sze-
rettei is értékelik, ha nem 
parancsolgat, nem támaszt 
elvárásokat. Szívesen tartanak 

Önnel, ha a hangulat békés és kötetlen. 
Végül úgy érnek célba, hogy észre sem 
vették a felmerült nehézségeket. Munka 
terén kiegyensúlyozott hét várja. 

Vízöntő - Egy pszichológus, 
vagy egy terapeuta segíthet 
Önnek felfejteni a mélyben 
rejtett titkokat. Valami múltbeli 
hatás még mindig frusztrálja, 

pedig lehet, hogy már nem létező prob-
lémán idegeskedik. Ne aggódjon, előbb 
utóbb túllendül rajta, ha szembe tud 
nézni a probléma gyökerével.

Halak - Tele van önbizalom-
mal és ötletekkel. Fantasztikus 
formában van. De ügyeljen 
arra, hogy a plusz energiát a 
megfelelő irányba is hasznosít-

sa. Ami pedig az egészségét illeti, legyen 
kicsit mértéktartóbb. Hajlamos arra, 
hogy túlzásokba essen, étkezés vagy akár 
a munka terén is.
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ÉRTÉKES
GONDOLATOK

Munkatársakat keresünk hosszú 
távra Alsózsolcai munkahelyre: 

Összeszerelő 
(8 általános végzettséggel,  

bér: br. 735 Ft/h) és 

Gépkezelő  
(szakmunkás végzettséggel,

tolómérő és műszaki rajzismerettel, 
bér: br. 1.000 Ft/h) és  

rAktáros (OKJ-s  
végzettség, targoncás jogosítvány 

3324-3312- 3313 gépcsoportra, 
informatikai ismeretek,  

bér: br. 825 Ft/h) pozíciókba.
Bejárás: ingyenes céges buszokkal. 

 Jelentkezés: 06 (30) 864-2350
andrea.molnar@kellyservices.hu
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PANNONJOB KFT.
Székesfehérvári munkalehetőség!

Br. 160000 Ft alapbér,
40-50% műszakpótlék, Br. 330000 Ft éves  

Cafeteria, Jelenléti Bónusz 10000 Ft,  
Hazautazás térítése, Fizetési előleg

06/20/336-3803
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H á z - ,  H á z r é s z e l a d á s

sátoraljaújhelyben 85 m2, 3 

szobás, gázfűtéses családi ház 

eladó. Tel.: 20/483-6662.

S á t o r a l j a ú j h e l y -
Széphalomban köz-
ponti fűtéses, 2+2 szo-
bás családi ház sürgő-
sen eladó! Érdeklődni: 
06-70/348-7880.

sürgősen eladó! Sárospatak 

Komáromi út 14., kétgenerációs 

ház, pince, üzlethelyiség. Hosszú-

hegy 6 sor 100 méteres szőlő, 

gyümölcsös. Kácsárdon 7200 m2 

terület. Érd.: 06-20/254-0477.

l a k á s  k e r e s é s

Budapesti kisebb lakást vásárol-

nék készpénzért. Lehet felújítan-

dó is. Tel.: +36-70/949-094.

a l B é r l e t  k í n á l a t

sárospatakon a lakótelepen igé-

nyes garzon egyedülálló személy 

részére kiadó. Érd.: 06-20/993-

1002.

é p í t é s i  t e l e k

széphalomban építési telek 

eladó. Személygépkocsit beszá-

mítunk az eladási árba. Tel.: 

20/483-6662.

F ö l d ,  k e r t

szőlőterületet vásárolnék, illet-

ve bérelnék Sárospatak környé-

kén. Érd: 16 óra után a 0630/519-

4179-es telefonszámon lehet.

keresek tartós bérletre 

vagy megvételre bodza ültet-

vényt. Tel.: 06-30/739-0774 

vagy bodzafold@gmail.com

H é t v é g i  H á z

sárospatak Végardón felújí-

tott, kiváló állapotú üdülőház és 

három üdülőtelek eladó. Érd.: 

06-30/434-9066.

Ü z l e t ,  t e l e p H e l y

sátoraljaújhely, Dózsa György 

út 18. garázsbolt kiadó. Tel.: 

06-47/325-785.

a u t ó

Fiat Stilo 1.9 multijet, 2006-os 

évjáratú, 280.000 km-rel (új kup-

lungszerkezettel) eladó - totálká-

rosan. Tel.: 06/30/414-8486.

B ú t o r

eladó franciaágy (140x200), 

ágyazható, ágyneműtartós kana-

pé, többfunkciós TV-asztal, hat-

személyes étkezőasztal és egy 

babafürdőkád. Érd.: 06-20/374-

1501.

r é g i s é g ,  g y ű j t e m é n y

1945 előtt megjelent könyve-

ket, folyóiratokat, könyvhagya-

tékot, festményeket és régisége-

ket vásárolok. Tel.: 06-20/485-

9251.

Fali tányérokat, porcelánokat, 

régi könyveket, festményeket, 

rézmozsarat, egyéb régiséget 

veszek. Tel.: 06-70/608-9353.

dísztárgyakat, festményt, órát, 

könyvet, ezüstöt, porcelánt, 

hagyatékot műtárgybecsüs vásá-

rol. Tel.: 06-30/342-1855.

á l l a t

mangalica malacok és hízó 

eladó. Tel.: 06-70/611-9792.

e g y é B  e l a d á s

Tűzifa szállítás bükk, 
tölgy hasított szálban 
14500Ft/1mx1mx1,2m 
kb.2500Ft/100kg (10 
köbmétertől rendelhető) 
Tel.: 0670/384-5283.

ezüst, platina, palládium paszta, 
nitrát, forrasztópálca, amalgám, 
érintkező pogácsa felvásárlás 
minden formában, ezek ötvöze-
teit. Tel.: 06-20/923-4251.

e g y é B  k e r e s é s

vennék villanykályhát újat vagy 
használtat. Tel.: 06-70/663-
2343.

m u n k a H e l y e t  k í n á l

200.000 Ft bruttó fizetés, ingyen 
szállás, előleg megoldott. Sárvár-
ra betanított munkásokat kere-
sünk többműszakos munka-
rendbe. Érd.: 06-20/224-0242, 
06-30/791-0950.

a Futép Bt. sátoraljaújhelyi tele-
pére C+E kategóriás gépkocsi-
vezetőt, tapasztalattal rendel-
kező pénztáros-adminisztrátort, 
árukiadót keresünk. Tel.: 06-70-
967-4444, 06-70/967-4446, 
06-70/967-4433.

alkalmazottat felvesz ingat-
laniroda fő vagy másodál-
lásba (alapbér+jutalék). Tel.: 
06-30/650-6088.

ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányo-
kat 19 éves kortól, top kereset-
tel. Tel.: 00-43-664-599-96-95, 
06-30-313-35-16.

dániába keresünk tapasztalat-
tal rendelkező mezőgazdasá-
gi munkásokat, traktorosokat, 
tehenészeket, sertésgondozókat 
(háztáji vagy üzemi tapasztalat-
tal). Alap angol nyelvtudás felté-
tel. Jelentkezés: 06(70)949-0400,  
adrienn.paloczy@andreasagro.
com   www.andreasagro.com

Felszolgálásra vágyó, ked-
ves személyiségű munkatársa-
kat keresünk, alapszintű német- 
vagy angol nyelvtudás előny. 
Szakmáját szerető, agilis, igé-
nyes, lelkiismeretes, szorgal-
mas, önállóan dolgozni tudó sza-
kácsot felveszünk (200-300.000 
Ft/hó) Fertõrákosi Ráspi Étte-
rembe, szálláslehetõséggel. 
Traktort szerelõ traktorost kere-
sünk szõlõbe. Tel.: +36-30/400-
2557.

otthoni munka! CD lemezek cso-

magolása stb. Érdeklődni emelt 

díjas telefonszámon: 06-90-

60-36-07 (bruttó 635 Ft/perc) 

(http://www.audiopress.iwk.hu  

06-20/910-4517)

Sárospataki, fémszer-
kezet gyártással fog-
lalkozó cég keres 2 
műszakos munkarend-
be gyakorlattal rendel-
kező CO hegesztőket, 
szerkezetlakatosokat. 
Hosszú távú, hivatalos 
munkaviszony. Kerese-
ti lehetőség nettó 220-
280.000 Ft. Bejárást biz-
tosítjuk, térítjük. Jelent-
kezni szakmai önélet-
rajzzal:  munka135@
gmail.com  és telefonon: 
06-20/257-8993.

o k t a t á s

Bolti eladó, Boltveze-

tő, Szakács, Cukrász, Pincér, 

Vendéglátásszervező-Vendéglős, 

Vendéglátó Eladó, Aranykalászos 

Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/524-

6166.  www.oktatohazkelet.hu  

(E-000937/2014/A001-A011).
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SZAKÁCSOT és KONYHALÁNYT
keresünk felvételre

Vár Vendéglő Panzió
Sárospatak, Árpád u. 35., Tel.: 06-47/311-370
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A házasságkötés te- ■
rén is hódítanak olyan 
divatok, amik akár hó-
bortosnak is tűnhetnek 
a konzervatívabbak 
számára. 

„Eddigi életem legfon-
tosabb pillanata”. „A nagy 
nap”. „A közös élet kezdete”. 
Ezekkel a szavakkal szok-
ták illetni a házasulandók 
esküvőjüket, aminek tükré-
ben nem is csoda, hogy so-
kak számára nagyon fontos, 
hogy a legapróbb dolgok is 
tökéletesek legyenek. Ven-
dégként minden olyan egy-
szerűnek tűnik, mintha a 

pillanat varázsa szülte vol-
na a szépséget. Pedig a va-
lóságban ez éppen fordítva 
működik. 

Aki valaha is bepillantást 
nyert már a másik oldalról 
egy lagziba, az tudhatja, 
hogy nem csak komoly szer-
vezőmunka, de profi stáb is 
szükséges ahhoz, hogy min-
den flottul menjen. Gyakor-
latilag a pillanat manipulá-
lásának művészete ez. Első 
lépésben megtörténik a hely 
kiválasztása, az időpont le-
foglalása, utána jöhet az 
anyakönyvvezető, a temp-
lomjárás, a ruhavásárlás, 

vagy a hosszú délutánok a 
szabónál. Egyeztetni kell a 
zenekarral, a virágkötővel, a 
fényképésszel, gondoskodni 
kell vőfélyről, meg kell ter-
vezni az ünnepi menüsort, 
és az egész este menetrend-
jét. Ez egy átlagos esküvő 
receptje. 

Azonban vannak úgyne-
vezett új stílusú lagzik is, 
ahol nem ragaszkodnak a 
konvenciókhoz. Sok vendég-
látóhely, akik esküvőre spe-
cializálódtak, vállal pénteki 
lagziztatást is, ami a hagyo-
mányok tükrében felér egy 
szentségtöréssel. Sőt, gya-
korinak mondható mostaná-
ban az őszvégi, tavaszi há-
zasságkötés is. 

Ezeknek a döntéseknek 
a hátterében főleg anyagi 
megfontolások állnak, hi-
szen ezek a szezonon kí-
vüli időpontok némileg ol-
csóbbak. A másik véglet a 
pazar házasságkötés, ami-
hez akár esküvői stylist se-
gítségét is kérhetjük. Hogy 
mi egy ilyen szakember 
feladata? A teljes esküvő 

stílusáért, hangulatvilágá-
ért felel. Megtervezi azt a pár 
elképzeléseinek és egyénisé-
gének figyelembevételével. 
Kiválasztja a stíluselemeket, 

formákat, színeket, melyek 
végigkísérik az egész eskü-
vőt a megvívóval kezdődően, 
a pár öltözékén át egészen 
a dekorációig, tortáig. Ösz-
szességében kijelenthető, 
hogy az esküvői pompának 
és stílusnak csupán a kép-
zeletünk és a pénztárcánk 
szab határt (meg persze a 
vendéglátóhely, ha már ár-
szabásnál tartunk). Életünk 
nagy napja persze nem csu-
pán külsőségekből áll, de a 
szerelem és a hév is jobban 
mutat némi stílusba és egyé-
niségbe öltöztetve! 

SZI - BM

Esküvőstyle: új trendek vagy régi szokások?

Hamistatlan vidéki hangulatú 
esküvőre vágysz? 
Csipkék, ódon bútorok, a nagyi kredence? 
Esetleg szabadtéren? 

Esküvő
Lilcsivel keresd a 

facebookon

lilcsibaba@gmail.com • +36204756444

Ne habozz, keress!
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A Weinberg ’93 Építő Kft. az ipari 
csarnoképítés hazai képviselője

lelkes és fejlődni vágyó

FÉNYEZŐ SZAKMUNKÁST 
keres sárospataki üzemi munkavégzésre.

Főbb feladatok:
Acélszerkezetek és fémfelületek festése az előírásoknak • 
megfelelően
Az alkalmazott festékek kikeverése, viszkozitásuk beállítása• 
Az előírt rétegvastagsági követelmények betartása• 
Festési előírásokban foglaltak betartása• 
A munka- és védőeszközök szakszerű használata• 

A pozícióhoz tartozó elvárások:
Festésben, fényezésben szerzett tapasztalat• 
Pontosság• 
Gondos, igényes munkavégzés• 

Az állás betöltéséhez előnyt jelent:
Festőüzemben szerzett gyakorlat• 
Festő, fényező szakképesítés• 

Amit kínálunk:
Kiemelt jövedelem• 
Szakmai fejlődési lehetőség• 
Biztos, hosszú távú munkalehetőség• 
Munkatárs orientált vállalati környezet• 

Munkavégzés helye: 
Sárospatak, Malomkőgyár u. 7.• 

Jelentkezés az állásra:
Amennyiben hirdetésünk felkeltette az érdeklődését,  kérjük küldje 
el fényképpel ellátott önéletrajzát bérigénye megjelölésével, 
valamint a pozícióra való hivatkozással az allas@weinberg93.hu 
e-mail címre vagy a 3950 Sárospatak, Malomkőgyár u. 7. postai 
címre.

* Az ajándékra csak a hallásvizsgálaton résztvevők jogosultak, a készlet erejéig, 2017. február 10-ig.

06-47/361-758 (Hétköznap 12 és 16 óra között: 22-es mellék)

3900 Szerencs, Bekecsi u. 10. II. em. 216.

HÍVJON MINKET BIZALOMMAL: 06-30/625-7212

Miért rossz ötlet
úgy tenni, mintha
értené, amit Önnek mondanak?

• LEMARADHAT fontos INFORMÁCIÓKRÓL
• KIMARADHAT a meghitt családi BESZÉLGETÉSEKBŐL

Ajándék
a téli estékre

Hőtartó
úti bögre*

Urna  89.000 Ft-tól
Egyes síremlékek  239.000 Ft-tól
Dupla síremlék  299.000 Ft-tól

Árainkkal díjmentesen házhoz megyünk. 

SZŰCS SÍRKŐ
 Minőségi gránit síremlék

Telefon: 
06-30/351-6376

Február 26-ig történő 
megrendelésénél ingyEn
betűvésés +1 db AJÁnDÉK VÁZA!

Téli akciós 
ajánlatunk!

Beltéri ajtók
beépítési garanciával.

Fehér lemezelt ajtók
már 9.000 Ft-tól

Egyedi fóliás ajtókat
rövid határidővel gyártunk

3 színben rendelhetők, 
már 25.900 Ft-tól

Fa ablakok 
60x60 cm 9.800 Ft-tól

3 rétegű üvegezéssel,
festve is rendelhető
Tűzifa, vegyes 

17.000 Ft/1,2 m3
Brikett 59 Ft/kg

3508 Miskolc, Csabavezér u. 41. 
T.: 46/314-314

E-mail: hazker@hazker.hu

KFT.

Minősített, 100%-os röntgenre dolgozni 
tudó AWI/AWI komb. hegesztők, 

izometriás csőszerelők, lakatosok 
jelentkezését várjuk. Kiemelt bérezés!

Érdeklődni hétköznap 
20/368-7670 számon (8-16 óráig)

vagy a titkarsag@fibermail.hu-ra 
küldött önéletrajzzal. 

„PUMPI”
DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS
Szerencs
és vonzás-
körzetében! 
Kedvező árak. 
Érd.: 70/456-3337

-30%
Pontosan az 
Ön szeméhez
HOYA multifokális szemüveg lencsék

Rendel: Dr. Károly Katalin

INGYENES* szemorvosi 
látás- és kontaktlencse 

vizsgálat

*Ko
mpl

ett 
sze

müv
eg r

end
elé

se e
set

én

 Sárospatak,
Rákóczi u. 25 Tel.: 47/313-286

Sátoraljaújhely, 
Rákóczi u. 3. Tel.: 47/321-219

Szemüveglencsék japán technológiával

Pontosan az 

Az akció január 31-ig érvényes!

Keretes hirdetés feladás
Laczó Éva, �: 06-20/480-1603
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