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Zemplén 03. hét

Kiemelkedő látogatottsággal 
üzemel a Zemplén Kalandpark 
a kedvező időjárásnak, vala-
mint az elmúlt időszak be-
ruházásainak köszönhetően. 
/3. oldal

Újévi koccintásra hívta a helyi 
közéleti szereplőket, vállalko-
zásokat, intézményvezetőket 
a sárospataki önkormányzat, 
a járási hivatal, valamint a tér-
ség országgyűlési képviselője. 
/5. oldal

Újévi koccintás

Tél a kalandparkban

Fotó: Buzafalvi Győző

Végre igazi tél...
Gyermekszívvel gon-
dolkozva és a kicsinyek 
optikáján nézve az az 
igazi tél, ha fehér lepel 
borítja a földeket, a 
domboldalakat. Végre 
teljesült ez az óhajuk: 
lehet hóembert épí- 
teni, szánkózni és hógo- 
lyózni. Csemetéik bol-
dog és vidám arcát látva 
szüleik, nagyszüleik 
is önfeledten élték 
át és raktározták el  
e felejthetetlen élmé-
nyeket.

Esküvői 
fotózás

www.levifoto.hu;  
info@levifoto.hu

Tel.: 47/312-435
Sárospatak, 
Erdélyi János út 1-3.

/Levi Fotó
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1000 FORINTOS ÜZLET
Várjuk szeretettel vásárlóinkat!

Női
divat felsők,

kötött pulóverek, tunikák,
mellények, kardigánok.

Női szabadidőalsók, nadrágok, 
leggingsek. Női divat csizmák,

bokacsizmák, bakancsok.
Fér� szabadidőalsók, nadrágok, pólók, 

felsők, pulóverek, széldzsekik, fér� 
magasszárú tornacipők. Lányka-�ú 

3 részes együttesek, szabadidőalsók, 
divat felsők, pólók, bélelt nadrágok,

farmernadrágok, gyerek gurulós 
cipők, lányka leggingsek, lányka 

kabátok, bébi ruházat és

sok minden más 
1000 Ft-ért!

Fotók megtalálhatók a Facebookon:          1000 Forintos Outlet

1000 FORINTOS 

OUTLET-ek

Nyereményjátékunkról 

érdeklődjön 
üzleteinkben!

l Szerencs, Rákóczi út 75.
l Miskolc, Andrássy u. 42.
l Miskolc, Vörösmarty u. 5-7.
l Tiszalúc, Széchenyi út 9.
l Mezőkövesd, Mátyás út 2.
l Tiszaújváros, 
    Szent István út 7-9.

Jelentkezni: Bartha Ferencné 0630/9055198
vagy önéletrajzzal a kissibolya123@gmail.com

Sátoraljaújhelyi Tesconál lévő 
kürtőskalácsosba 

megbízható, kedves, dolgozni 
akaró női munkatársat 

keresek, kortól és 
végzettségtől függetlenül.

Italkereskedő-Ház Zrt.
 megbízható munkatársat keres 

sofőr  minősítésben. 
italkereskedohaz@gmail.com, 

tel.: 30/206-6746 

Felvételt hirdetünk 

MINŐSÍTETT HEGESZTŐI 
munkakörbe. 

Jelentkezni önéletrajzzal: Metáltools Kft. 
Bodrogolaszi, Ország út 10. E-mail: lapis.lilla@gmail.com. 

Tel.: 06-20/553-7080.
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Válassza kiváló minőségű saját gyártású nyílászáróinkat!

Műanyag ablakok 
6 légkamrás profi lból

Műanyag ablakok 
6 lé k á filból

akár -51% kedvezménnyel 

ílászáróinkat!

Garázskapuk, redőnyök stb. 
20% kedvezménnyel
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FARKAS és FARKAS

windows & doors

3900 Szerencs, Rákóczi út 33.
Tel./fax: 47/362-580, mobil: 20/9477-355, 

www.ffablak.hu
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Acélszerkezetes

Egyedi elképzelések kicsiben és nagyban

Nagy méret és színválaszték. Rendelhető kétszárnyú kapuval vagy billentőkapuval

Tetőkialakítás különböző lejtésirányokkal

Bomstal garázsok
Szállítás és összeszerelés ingyen!

Előleg nincs, 
fizetés összeszerelés 

után!

Megrendelés: 06-30/748-5923, 06-30/747-7376 www.bomstal.hu

FOLYAMATOS AKCIÓ!

3x5 m-es  
garázsok

Csak a sötétbarna 
és a vörös színben, 
a készlet erejéig.
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Színjátszó kör Sátoraljaújhelyen. Újra lesz színjátszó 
köre a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központnak. Februárban 
indul a toborzás, amelyre várják a diákok és a felnőttek jelentkezését. A 
kör vezetőinek célja, hogy évente egy zenés illetve egy prózai darabokat 
állítsanak színpadra – adta hírül az Európa Rádió. 

Kiemelkedő látoga- ■
tottsággal üzemel a 
Zemplén Kalandpark a 
kedvező időjárásnak, 
valamint az elmúlt idő-
szak beruházásainak 
köszönhetően – közölte 
lapunkkal Dankó Dénes 
alpolgármester.

Mint elmondta, nagy 
előnyt jelentett, hogy a hideg 
időjárást kihasználva már a 
téli szünet elejére megfelelő 
hóvastagságot és kiváló kö-
rülményeket tudtak bizto-
sítani a sípályákon. Ennek 
köszönhetően a síiskola is 
folyamatosan működik. A 
látogatószám a karácsony 
környéki időszakban na-
gyon magas volt a Magas-
hegyen és nincs okuk pa-
naszra a hétvégéken sem, 

és hétköznapokon is többen 
síelnek, mint tavaly hasonló 
időszakban. Ugyancsak po-
zitív a tavaly átadott, fedett 
jégcsarnok mérlege. A kará-
csonyi-újévi napok környé-
kén, valamint a péntektől va-
sárnapig tartó időszakokban 
ott is kiemelkedő a kihasz-
náltság. Hétköznapokon a 
közönségkorcsolya mellett 
hétfőn, valamint szerdán 

jégkorong-, kedden és csü-
törtök pedig műjég korcsolya 
edzéseket tartanak. Az al-
polgármester megemlítette, 
hogy kiírták a Zemplén Ka-
landpark amatőr jégkorong 
kupát, amelyet reményeik 
szerint a közeljövőben le is 
tudnak bonyolítani. Dankó 
Dénes kiemelte: nemcsak a 
kihasználtságnak tett jót a 
jégcsarnok lefedése, de eddig 

mintegy egymillió forintos 
megtakarítást is eredménye-
zett a beruházás az üzemel-
tetés költségeiben. Tovább 
javítja ezt az eredményt, 
hogy egy hónappal korábban 
tudták kezdeni az idei téli 
szezont a jégpályán. Mint 
megtudtuk, egy különleges 
eseménynek adott otthont a 
közelmúltban a Zemplén Ka-
landpark. A Belügyminisz-
térium meghívásos országos 
sí- és snowboard versenyén 
138 versenyző vett részt. 
Az alpolgármester beszá-
molója szerint a vendégek 
remekül érezték magukat 
a létesítményben, a kedve-
ző tapasztalatok alapján pe-
dig felmerült, hogy jövőre is 
Sátoraljaújhelyre hozzák a 
megmérettetést. 

                      SZI - BA

A tél vonzza a látogatókat a kalandparkba

Szuper ügyek

Egy kicsit örülök is, hogy most 
elkapott a nátha, suttogta a az 
egyik beteg az ismerősének az 
orvosi rendelő várójában ép-
pen, amikor én is hasonló cipő-
ben járva bebocsátásért vára-
koztam január első napjaiban. 
Ugyan mi a fene élvezet lehet 
abban, ha az ember percenként 
köhög, hacsak nem az, hogy 
erősödik a hasizma, fortyog-
tam magamban.
Aztán kiderült, az év végi hosz-
szúra nyúlt szünetnek szól az 
öröm, még ha azt táppénznek 
is hívják. A két hölgy egyet ér-
tett abban, hogy igazán csak 
akkor boldogok ha végre eljön 
a hétvége, vagy szabadságo-
lások időszaka.
A Nők Lapja hasábjain olvasott 
cikk csak megerősített abban: 
igenis egyre több az olyan em-
ber, akinek nem nyújt elsődle-
ges boldogság forrást a mun-
kája, csupán a fizetését adja 
cserébe számára. Egyre több 
az olyan munkakör, amihez 
egyáltalán nem társítható ez 
a szó, hivatás.
Desmond Morris viselkedés-
kutató könyvében kaptam a 
miértekre magyarázatot. Mil-
lió éveken keresztül a vadá-
szat tanította meg az emberi-
séget számtalan olyan dologra, 
amely ha most felfedezhető a 
munkájában, az ugyanolyan jó 
érzéseket vált ki. Ez a saját cél, 
a tervezés, a küzdés, valami-
nek az elérése úgy, hogy köz-
ben kockáztatunk. Akik olyan 
helyen dolgoznak, ahol önál-
lóan megoldandó feladatokkal 
vannak tele, változatos, alkotó 
életet élhetnek, azoknak az el-
sődleges boldogság forrásuk a 
munkájuk.
A technika fejlődésével sajnos 
rohamosan romlik a helyzet. 
Amikor az ember nem látja a 
kezéből kikerülő végterméket, 
amikor csak egy csavar a gépe-
zetben, monotonon ugyanazt 
ismételgeti napról napra, évről 
évre, ott bizony elkerülhetetlen 
az, hogy vágják a centit a sza-
badságok előtt.
Sajnos azt sem mondhatjuk, 
hogy a munkáltatókat különö-
sen foglalkoztatná az, hogy al-
kalmazottaikat megfosztották 
az elsődleges boldogság forrá-
suktól. A technológia fejlődé-
se arra mutat, egyre nehezebb 
lesz az emberiségnek örömöt 
találni a munkájában.
Az ember azért találékony, hi-
szen az életéhez szüksége van 
ahhoz az érzéshez, amit bol-
dogságként definiálunk: hogy 
a dolgok most jobbra fordultak, 
mint annak előtte. Így beleveti 
magát az érzéki, a vegyi, a kép-
zeletbeli, a szellemi boldogság-
ba. De hogy ez mi is valójában, 
ez már egy másik történet.

SZI – maroseva.hu

RÚZS
Az elsődleges 

boldogság
Sajtógyakorlat, hogy  ■

minden esztendő elején 
megkérdezzük a megyei 
közgyűlés elnökét az év-
zárásról, évindításról. 
Most is ezt tesszük, Tö-
rök Dezsőt kértük fel a 
válaszadásra.

Hogyan értékeli, mivel jelle-
mezné a megyei önkormány-
zat 2016-os évét?

Török Dezső: A Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Önkormányzat pénz-
ügyi helyzete két éve stabil, 
megtakarításokkal rendel-
kezik. Elég sok pályázatot 
nyertünk, s az ezekből befo-
lyó források lehetővé tették 
a hatékony területfejleszté-
si munkát. Köszönhetően a 
közgyűlésnek és a hivatal-
ban dolgozóknak, hisz nem 
volt olyan napirendi pont, 
amelyet többször kellett vol-
na megtárgyalni. A megyei 
önkormányzat fő feladata a 
terület- és településfejlesz-
tés. Ehhez a 2014-2020-as 

Európai Uniós ciklus-
ban 93 milliárd forint 
áll rendelkezés-
re. A felhasz-
nálásnak a 
lehető leg-
h a t é k o -
nyabbnak 
kell len-
n i e , 
ezért a 
f o r r á s 
60%-át gazdaságfejlesztésre 
kell fordítanunk. Ezzel meg-
alapozható a foglalkoztatás 
növelése és az önkormány-
zatok stabil működtetése.

2016-ban 17 pályázati fel-
hívást írtak ki. Lezárásuk 
2017. első negyedévében tör-
ténik meg. Legkésőbb a II. 
negyedévben újabb pályáza-
ti felhívások jelennek meg. 
Ezek között egy új kiírás is 
lesz, ami a helyi identitás 
megőrzését szolgálja. 
Mit vár a megye első embe-
reként a 2017-es esztendő-
től, mi a „receptje” a továb-
bi sikerekre? 

Török Dezső: 2017 
az építkezés éve, 
mert már látható je-

lei jelentkeznek 
a 2016-ban indí-

tott pályáza-
toknak. A 

Terület- 
és Tele-
pülésfej-
lesz tési 
Operatív 

Program (TOP) pályázatok 
megvalósítása során elindul 
az ipari parkok kialakítása, 
önkormányzati tulajdonú 
épületek energetika fejlesz-
tése, felszíni vízelvezetők ki-
alakítása, turisztikai fejlesz-
tések, vásárpiaci területek 
fejlesztése. A foglalkoztatási 
paktum keretében képzések 
és munkaerő-piaci szolgálta-
tások is elérhetők lesznek. A 
megyei önkormányzat sze-
retne a vállalt kötelezettsé-
geinek maximálisan megfe-
lelni és az utolsó eurocentet 
is a megye fejlesztésének 
szolgálatába állítani. 

Mi a személyes célja, mitől len-
ne a legboldogabb 2017-ben?

Török Dezső: Azért dol-
gozunk, hogy csökkentsük 
lemaradásunkat az országos 
átlagtól, és a megyénk GDP 
termelése jelentősen növe-
kedjen. Ennek már vannak 
a KSH szerint is jelei. Azt 
gondolom, hogy jó úton já-
runk és a folyamatok fel-
gyorsulásával ez mindenki 
számára érzékelhető lesz. 
Akkor leszek igazán boldog, 
ha jövőbeli eredményeink is 
igazolják majd céljaink he-
lyességét, és a fejlesztések-
nek köszönhetően megyénk 
minden településén a lako-
sok, a vállalkozások mind-
egyike megtalálja a kulturá-
lis, pénzügyi és társadalmi 
gyarapodás lehetőségeit. A 
megyénkben élőknek kö-
szönöm a 2016-ban végzett 
munkát. 2017-re sikerek-
ben gazdagabb, boldogabb 
új évet kívánok mindannyi-
unk számára.

 SZI - Buzafalvi Győző

2017 a megyei fejlesztések és beruházások éve 

Török Dezső
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Szuper ügyek

Sokan gondolják úgy,  ■
hogy az újévi fogadalmak 
akár az egész életünket 
is megváltoztathatják.

Pedig nincs más csillagál-
lás, nem szállnak le a földre 
az angyalok egy percre, hogy 
teljesítsék vágyainkat, pusz-
tán a naptárunkat cseréljük 
ki igazából. Ám ilyenkor, 
mivel az előző év el-
múlt, úgy érezzük, 
hogy itt az esély el-
temetni vele együtt 
az összes rossz 
szokásunkat, 
és szőnyeg alá 
söpörhetünk 
minden olyan 
ke l lemet len 
dolgot, amire 
nem vagyunk 
büszkék. Ez a foga-
dalom azonban gyakran meg-
marad az év első napjának el-
feledett önvallomásaként. 

Előd (32)
Az én visszatérő fogadal-

mam, hogy abbahagyom a do-
hányzást. Nem is emlékszem 

már, hogy mióta szívom, de 
biztosan több mint húsz éve. 
Valamikor sikerül több hó-
napra abbahagynom, aztán 
jön egy stresszhelyzet, ami 
miatt ismét rágyújtok. A leg-
hosszabb idő, amire letettem, 
fél év volt. Szintén újévkor 
határoztam el, hogy nem do-
hányzom többet.

Kriszta (48)
Minden évben teszek 

fogadalmat. Ez már 
amolyan szokás ná-
lunk. Régen olyano-

kat fogadtam meg, 
hogy jobb munkát 
keresek, többet fo-
gok félrerakni, kül-
földön töltöm majd 
a nyarat, és ehhez 

hasonló nagy hor-
derejű dolgokat. Az-

tán persze, amikor láttam, 
hogy nem sikerül megva-
lósítani, amit elterveztem, 
rosszul éreztem magamat. 
A szilveszteri fogadalom na-
gyon jó ösztönzés, de rájöt-
tem, nem szabad túl nagyot 
akarni, így jöttek az apróbb 

dolgok: megnövesztem a ha-
jamat, minden hónapban fél-
reteszek tízezer forintot, ke-
vesebb zsírral főzök majd és 
hasonlók. 

Péter (28)
Úgy gondolom, ez az idő-

sebb emberek szokása. Amíg 
tinédzser voltam, nem is ju-
tott eszembe ilyesmi. Ha 
volt valami problémám, biz-
tos voltam benne, hogy meg 
tudom oldani mindenfajta 
ösztönzés nélkül. Bár iga-
zán nem is zavartak ezek. A 
barátaimmal régóta minden 
hétvégén eljárunk sörözni. Ez 
tinédzser koromban nem za-
vart, ám közel a harminchoz 
már egyre többször érzem a 
káros hatását. Vészesen fo-
gyok tőle. Leginkább pénz-
tárcából. Emellett kóros édes-
ségfogyasztó vagyok. Mivel 
mindkettőről egyszerre ne-
héz lenne leszokni, így elő-
ször csak az egyiket próbá-
lom meg. Lehet tehát, hogy 
idén teszek fogadalmat. Bár 
hiányozni fog a csoki.

   SZI - BM

Holle anyó rázta,  ■
csak rázta a múlt hé-
ten, és a tetemes hóval 
együtt számos kérdés 
is a nyakunkba hullt.

Bizony, megérkezett a hó 
is. Az előszele már régen hi-
degre fújta a házfalakat, sőt, 
a meteorológusok is jelez-
ték, hogy nem árt hólapátot 
beszerezni, mégis, mintha 
senki nem készült volna fel 
a hóesésre igazából. Én éppen 
autóban ültem, és a Miskolci 
Egyetem területén hajtottam 
át, amikor már legalább tíz 
centi masszív hóréteg leesett, 
de még mindig nem akarta 
abbahagyni az áldást (mint 
kiderült, még másfél napig 
bőven kitartott a csapadék). 

Az egyetem területén azon-
ban szorgoskodtak a trakto-
rok és a helyi munkaerő, és 
meg kell hagyni, szépen tisz-
tították az utakat. Kifordul-
va az egyetemről azonban 
kicsit olyan érzésem volt, 
mintha egy gyorsváltás-
sal Szibériában autóztam 
volna, csak éppen jeges-
medvék nem vadásztak a 
buszmegállóban. Míg rá-
hajtottam a 26-osra, egy 
darab hókotrót sem lát-
tam. A várost elhagyva ket-
tőbe is belebotlottam párszáz 
méter alatt, szóval valószí-
nűleg nem az én elvárásaim 
nőttek nagyra a sávok közt 
tornyosuló hóakadályokkal 
együtemben. Ekkor ütött szö-
get a fejemben, hogy ha még 

a közterületeken sem tudják, 
kinek a dolga eltolni a havat, 
akkor az átlagembereknek 
honnan is lenne róla fogal-
muk? Ezen felbuzdulva jár-

tam utána a dolgoknak, míg 
végül megszületett az aláb-
bi téli etikettgyűjtemény. 
 
A hideg időben hulló eső, 
vagy hó, rövid idő alatt ráfagy 
az ingatlanok előtti járdákra, 
ami balesetveszélyt jelent a 

közlekedők számára. Ezért 
fontos, hogy a járdák síkosság 
mentesítése, az időjárás függ-
vényében akár naponta több 
alkalommal is megtörténjen. 

Hogy ez kinek a felada-
ta, azt a városok külön 
szabályozzák, ám min-
den esetben az utak és 
kerékpár utak takarítá-
sa a helyi önkormányzat 
feladata. Ezek a munká-
latok prioritási sorrend-
ben történnek, tehát a 

legforgalmasabb úttal kezde-
nek, és így haladnak a mel-
lékutcák felé. A többlakásos, 
többszintes lakóépületekben 
szintén az ingatlan tulajdo-
nosa, kezelője, tartós hasz-
nálója, illetőleg haszonélve-
zője köteles gondoskodni a 

külön tulajdonban álló egyes 
épületek gyalogos megköze-
lítésére és körüljárására szol-
gáló járdák hó és síkosság-
mentesítéséről.

Ez a gyakorlatban általá-
ban úgy történik, hogy a bér-
háznak az a lakója tolja el a 
havat a lépcsőről és a járda-
részről, aki éppen ráér. Ezek-
nek a részeknek a szórása is a 
lakóközösség feladata. 

Másik gyakori probléma, 
hogy ha valaki letisztít az au-
tójának egy parkolóhelyet, 
mihelyst elhajt, más már oda 
is állt. Erre korlátozás ugyan 
nincsen, de íratlan szabály-
ként tartják számon, hogy 
nem ildomos más munkája 
árán parkolóhelyet szerez-
ni!                                    SZI

A Sárospataki Refor- ■
mátus Temetőben 
nyugvó egykori ismert 
személyiségek életút-
jának bemutatásáról az 
elmúlt évtizedek, év-
századok alatt többfé-
le kiadvány jelent 
meg. 

A református gyülekezet 
lelkipásztora is foglalkozik 
ilyen kiadvány összeállításá-
val, mely reménységük sze-
rint idén, vagyis a reformáció 
félévezredes évfordulójának 
évében láthat napvilágot. A 
kiadvány célja, hogy a te-
metőbe látogató ne csupán 
neveket és évszámokat lás-
son, hanem mögötte életuta-
kat is. A kiadásra váró kötet 
szerzője dr. Fodor Ferenc re-
formátus lelkipásztor, a Sá-
rospataki Református Teoló-
giai Akadémia tanára. „Ilyen 
munka mindig készen van 
és soha nincsen kész. Ké-
szen van, mert bármennyi 
anyag összegyűjtésére került 
sor, az már érték. De nincs 

kész sohasem, mert sajnála-
tos módon vélhetően mindig 
lesznek fontos személyek, 
akik a ma élő nemzedéknek 
elkerülik a figyelmét. 

Szeretnénk, ha minél ke-
vesebb lenne ilyen” – fogal-
mazott a lelkipásztor felhívá-
sában. Ezért kéri mindazok 
segítségét, Sárospatakon és 
szerte a világban, akik a pa-
taki református temetőben 
nyugvó egykori, régen vagy 
kevésbé régen élt neves sze-
mélyiségek – lelkészek, pro-
fesszorok, tanárok, tudósok, 
bármilyen tudományterület-
tel foglalkozók, politikusok, 
orvosok, ügyvédek, közéleti 
személyiségek, hősi halot-
tak, egyházhoz közelálló, az 
egyházat támogató emberek, 
– életútjáról bármit tudnak, 
jelezzék! 

A szerzőt minden olyan 
személy érdekli, akik a ma-
guk helyén – bármilyen élet-
területen mozogtak – az utó-
kor számára példaértékű 
helytállást tanúsítottak.              
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A fogadalmak időszaka - Új év új esély 

Téli etikett: Kinek mi a feladata hóesés után?

Pataki hírességekről

Ismét kocsonyafarsang. A Becherovka Miskolci Kocsonya Farsangot immár 
a negyedik alkalommal rendezik meg február 17-19. között. Több mint 110 árus kínálja 
majd ételkülönlegességeit, természetesen főszerepet kap a kocsonya. Újra megtelik 
tehát a belváros kézműves és gasztronómiai árusokkal, népművészeti vásárral, és 
lesznek rangos koncertek is.
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Szuper ügyek

Sokan gondolják úgy,  ■
hogy az újévi fogadalmak 
akár az egész életünket 
is megváltoztathatják.

Pedig nincs más csillagál-
lás, nem szállnak le a földre 
az angyalok egy percre, hogy 
teljesítsék vágyainkat, pusz-
tán a naptárunkat cseréljük 
ki igazából. Ám ilyenkor, 
mivel az előző év el-
múlt, úgy érezzük, 
hogy itt az esély el-
temetni vele együtt 
az összes rossz 
szokásunkat, 
és szőnyeg alá 
söpörhetünk 
minden olyan 
ke l lemet len 
dolgot, amire 
nem vagyunk 
büszkék. Ez a foga-
dalom azonban gyakran meg-
marad az év első napjának el-
feledett önvallomásaként. 

Előd (32)
Az én visszatérő fogadal-

mam, hogy abbahagyom a do-
hányzást. Nem is emlékszem 

már, hogy mióta szívom, de 
biztosan több mint húsz éve. 
Valamikor sikerül több hó-
napra abbahagynom, aztán 
jön egy stresszhelyzet, ami 
miatt ismét rágyújtok. A leg-
hosszabb idő, amire letettem, 
fél év volt. Szintén újévkor 
határoztam el, hogy nem do-
hányzom többet.

Kriszta (48)
Minden évben teszek 

fogadalmat. Ez már 
amolyan szokás ná-
lunk. Régen olyano-

kat fogadtam meg, 
hogy jobb munkát 
keresek, többet fo-
gok félrerakni, kül-
földön töltöm majd 
a nyarat, és ehhez 

hasonló nagy hor-
derejű dolgokat. Az-

tán persze, amikor láttam, 
hogy nem sikerül megva-
lósítani, amit elterveztem, 
rosszul éreztem magamat. 
A szilveszteri fogadalom na-
gyon jó ösztönzés, de rájöt-
tem, nem szabad túl nagyot 
akarni, így jöttek az apróbb 

dolgok: megnövesztem a ha-
jamat, minden hónapban fél-
reteszek tízezer forintot, ke-
vesebb zsírral főzök majd és 
hasonlók. 

Péter (28)
Úgy gondolom, ez az idő-

sebb emberek szokása. Amíg 
tinédzser voltam, nem is ju-
tott eszembe ilyesmi. Ha 
volt valami problémám, biz-
tos voltam benne, hogy meg 
tudom oldani mindenfajta 
ösztönzés nélkül. Bár iga-
zán nem is zavartak ezek. A 
barátaimmal régóta minden 
hétvégén eljárunk sörözni. Ez 
tinédzser koromban nem za-
vart, ám közel a harminchoz 
már egyre többször érzem a 
káros hatását. Vészesen fo-
gyok tőle. Leginkább pénz-
tárcából. Emellett kóros édes-
ségfogyasztó vagyok. Mivel 
mindkettőről egyszerre ne-
héz lenne leszokni, így elő-
ször csak az egyiket próbá-
lom meg. Lehet tehát, hogy 
idén teszek fogadalmat. Bár 
hiányozni fog a csoki.
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Holle anyó rázta,  ■
csak rázta a múlt hé-
ten, és a tetemes hóval 
együtt számos kérdés 
is a nyakunkba hullt.

Bizony, megérkezett a hó 
is. Az előszele már régen hi-
degre fújta a házfalakat, sőt, 
a meteorológusok is jelez-
ték, hogy nem árt hólapátot 
beszerezni, mégis, mintha 
senki nem készült volna fel 
a hóesésre igazából. Én éppen 
autóban ültem, és a Miskolci 
Egyetem területén hajtottam 
át, amikor már legalább tíz 
centi masszív hóréteg leesett, 
de még mindig nem akarta 
abbahagyni az áldást (mint 
kiderült, még másfél napig 
bőven kitartott a csapadék). 

Az egyetem területén azon-
ban szorgoskodtak a trakto-
rok és a helyi munkaerő, és 
meg kell hagyni, szépen tisz-
tították az utakat. Kifordul-
va az egyetemről azonban 
kicsit olyan érzésem volt, 
mintha egy gyorsváltás-
sal Szibériában autóztam 
volna, csak éppen jeges-
medvék nem vadásztak a 
buszmegállóban. Míg rá-
hajtottam a 26-osra, egy 
darab hókotrót sem lát-
tam. A várost elhagyva ket-
tőbe is belebotlottam párszáz 
méter alatt, szóval valószí-
nűleg nem az én elvárásaim 
nőttek nagyra a sávok közt 
tornyosuló hóakadályokkal 
együtemben. Ekkor ütött szö-
get a fejemben, hogy ha még 

a közterületeken sem tudják, 
kinek a dolga eltolni a havat, 
akkor az átlagembereknek 
honnan is lenne róla fogal-
muk? Ezen felbuzdulva jár-

tam utána a dolgoknak, míg 
végül megszületett az aláb-
bi téli etikettgyűjtemény. 
 
A hideg időben hulló eső, 
vagy hó, rövid idő alatt ráfagy 
az ingatlanok előtti járdákra, 
ami balesetveszélyt jelent a 

közlekedők számára. Ezért 
fontos, hogy a járdák síkosság 
mentesítése, az időjárás függ-
vényében akár naponta több 
alkalommal is megtörténjen. 

Hogy ez kinek a felada-
ta, azt a városok külön 
szabályozzák, ám min-
den esetben az utak és 
kerékpár utak takarítá-
sa a helyi önkormányzat 
feladata. Ezek a munká-
latok prioritási sorrend-
ben történnek, tehát a 

legforgalmasabb úttal kezde-
nek, és így haladnak a mel-
lékutcák felé. A többlakásos, 
többszintes lakóépületekben 
szintén az ingatlan tulajdo-
nosa, kezelője, tartós hasz-
nálója, illetőleg haszonélve-
zője köteles gondoskodni a 

külön tulajdonban álló egyes 
épületek gyalogos megköze-
lítésére és körüljárására szol-
gáló járdák hó és síkosság-
mentesítéséről.

Ez a gyakorlatban általá-
ban úgy történik, hogy a bér-
háznak az a lakója tolja el a 
havat a lépcsőről és a járda-
részről, aki éppen ráér. Ezek-
nek a részeknek a szórása is a 
lakóközösség feladata. 

Másik gyakori probléma, 
hogy ha valaki letisztít az au-
tójának egy parkolóhelyet, 
mihelyst elhajt, más már oda 
is állt. Erre korlátozás ugyan 
nincsen, de íratlan szabály-
ként tartják számon, hogy 
nem ildomos más munkája 
árán parkolóhelyet szerez-
ni!                                    SZI

A Sárospataki Refor- ■
mátus Temetőben 
nyugvó egykori ismert 
személyiségek életút-
jának bemutatásáról az 
elmúlt évtizedek, év-
századok alatt többfé-
le kiadvány jelent 
meg. 

A református gyülekezet 
lelkipásztora is foglalkozik 
ilyen kiadvány összeállításá-
val, mely reménységük sze-
rint idén, vagyis a reformáció 
félévezredes évfordulójának 
évében láthat napvilágot. A 
kiadvány célja, hogy a te-
metőbe látogató ne csupán 
neveket és évszámokat lás-
son, hanem mögötte életuta-
kat is. A kiadásra váró kötet 
szerzője dr. Fodor Ferenc re-
formátus lelkipásztor, a Sá-
rospataki Református Teoló-
giai Akadémia tanára. „Ilyen 
munka mindig készen van 
és soha nincsen kész. Ké-
szen van, mert bármennyi 
anyag összegyűjtésére került 
sor, az már érték. De nincs 

kész sohasem, mert sajnála-
tos módon vélhetően mindig 
lesznek fontos személyek, 
akik a ma élő nemzedéknek 
elkerülik a figyelmét. 

Szeretnénk, ha minél ke-
vesebb lenne ilyen” – fogal-
mazott a lelkipásztor felhívá-
sában. Ezért kéri mindazok 
segítségét, Sárospatakon és 
szerte a világban, akik a pa-
taki református temetőben 
nyugvó egykori, régen vagy 
kevésbé régen élt neves sze-
mélyiségek – lelkészek, pro-
fesszorok, tanárok, tudósok, 
bármilyen tudományterület-
tel foglalkozók, politikusok, 
orvosok, ügyvédek, közéleti 
személyiségek, hősi halot-
tak, egyházhoz közelálló, az 
egyházat támogató emberek, 
– életútjáról bármit tudnak, 
jelezzék! 

A szerzőt minden olyan 
személy érdekli, akik a ma-
guk helyén – bármilyen élet-
területen mozogtak – az utó-
kor számára példaértékű 
helytállást tanúsítottak.              
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A fogadalmak időszaka - Új év új esély 

Téli etikett: Kinek mi a feladata hóesés után?

Pataki hírességekről

Ismét kocsonyafarsang. A Becherovka Miskolci Kocsonya Farsangot immár 
a negyedik alkalommal rendezik meg február 17-19. között. Több mint 110 árus kínálja 
majd ételkülönlegességeit, természetesen főszerepet kap a kocsonya. Újra megtelik 
tehát a belváros kézműves és gasztronómiai árusokkal, népművészeti vásárral, és 
lesznek rangos koncertek is.

Emlékezés. A doni katasztrófa áldozataira emlékeztek Sátoraljaújhelyen, a Köztemető-
ben lévő Áldozatok és Hősök emlékműnél. A 74 éve történt összecsapásban 130 ezer magyar 
katona vesztette életét, sebesült meg, vagy került évekre hadifogságba. A megemlékezésen 
Nyiri Péter múzeumigazgató mondott emlékbeszédet.Szuper ügyek

Újévi koccintásra  ■
hívta a helyi közéleti 
szereplőket, vállalkozá-
sokat, intézményveze-
tőket a sárospataki ön-
kormányzat, a járási hi-
vatal, valamint a térség 
országgyűlési képvise-
lője.  

Az eseményen először dr. 
Hörcsik Richárd országgyű-
lési képviselő számolt be a 
mögöttünk hagyott eszten-
dőben elvégzett munkáról, 
valamint a 2017-es tervekről. 
Mint elmondta, a sárospa-
taki önkormányzat minden 
eddiginél nagyobb összegre 
pályázott. A tervezett beru-
házások között említette A 
Művelődés Háza és Könyv-
tára felújítását, amelyet a 
Makovecz - örökség ápolását 
célzó program keretében1,3 

milliárd forintot kaphat a vá-
ros a több mint 30 éve épült 
intézmény rekonstrukciójá-
ra. Félmilliárd forint érkez-
het Sárospatakra ipari terü-
let kialakítására, amelyet a 
37-es számú főút mellé ter-
veznek. Ez megalapozhatja 
azt, hogy új munkahelyek lé-
tesüljenek a városban. Mint 
fogalmazott, ez a legfonto-
sabb feladat, hogy a fiatal-
jainkat itthon tartsuk, és ne 
kelljen máshol keresniük a 
boldogulást. 

A honatya megemlítette 
még a fürdő további fejlesz-
tését, amelynek tervezésére 
40 millió forint áll rendelke-
zésre. Ez pedig kaput nyit-
hat a következő lépéshez, 
amely során a létesítményt 
„téliesítenék”, vagyis a hideg 
időszakban is több vendéget 

fogadhatna a Végardó Für-
dő. Erre a beruházásra 1,3-
1,5 milliárd forintot igényel 
a város. 

Dr. Komáromi Éva a Sá-
rospataki Járási Hivatal ve-
zetője felhívta a figyelmet 
arra, hogy jelenleg ideigle-
nes helyen, a Sárospataki 
Református Kollégium Er-
délyi internátusában műkö-
dik a hivatal, ugyanis épüle-
tük éppen felújítás alatt áll, 
amely elsősorban energeti-
kai fejlesztést jelent. Az ok-
mányiroda – amelyet tavaly 
adtak át – most is eredeti he-
lyén működik. Dr. Komáro-
mi Éva beszélt arról is, hogy 
a tervek szerint NAV ügyfél-
szolgálattal bővülhet a Sá-
rospatakon elérhető szolgál-
tatások köre. 

Aros János polgármester 

a Tengerszem tervezett tu-
risztikai fejlesztéséről be-
szélt. Emlékeztetett rá, hogy 
a Megyer-hegyi Tengersze-
met két alkalommal válasz-
tották az ország legszebb 
természeti értékének. Emi-
att megnövekedett az érdek-
lődés a látványosság iránt, 
erre kíván reagálni az ön-
kormányzat a mintegy 388 
millió forintos beruházás-
sal, amely segítségével az 
oda jutást tennék könnyeb-
bé, kiépítenék a szükséges 
infrastruktúrát, valamint 
néhány szórakoztató elemet 
is építenének a környéken. 
Úgynevezett „barnamezős 
beruházásként” a vasúti sí-
nek melletti, egykori piac-
területet tennék rendbe egy 
piaccsarnok és parkolók épí-
tésével 300 millió forintból. 

A Virágos Város versenyen a 
kiírástól kezdődően minden 
éven kiválóan teljesítő Sá-
rospatak 200 millió forintot 
költene a közterületek szé-
pítésére, 500 milliót pedig 
a Végardóra vezető út javí-
tására, ami mellett kerék-
párút is épülne. A polgár-
mester megemlítette még az 
egykori szülőotthon gyer-
mekorvosi rendelőkké ala-
kítását, az önkormányzati 
épületek energetikai korsze-
rűsítését, valamint a Bodrog-
part fejlesztését. Aros János 
hangsúlyozta: a város által 
megpályázott összegek ösz-
szesítve megközelítik a 10 
milliárd forintot, amelyek 
sikere esetén Sárospatakon 
évtizedek óta nem látott fej-
lesztési sorozat indulhat el.
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Tervekkel teli újévi koccintás Sárospatakon

A tél örömei gyermekszemmel
A gyerekek nagy örömére az elmúlt időszakban igazi arcát is megmutatta a tél. Olyan  ■

nagy pelyhekben kezdett el esni a hó, hogy a közlekedésben komoly zavarokat okozott.

Ez azonban nem szegte kedvét a gyerekeknek, hiszen lehetett hóembert építeni, hógolyózni, szánkózni is, 
és különleges jégcsodák képződtek. Ők komolyan vették Mark Twain kérését: „Add meg mindennapnak az 
esélyt, hogy életed legszebb napja legyen.”
A meteorológusok szerint nem voltak ilyen kemény hidegek öt éve. Folyóink, tavaink befagytak, ami öröm 
és veszély is egyben. Embert és állatot is próbára tettek a kemény mínuszok. Mindenkit arra kérnek: le-
gyünk óvatosak! Sajnos előfordul, hogy a veszélyekre nem figyelnek az emberek. 
 Fotók: Buzafalvi Győző           SZI - BGy
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Kos - Érthető, hogy szeretné 
mihamarabb elérni a célját, de 
ha kapkod, csak hibázik, így 
épp ellentétes irányba halad. 
Pontosan előkészített mindent, 

most mégis úgy érzi, képes lenne nagyobb 
tempót diktálni. Ám legyen tekintettel 
másokra is! Környezete nem biztos, hogy 
képes tartani a lépést!

Bika - Nem érdemes vitába 
bonyolódnia, ha ellenfele tel-
jes mértékben elzárkózik a 
kompromisszumkötéstől. Mos-
tanában sok ilyen helyzet állhat 

elő, ezért szüksége lesz a türelmére. Pár-
kapcsolatában azonban megértésre számít-
hat. Támaszkodjon jobban szeretteire! Nem 
kell egyedül megoldania mindent!

Ikrek - Szüksége lesz a határo-
zottságára, ha nem szeretné, 
hogy a környezete kihasználja. 
Eljött az ideje, hogy végre a 
sarkára álljon és szóvá tegye, 

ha valamivel nem ért majd egyet. Nem 
kell túl hevesnek lennie, de ne ijedjen meg 
a kihívásoktól sem. Jó időszak ez arra, 
hogy megalapozza leendő sikereit!

Rák - Igaz, a szerencse ma 
nem pottyan egyszerűen az 
ölébe, még az sem igaz, hogy 
csak a kisujját kell kinyújtania 
érte, ám vállalkozásait nem 

kerüli el a siker. Feltéve persze, ha 
megfelelő mennyiségű energiát fektet 
beléjük. Ez most a munka ideje az Ön 
számára, nem a kivárásé. 

Oroszlán - Amíg nem tudja 
egyértelműen megfogal-
mazni céljait, ne várja el a 
környezetétől, hogy megért-
sék. Induljon el egyedül az 

úton, talán ezzel irányt mutathat, és akik 
elkísérik, menet közben megértik. Nem 
kell attól tartania, hogy nem akad segít-
sége, csak fejezze ki magát érthetően! 

Szűz - A hét elején tettre kész 
és energikus lesz. Hangulata 
kiváló, lendületből ezen a héten 
sem fog hiányt szenvedni. Dúl 
Önben a tettvágy és minden-

kinek meg akarja mutatni, hogy mire 
képes. Ne aggódjon, a csillagok is pártolni 
fogják ebben! Azt érezheti emiatt, mindig 
jókor van jó helyen. 

Mérleg - A csillagok azt üzenik, 
érdemes volna időnként meg-
hallgatnia a bölcsebbeket, 
különösen azokat, akikről jól 
tudja, hogy az érintett kérdés-

ben nagyobb a tapasztalatuk vagy a 
tudásuk. Bármilyen problémával is küzd-
jön, értse meg, hogy nem szégyen az, ha 
segítségért folyamodik.

Skorpió - Bár az új év már egy 
ideje elkezdődött, Ön mégis 
csak most kezd ébredezni és 
észbe kapni. Most kezd el 
bizonyos változásokat meglátni 

maga körül. Mindemellett mindennap 
friss energiával és megújult emberként 
ébred. Merje kimutatni érzéseit, ne féljen 
a csalódástól! 

Nyilas - Ez a hét a pihenésről 
is szól, ha most túlhajszolja 
magát az vissza fog ütni a 
későbbiekben. Most még a sike- 
rek sem adnak annyi energiát, 

hogy abból építkezni tudjon. Legyen 
inkább a szeretteivel, kapcsolódjanak 
ki, keressen olyan programot, ahol még 
közelebb kerülhetnek egymáshoz.

Bak - Érthető, hogy tele van 
indulatokkal és úgy gondolja, 
most nem tudná a másik féllel 
higgadtan közölni a véleményét, 
de hiába ad magának időt, 

egyre csak fokozódik az idegessége. 
Szellőztesse ki a fejét, de utána ragasz-
kodjon ahhoz, hogy leüljenek és tisztázzák 
a nézeteltérést! 

Vízöntő - Határozott fellépésé-
vel minden ajtó kinyílik Ön előtt, 
érzéki kisugárzásával most azt 
a személyt is meghódíthatja, 
aki eddig ellenállást tanúsított. 

Bízzon a sikerben! Azonban ne érezze 
nyeregben magát addig, amíg be nem 
teljesíti célját, mert a szerencséje szeszé-
lyes lehet a héten! 

Halak - Bizonyos tekintetben 
úgy érzi majd, ez nem az Ön 
hete. Olyan érzése lehet, hogy 
az egész világ Ön ellen for-
dult. Higgye el, ezek átmeneti 

helyzetek és a hét végére már ismét 
színesnek látja majd a világot. Addig 
is gyakorolja a türelmet, mert az segít  
szembenézni a problémákkal. 

 HOROSZKÓP 4. HÉT (2017. január 23-tól január 29-ig)
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A Szuperinfó fi zetett hirdetéseket tartalmaz, melyek valódiságát a szerkesztőség nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal. A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban megjelent 
hirdetéseket felhasználni tilos! A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért felelősséget 
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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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KIEMELT KERESETI 
LEHETŐSÉGGEL 

N E M Z E T K Ö Z I 
G É P KO C S I  V E Z E T Ő K E T 
keresünk 40 tonnás szerelvényre. 

Export-import fuvarfeladatok 
végzésére, (nem uniózás)

új fl ottával, miskolci telephelyre.

Export import fuvarfeladatok
végzésére, (nem uniózás)

új flottával miskolci telephelyreúj fl ottával, miskolci telephelyre.
 � Elérhetőség: 

20/520-8732, 46/505-088
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Munkatársakat keresünk hosszú 
távra Alsózsolcai munkahelyre: 

ÖSSZESZERELŐ 
(8 általános végzettséggel,  

bér: br. 735 Ft/h) 

GÉPKEZELŐ  
(szakmunkás végzettség,

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

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: 
0670/348-7880.

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

keresek tartós bérletre 
vagy megvételre bodza ültet-
vényt. Tel.: 06-30/739-0774 
vagy bodzafold@gmail.com

szőlőterületet vásárolnék, illet-
ve bérelnék Sárospatak környé-
kén. Érd: 16 óra után a 0630/519-
4179-es telefonszámon lehet.

Ü d Ü l ő ,  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.

e g y é B  k e r e s é s

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

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

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

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.

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
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Foton - Fény, Melegség, Biztonság

3950 Sárospatak, Ipar utca 4., 
Tel.: 47/511-600, Fax: 47/511-609, e-mail: fotonsp@foton.hu, www.foton.hu

0 Sárospatak Ipar utca 4
Foton ablak és ajtó a  Facebookon.

Csatlakozz hozzánk!

A részletekről érdeklődjön mintatermünkben! 
Ajánlatot személyesen a megadott címen vagy akár 

online a www.foton.hu oldalon is kérhet.

A rA rA észészészészletll ekrrrrőlőlőlől érddrddekleklklődjődjődjönnönö minminminintattata ermmmmünknknknkü benenenen!!!!

AZ ÚJÉVI 
KEDVEZMÉNY 

Rendelje meg műanyag nyílászáróit 

MÉG TAVALYI ÁRON!+5% m á s o d -
k e d v e z m é ny

Az akció január 31-ig érvényes! 

Hirdetés szövege:  ........................................................................ ....................................................................................................................................................................................................

.............................................................. ........................................................................................................................................................................... ....................................................................................

 .................................................................................................................................................................................................................................................. ...........................................................................

 .................................................................................................................................................................................................................................................. ...........................................................................

 .................................................................................................................................................................................................................................................. ...........................................................................

 .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Érdeklődni (cím, telefonszám, jelige):  .............................................................................................................................................................................................................. ..........

 ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .

Rovat megnevezése: Megjelenés dátuma (hete):

Megrendelő neve, címe: .......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................  Dátum: ...................................................................................................

Írja le hirdetését a fenti területre, vágja ki a kupont és személyesen feladhatja
szerkesztőségünkben: Sárospatak, Rákóczi u. 43. (Centrál Üzletház), valamint  
Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 3. sz. alatt (Vojth Optika)  2017. január 31-ig.

KÉRÜNK 
MINDEN 

FEHÉR MEZÕT
KITÖLTENI! 

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK HIRDET!

APRÓHIRDETÉSI
K U P O N

Egyet fizet, 
kettőt kap!

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

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).

Névnapok
január 23. •  Rajmund, Zelma 
január 24. •  Timót 
január 25. •  Pál 
január 26. •  Paula, Vanda 
január 27. •  Angelika 
január 28.•   Karola, Károly 
január 29.•   Adél

Hetente több mint 2.534.000 olvasó.

Vegye számításba!
2,5 millió olvasó

működteti

Megjelenik az egész • 
országban összesen
2 millió példányban, • 
64 helyi kiadásban.
Akár regionális, akár orszá-• 
gos kampányt tervez, velünk 
biztosan eléri célját.
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SZAKÁCSOT és KONYHALÁNYT
keresünk felvételre

Vár Vendéglő Panzió
Sárospatak, Árpád u. 35., Tel.: 06-47/311-370

Érdeklődni: Zempléni RVA, Rákóczi u. 18. 
(Sátoraljaújhely)

www.zrva.hu;   E-mail: zrva@t-online.hu;  
Tel: 47/523-080; 30/9355-361

Berendezett irodák 
bérelhetők!

A Zemplén Európa Házban
Fsz: 27,5 m2;  II. em: 13,4 m2, 20,17 m2

SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

felnik  javítása, 
GUMI és GYORSSZERVIZ

06-30/9286-648

Telefon: 46/789-417

A kanapéágyak mestere

Magyar
termékek!

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

Telefon:  06 20 318 5238
www.holidayszoboszlo.hu

HAJDÚSZOBOSZLÓI

KEDVEZMÉNYES
ÜDÜLÉS3 éjszaka 

13 500 Ft*

4 éjszaka 
17 000 Ft*

7 éjszaka
23 500 Ft*

Tartalma: 
korlátlan büféreggeli, 
kétfogásos 
meleg vacsora, 
korlátlan wellness.
*Az IFA-t nem tartalmazza.

-30%
Pontosan az 
Ön szeméhez
HOYA multifokális szemüveg lencsék

Rendel: Dr. Károly Katalin

INGYENES* szemorvosi 
látás- és kontaktlencse 

vizsgálat

*Ko
mpl

ett 
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müv
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end
elé
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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!

A BODKÖ Kft 
felsőfokú végzettséggel
rendelkező, regisztrált 

MÉRLEGKÉPES
KÖNYVELŐT 

keres sárospataki munkahelyre.

Érdeklődni lehet:
06-30/9630-548-as

telefonszámon.

Szerencs és vonzáskörzetében! 
Kedvező árak. 

Érd.: 70/456-3337

„PUMPI”DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS

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@�bermail.hu-ra 
küldött önéletrajzzal. 

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!

38
14

62

38
14

63

38
14

58

Ha nem kapja 
az újságot, 

hívja a 
40/424-424-es 
telefonszámot!


