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Zemplén 05. hét

Fennállásának harmincadik év-
fordulóját ünnepelte a közel-
múltban a Bodrogkeresztúri 
faluház./3. oldal

Tokaj is készült Vlagyimir 
Putyin magyarországi látoga-
tására, szerepet vállalna a vá-
ros kétoldalú kapcsolatok erő-
sítésében./5. oldal

Tokaj orosz kapcsolatai

Harminc éves faluház
A Tokaji Borvidék télen. A Tokaji Borvidék 
szőlőültetvényekkel teli lankái sok fotóst megihlettek 
már. Íme egy példa arra, hogy a borvidék tájai télen is 
gyönyörűek.  Fotó: Sóstói András

     MRÁZ
Árnyékolástechnika
47/386-049, 20/942-8888

Szuperolcsó redõnyök, reluxák, 
harmonikaajtók, szalagfüggönyök, 

napellenzõk, hevederzárak, 
szúnyoghálók, garázskapuk.

Mûanyag ajtók, ablakok
40% árkedvezménnyel!
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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

Hajnal Hotel*** 
3400 Mezőkövesd, Hajnal u. 2.

Tel.: 06-49/505-190
info@hajnalhotel.hu www.hajnalhotel.hu

Hajnal szárny:
18 900 Ft/1 fő/3 éj
23 900 Ft/1 fő/4 éj
Kikelet szárny: 
20 900 Ft/1 fő/3 éj
25 900 Ft/1 fő/4 éj

A csomag tartalma:

Megújulás álom áron!

Gyógyszálloda

Év eleji akció
február és március

 hónapban
3 vagy 4 

éjszaka

Kiváló 
minőségű

AKCIÓ
INGYENES 
házhozszállítással
Akciónk visszavonásig érvényes

06-30/613-5064

+AJÁNDÉK MOSÓPOR

A BODKÖ Kft 
felsőfokú végzettséggel
rendelkező, regisztrált 

MÉRLEGKÉPES
KÖNYVELŐT 

keres sárospataki munkahelyre.

Érdeklődni lehet:
06-30/9630-548-as

telefonszámon.

minőségi,
megújuló, 

környezetbarát 
kazánok 

kandallók

Miskolc, Csabavezér u 115. Tel.: 06-30/303-8648
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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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Településrendezési fórum. Településrendezési fórumot rendez a sárospataki 
önkormányzat. A cél az, hogy a terveket megismertethessék a helyi lakossággal, vállal-
kozásokkal, civil szervezetekkel. A február 9.-ére, a polgármesteri hivatal első emeleti 
dísztermébe meghirdetett rendezvényen Aros János polgármester, Olajos Csaba főépítész, 
valamint a város illetékes szakemberei állnak az érdeklődők rendelkezésére. 

Tizenegyedik alka- ■
lommal rendezte meg 
a Szerencsi Borbarátok 
Köre azt a rendezvényt, 
amely keretében a he-
lyi borászok egymás 
borait kóstolhatták 
meg és mondhattak 
véleményt a tavaly ké-
szült nedűkről. 

A rendezvény bevezetőjé-
ben Gál Mihály szőlőterelő-
borász, az esemény főszerve-
zője tartott tájékoztatót, aki 
elmondta: a 2016-os termés 
kiemelkedően jónak ígérke-
zett, amikor augusztus ele-
jén komoly jégverés érte a 

térség szőlőterületeit. Voltak 
olyan dűlők, amelyes száz-
százalékos kárt szenvedtek. 
Azoknak a termelők köny-
velhettek el kevesebb vesz-
teséget, akik több területtel 
is rendelkeznek – hangzott 

el a bevezetőben. Az a ter-
més, ami megmaradt, akár 
minőségi csúcsokat is elér-
het majd a borversenyeken 
– jelentette ki Gál Mihály. A 
rendezvényen szó esett arról 
is, hogy bár tavaly ilyenkor 

már a termelők java meg-
kezdte az éves szőlőmun-
kákat, idén még kevesen 
fogtak hozzá a metszéshez. 
Viszont a régen tapasztalt 
hideg időjárás kedvezhet a 
növényvédelemnek, hiszen 
a kártevők jelentős része 
elpusztulhat. Az esemény 
résztvevői mindezeken túl 
az áprilisban rendezendő 
pálinka- és bormustra kö-
rüli teendőkről is beszéltek. 
A borászok mellett Koncz Fe-
renc, a város polgármeste-
re is megkóstolta a tavalyi 
termésből készült szerencsi 
borokat.
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Egymás nedűit kóstolták a szerencsi borászok

Szuper ügyek
Fennállásának har- ■

mincadik évfordulóját 
ünnepelte a közelmúlt-
ban a Bodrogkeresztúri 
faluház. 

Meghatározó intézmény
Az eseményen részt vettek 

a létesítmény korábbi veze-
tői közül többen, valamint 
azok, akik ma is közel állnak 
az intézményhez. Az egyko-
ri munkatársak között volt 
Csatlósné Komáromi Ka-
talin, aki ma a sárospataki 
Művelődés Háza és Könyv-
tára igazgatója és több mint 
egy évtizeden át irányította 
a keresztúri faluházat. Mint 
elmondta, az ottani egysze-
mélyes munka nagyon jól 
szolgálta szakmai épülését. 
Emlékeztetett rá, hogy akko-
riban közel tíz civil szerve-
zet és szakkör működött az 
intézmény falai között, ezen 
kívül gyakran nemcsak a te-
lepülés, hanem az egész tér-
ség kulturális, társadalmi és 
politikai életében meghatá-
rozó rendezvényeknek adott 
helyet a faluház. Országos 
hírű művészek mellett pél-
dául politikusok is gyakran 

megfordultak a falak között. 
Hozzátette: mindezek mel-
lett nagyon szívesen emlék-
szik a helyi eseményekre, 
például a szilveszterekre, 
iskolai-óvodai rendezvé-
nyekre, valamint a faluna-
pokra is. 

A polgármester szívügye
Májer József polgármestert 

korábban maga is a közmű-
velődésben dolgozott, így ki-
emelten számára fontos volt 
mindig és ma is fontos a kul-
turális intézmény működése. 
Komoly erőpróbának nevezte 
azt, amikor 2007-ben leégett 
az intézmény és vitán felül 
állt, hogy újra kell építeni. 
Ez óriási összefogás mentén 
sikerült, ami azt is bebizo-
nyította, hogy komoly létjo-
gosultsága van a faluháznak 
Keresztúron. Ma Bencsik Má-
tyás a faluház vezetője, aki 
szerint az elmúlt 10-15 év-
ben jelentősen megváltoztak 
a társadalmi körülmények, 
csökkent a lakosságszám is, 
de szeretnének minél több 
embert megmozgatni közös-
ségi rendezvényekkel. Cél-
közönségük a helybeliek 

mellett a településhez kö-
tődők, valamint az elszár-
mazottak, őket is szeretnék 
időnként megszólítani. 

A nyugdíjasklub is 30
A faluházzal együtt ün-

nepelte 30. születésnapját 
a bodrogkeresztúri nyugdí-
jasklub, akik műsort is ad-
tak a rendezvényen. Iváncsó 
Jánosné klubvezető tudósí-
tónknak azt mondta: nagyon 
jó kapcsolatot ápolnak a falu-
házzal. Mint hozzátette, saj-
nos a nyugdíjasklub létszáma 
is csökken, jelenleg 15 aktív 
tagtársuk van. Hetente egy 

alkalommal találkoznak a fa-
luházban, amikor is beszél-
getnek, alkalmanként pedig 
táncokat, énekeket tanulnak. 
Alkalmanként más telepü-
léseken is fellépnek, tavaly 
például a Zemplén Település-
szövetség Napján, valamint a 
Keresztúr nevű települések 
találkozóján mutatták be mű-
sorukat, de kapnak meghí-
vást más nyugdíjas kluboktól, 
valamint ellátogattak telepü-
lésük lengyel testvérvárosába 
is. Az önkormányzattól éven-
ként ötvenezer forint támoga-
tást kapnak. 
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Fotó: Serfőző László

Harminc éves a keresztúri faluház
Egyszerűen nem értem a fiamat, 
panaszkodik Kati. Az egy szem 
gyermeke harmincon túl, önál-
ló lakással, biztos állással, szü-
lői támogatással a háta mögött 
nem tud megállapodni. Minden 
adott ahhoz, hogy szép család-
ja legyen és nem képes dönte-
ni egyik lány mellett sem. Min-
den kapcsolata lelkesen indul, 
szép, értelmes lányokat hoz ha-
za, együtt élnek, utazgatnak, 
majd két-három év után kisze-
ret belőlük. És kezdődik elölről 
minden.
Mari lányos anyuka. Az egyik, 
még huszonéves korában esett 
őrült szerelembe és nem hall-
gatva az édesanyja tanácsaira, 
hogy korai még az esküvő, igent 
mondott a szintén huszonéves 
barátjának. Azóta két csöppség 
boldog anyukája és a szerelemes 
fiatalemberből a családját eltar-
tó és védelmező felnőtt lett.
Az idősebbik lassan kimegy a 
korból, mármint ha a klasszikus 
mikor kell bekötni egy lány fejét 
időre gondolunk. Harmincötön 
és sok csalódáson van túl. Ak-
kor döntötte el, hogy Angliában 
vállal munkát, amikor a vőlegé-
nye néhány év járás után közölte 
vele: ő még élni szeretne, nem 
házasodni és gyereket nevelni. 
Azóta külföldön azt is megta-
pasztalta: vannak rosszabbak 
a magyar fiúknál. Angliában - és 
nemcsak az angol fiatal embe-
rek körében - divat a lányok lis-
tázása, a high maintenance, azaz 
magas fenntartású csaj katego-
rizálás. És bizony itt nem arra 
kell gondolni, hogy túl nagy a nő 
anyagi elvárása. Már az is magas 
fenntartású faktor egyeseknél, 
ha 2 hónap járás után a hölgy 
barátnő státuszt szeretne ma-
gának. No meg, hogy kinyissák 
előtte az ajtót az étteremben, 
ahová nem a lány, hanem a fiú 
hívja meg először.
A barátnőm Nepálban élt né-
hány hónapot, ahol még divat-
ban vannak a rendezett házas-
ságok. Megismerkedett egy 28 
éves lánnyal, aki elmesélte ne-
ki, hogy a szülei egy 15 évvel 
idősebb férfihoz adták. Amikor 
megtudta, hogy mi vár rá, egy 
hónapig sírt, de egy év után 
most azt mondja: élete legjobb 
dolga történt vele.
Mi itt Európában szabadságot 
adunk a gyerekeinknek. De anya-
ként felelősek vagyunk azért, 
hogy figyelmüket felhívjuk ar-
ra: ne játszanak egymás idejé-
vel. Ha nem gondolják komo-
lyan, akkor hagyják, hogy a 
másik tovább lépjen. Így talán 
elkerülhetjük azt, hogy az óvo-
dai szülői értekezleteken több-
ségében nagyapa-nagymama 
korúak üljenek.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Döntés
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Szuper ügyek

Az év eleje az árle- ■
szállítások és a kifutó 
áruk időszaka. Ilyenkor 
hagyományosan min-
den bolt kiakasztja az 
„Akció” táblát.

A legtöbb új szabály, adó-
emelés és törvénymódosítás 
ilyenkor nyer hatályt, általá-
ban az újabb kiadások rém-
képét vetítve elénk.  

A középkorúaknak is isme-
rős lehet az év eleji árleszál-
lítás fogalma, hiszen a múlt 
században annyira divatja 
volt ennek az intézmény-
nek, hogy sokan időzítették 

ilyenkorra a shoppingolást 
(még ha akkortájt nem is hív-
ták így).  Ma azonban az akci-
ózás és az óriási százalékjelek 
végigkísérik a mindennapja-
inkat. Vannak olyan üzletek, 
ahol minden nap kint lóg a 
raktársöprés felirat, hátha ez-
zel néhány vásárlóval többet 
tudnak becsábítani, holott 
valós akciókról szó sincs. Jó 
példa a kamuárleszállításra 
a Black Friday néven elhí-
resült akciónap, ami Ame-
rikából indult, és mostan-
ra itthon is rengeteg embert 
mozgat meg. Vannak ugyan 

termékek, amiket valóban tö-
redék áron lehet ilyenkor be-
szerezni, ám a legtöbb üz-
letben felteszik a logót, majd 
beszorozzák másféllel a ter-
mékek címkéin szereplő szá-
mokat, és az így kapott ösz-
szegből vonnak le 30%-ot. 

Kíváncsiak voltunk, hogy 
az átlagos vásárlókat meny-
nyire mozgatja meg az „év 
eleji akciók” felirat.

Annamária (42)
Nem igazán hiszek ezek-

ben a nagy akciókban. Sok-
szor még a szupermarket 

csemegeosztályán is 
találni becsapós dolgo-
kat. Vannak olyan termékek, 
amik 50%-osan is drágábbak, 
mint egy másik boltban. Ak-
kor hogy is van ez?

Edina (37)
Nekem eddig csak jó ta-

pasztalataim voltak az ilyes-
mivel. Eleve szeretek vásá-
rolni, és figyelek arra, hogy 
minőséget vegyek megfelelő 
áron. Szerintem a januári ak-
ciók tényleg valósak, hiszen a 
kifutó árukkal mit kezdené-
nek amúgy az üzletek?

Klára (26)
Nem vagyok híve se a hi-

permarketeknek, se az akci-
ós áruknak, főleg ruhák te-
rén. Szeretnék anélkül a tudat 
nélkül élni, hogy nem kihe-
lyezett gyárak gyerekmunká-
sai varrják rám a cipőt. Ezért 
akár kicsit többet is hajlandó 
vagyok fizetni. A lekövethe-
tő márkák híve vagyok, még 
ha azok nem is olyan trendik 
vagy menők, mint mások. 
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2017 a megyei fejlesztés éve lesz!

A nagy leárazás: ilyenkor olcsóbb

Újabb bemutató. Elza, vagy a világvége címmel február 3-án újabb bemu-
tatóra várja nézőit a Miskolci Nemzeti Színház. Babits Mihály Elza pilóta vagy a 
tökéletes társadalom című regényéből kiindulva a budapesti K2 színház két ren-
dezője, Benkó Bence és Fábián Péter állítja színpadra a különleges, sci-fi elemeket 
tartalmazó előadást.

A Terület- és Telepü- ■
lésfejlesztési Operatív 
Program keretében az el-
múlt évben 17 kiírásban 
77 milliárd forintot hir-
dettek meg Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében, 
amelyre 120 milliárd fo-
rint értékben pályáztak.

Az idén további 15,7 milli-
árd forint, valamint a tavalyi 
keretből megmaradó összege-
ket hirdetik meg – jelentette be 
a Megyeházán tartott hagyo-
mányos évindító sajtóreggelin 
Török Dezső, a megyei köz-
gyűlés elnöke. A színvonalas 
szakmai munkát a hatékony 
gazdálkodás és a pályázato-
kon nyert kiegészítő források 
alapozták meg, amelyek közül 
a fontosabbakat fel is sorolta 
Török Dezső. A költségveté-
si bevételek 2016-ban az elő-
ző évi teljesítésekhez képest 
11 százalékkal emelkedtek, 
ezzel szemben a költségve-
tési kiadások 40 százalékkal 
csökkentek. Ennek eredmé-
nyeként a 2017-es évet komoly 
megtakarítással indítja az ön-
kormányzat. A tevékenységük 
középpontjában továbbra is a 
Terület- és Településfejleszté-
si Operatív Program (TOP) fog 

állni. „2016 a pályázatok éve 
volt”- mondta a közgyűlés el-
nöke- „2017 a megyei fejlesz-
tés éve lesz.”  Szólt a megyei 
foglalkoztatási paktumról. Az 
ernyőszervezet irodája már 
megkezdte működését, az elő-
készítés a végéhez közeledik 
és rövidesen kezdődhet a 2,3 
millió forint felhasználása. A 
megye, Miskolc és a helyi pak-
tumok szintje összesen mint-
egy 10,6 milliárd forint forrást 
jelent és a tervek szerint 7500 
embert érint. Cél az elsődle-
ges munkaerőpiacra történő 
elhelyezkedés.

Miskolc belvárosában ta-
lálható a Megyeháza pati-
nás épülete, amely a megyei 
önkormányzatnak és a kor-
mányhivatalnak ad otthont. 

Egy pályázati lehetőséggel él-
ve szeretnének felújítani a ré-
gi szárnyat.

A „humán kapacitásfejlesz-
tésekről” is szólt a közgyű-
lés elnöke, amelyekről ősz-
szel várható döntés. Felhívta 
a figyelmet az Megyeházán 
működő Europe Direct Infor-
mációs Központra, mint infor-
mációs bázisra. Török Dezső 
megerősítette, hogy a megyei 
önkormányzat kiemelt jelen-
tőséget tulajdonít a környe-
zetvédelemnek. Megkezdték 
a megyei környezetvédelmi 
program kidolgozását.

A nemzetközi kapcsolato-
kat jól hasznosítja az önkor-
mányzat. Kassa megyével ki-
emelten jó a viszony. A Via 
Carpatia társulás keretében az 

idén is ki szeretnék használni 
a pályázati lehetőségeket, il-
letve továbbra is szorgalmaz-
zák a Baltikumot a Balkánnal 
összekötő Via Carpatia észak-
déli közlekedési folyosó meg-
valósítását. A lengyelekkel ki-
egészülve lobbiznak érte. Két 
éve már rendeztek a kassai 
és hargitai partnerekkel egy 
nemzetközi gazdasági talál-
kozót, amelyet az idén sze-
retnének folytatni. Az AREV 
és EUROCOAL nemzetközi 
szervezetekben és határmenti 
együttműködésekben is aktív 
partner a megyei önkormány-
zat. „Közismert tény, hogy 
megyénkben jelentős a hát-
rányos helyzetű lakosság ará-
nya” – váltott témát az elnök. 
A felzárkóztatás érdekében 

életre hívott pilot programban 
(Roma platform) Baranya és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg mel-
lett Borsod-Abaúj-Zemplén is 
részt vesz. A térségi összetar-
tozást erősítendő június kö-
zepén megrendezik a III. Me-
gyenapot. A helyszínek még 
egyeztetés alatt állnak.

Bánné dr. Gál Boglárka, a 
közgyűlés alelnöke ismertette 
a felügyelete alatt álló szakte-
rületekkel, a szénbányászattal 
és az értéktárral kapcsolatos 
legfontosabb tudnivalókat. A 
megyei értéktár szépen gya-
rapodik, mintegy 150 érték 
található benne. A Magyar-
ságunk értékei országos ve-
télkedőnek február 20-án, a 
Megyeházán lesz a megyei 
döntője.

Dr. Kovács János, megyei 
főjegyző szerint az elnök és 
az alelnök által elmondottak-
kal kapcsolatos előkészítés és 
végrehajtás során számíthat-
nak a hivatal munkájára. Be-
jelentette, hogy polgármester-
választás lesz február 5.-én 
Nagykinizsen, április 9-én pe-
dig Tardonán tartanak polgár-
mester és képviselő-testületi 
választást. 

 SZI - BGy 

A sajtótájékoztatóra megtelt a Szász-terem Fotó: MH



52017. február 3.
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Az év eleje az árle- ■
szállítások és a kifutó 
áruk időszaka. Ilyenkor 
hagyományosan min-
den bolt kiakasztja az 
„Akció” táblát.

A legtöbb új szabály, adó-
emelés és törvénymódosítás 
ilyenkor nyer hatályt, általá-
ban az újabb kiadások rém-
képét vetítve elénk.  

A középkorúaknak is isme-
rős lehet az év eleji árleszál-
lítás fogalma, hiszen a múlt 
században annyira divatja 
volt ennek az intézmény-
nek, hogy sokan időzítették 

ilyenkorra a shoppingolást 
(még ha akkortájt nem is hív-
ták így).  Ma azonban az akci-
ózás és az óriási százalékjelek 
végigkísérik a mindennapja-
inkat. Vannak olyan üzletek, 
ahol minden nap kint lóg a 
raktársöprés felirat, hátha ez-
zel néhány vásárlóval többet 
tudnak becsábítani, holott 
valós akciókról szó sincs. Jó 
példa a kamuárleszállításra 
a Black Friday néven elhí-
resült akciónap, ami Ame-
rikából indult, és mostan-
ra itthon is rengeteg embert 
mozgat meg. Vannak ugyan 

termékek, amiket valóban tö-
redék áron lehet ilyenkor be-
szerezni, ám a legtöbb üz-
letben felteszik a logót, majd 
beszorozzák másféllel a ter-
mékek címkéin szereplő szá-
mokat, és az így kapott ösz-
szegből vonnak le 30%-ot. 

Kíváncsiak voltunk, hogy 
az átlagos vásárlókat meny-
nyire mozgatja meg az „év 
eleji akciók” felirat.

Annamária (42)
Nem igazán hiszek ezek-

ben a nagy akciókban. Sok-
szor még a szupermarket 

csemegeosztályán is 
találni becsapós dolgo-
kat. Vannak olyan termékek, 
amik 50%-osan is drágábbak, 
mint egy másik boltban. Ak-
kor hogy is van ez?

Edina (37)
Nekem eddig csak jó ta-

pasztalataim voltak az ilyes-
mivel. Eleve szeretek vásá-
rolni, és figyelek arra, hogy 
minőséget vegyek megfelelő 
áron. Szerintem a januári ak-
ciók tényleg valósak, hiszen a 
kifutó árukkal mit kezdené-
nek amúgy az üzletek?

Klára (26)
Nem vagyok híve se a hi-

permarketeknek, se az akci-
ós áruknak, főleg ruhák te-
rén. Szeretnék anélkül a tudat 
nélkül élni, hogy nem kihe-
lyezett gyárak gyerekmunká-
sai varrják rám a cipőt. Ezért 
akár kicsit többet is hajlandó 
vagyok fizetni. A lekövethe-
tő márkák híve vagyok, még 
ha azok nem is olyan trendik 
vagy menők, mint mások. 

SZI - BM

2017 a megyei fejlesztés éve lesz!

A nagy leárazás: ilyenkor olcsóbb

Újabb bemutató. Elza, vagy a világvége címmel február 3-án újabb bemu-
tatóra várja nézőit a Miskolci Nemzeti Színház. Babits Mihály Elza pilóta vagy a 
tökéletes társadalom című regényéből kiindulva a budapesti K2 színház két ren-
dezője, Benkó Bence és Fábián Péter állítja színpadra a különleges, sci-fi elemeket 
tartalmazó előadást.

A Terület- és Telepü- ■
lésfejlesztési Operatív 
Program keretében az el-
múlt évben 17 kiírásban 
77 milliárd forintot hir-
dettek meg Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében, 
amelyre 120 milliárd fo-
rint értékben pályáztak.

Az idén további 15,7 milli-
árd forint, valamint a tavalyi 
keretből megmaradó összege-
ket hirdetik meg – jelentette be 
a Megyeházán tartott hagyo-
mányos évindító sajtóreggelin 
Török Dezső, a megyei köz-
gyűlés elnöke. A színvonalas 
szakmai munkát a hatékony 
gazdálkodás és a pályázato-
kon nyert kiegészítő források 
alapozták meg, amelyek közül 
a fontosabbakat fel is sorolta 
Török Dezső. A költségveté-
si bevételek 2016-ban az elő-
ző évi teljesítésekhez képest 
11 százalékkal emelkedtek, 
ezzel szemben a költségve-
tési kiadások 40 százalékkal 
csökkentek. Ennek eredmé-
nyeként a 2017-es évet komoly 
megtakarítással indítja az ön-
kormányzat. A tevékenységük 
középpontjában továbbra is a 
Terület- és Településfejleszté-
si Operatív Program (TOP) fog 

állni. „2016 a pályázatok éve 
volt”- mondta a közgyűlés el-
nöke- „2017 a megyei fejlesz-
tés éve lesz.”  Szólt a megyei 
foglalkoztatási paktumról. Az 
ernyőszervezet irodája már 
megkezdte működését, az elő-
készítés a végéhez közeledik 
és rövidesen kezdődhet a 2,3 
millió forint felhasználása. A 
megye, Miskolc és a helyi pak-
tumok szintje összesen mint-
egy 10,6 milliárd forint forrást 
jelent és a tervek szerint 7500 
embert érint. Cél az elsődle-
ges munkaerőpiacra történő 
elhelyezkedés.

Miskolc belvárosában ta-
lálható a Megyeháza pati-
nás épülete, amely a megyei 
önkormányzatnak és a kor-
mányhivatalnak ad otthont. 

Egy pályázati lehetőséggel él-
ve szeretnének felújítani a ré-
gi szárnyat.

A „humán kapacitásfejlesz-
tésekről” is szólt a közgyű-
lés elnöke, amelyekről ősz-
szel várható döntés. Felhívta 
a figyelmet az Megyeházán 
működő Europe Direct Infor-
mációs Központra, mint infor-
mációs bázisra. Török Dezső 
megerősítette, hogy a megyei 
önkormányzat kiemelt jelen-
tőséget tulajdonít a környe-
zetvédelemnek. Megkezdték 
a megyei környezetvédelmi 
program kidolgozását.

A nemzetközi kapcsolato-
kat jól hasznosítja az önkor-
mányzat. Kassa megyével ki-
emelten jó a viszony. A Via 
Carpatia társulás keretében az 

idén is ki szeretnék használni 
a pályázati lehetőségeket, il-
letve továbbra is szorgalmaz-
zák a Baltikumot a Balkánnal 
összekötő Via Carpatia észak-
déli közlekedési folyosó meg-
valósítását. A lengyelekkel ki-
egészülve lobbiznak érte. Két 
éve már rendeztek a kassai 
és hargitai partnerekkel egy 
nemzetközi gazdasági talál-
kozót, amelyet az idén sze-
retnének folytatni. Az AREV 
és EUROCOAL nemzetközi 
szervezetekben és határmenti 
együttműködésekben is aktív 
partner a megyei önkormány-
zat. „Közismert tény, hogy 
megyénkben jelentős a hát-
rányos helyzetű lakosság ará-
nya” – váltott témát az elnök. 
A felzárkóztatás érdekében 

életre hívott pilot programban 
(Roma platform) Baranya és 
Szabolcs-Szatmár-Bereg mel-
lett Borsod-Abaúj-Zemplén is 
részt vesz. A térségi összetar-
tozást erősítendő június kö-
zepén megrendezik a III. Me-
gyenapot. A helyszínek még 
egyeztetés alatt állnak.

Bánné dr. Gál Boglárka, a 
közgyűlés alelnöke ismertette 
a felügyelete alatt álló szakte-
rületekkel, a szénbányászattal 
és az értéktárral kapcsolatos 
legfontosabb tudnivalókat. A 
megyei értéktár szépen gya-
rapodik, mintegy 150 érték 
található benne. A Magyar-
ságunk értékei országos ve-
télkedőnek február 20-án, a 
Megyeházán lesz a megyei 
döntője.

Dr. Kovács János, megyei 
főjegyző szerint az elnök és 
az alelnök által elmondottak-
kal kapcsolatos előkészítés és 
végrehajtás során számíthat-
nak a hivatal munkájára. Be-
jelentette, hogy polgármester-
választás lesz február 5.-én 
Nagykinizsen, április 9-én pe-
dig Tardonán tartanak polgár-
mester és képviselő-testületi 
választást. 
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Pályázat sportszervezeteknek. Több mint tízmillió forintot szán idén a 
helyi sportszervezetek támogatására a sárospataki önkormányzat. A kívánt támogatást 
pályázat útján nyerhetik el az érintettek, amelyről a képviselő-testület dönt. A pályázat 
benyújtási határideje február 15.-e.Szuper ügyek

Mivel az elmúlt he- ■
tek, tartós hideg időjá-
rása következtében a 
kedvelt kirándulóhe-
lyek szabadvizei egy-
befüggően befagytak, 
a rendőrség óvatosság-
ra és figyelmességre 
inti azokat, akik arra 
szánják magukat, hogy 
rámennek a jégre – ol-
vasható a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság 
közleményében.  

Mint írták, a szabad vizek 
jegén tartózkodni azokon a 
helyeken szabad, amelyek 
nem esnek tiltó rendelke-
zés alá. Fontos szabály, hogy 
csak ott szabad a jégre lépni, 
ahol az nem tiltott, de ott is 
csak akkor, ha a jég kellő szi-
lárdságú, nem olvad, illetve 

nem mozog. Állásfoglalásuk 
szerint tilos a szabadvizek 
jegén tartózkodni: éjszaka és 
korlátozott látási viszonyok 
között, járművel (a bizton-
ságos munkavégzés kivéte-
lével), kikötők és veszteglő-
helyek területén, valamint 
folyóvizeken, és azok mel-
lékágain. A szabadvizeken, a 
jégen tartózkodás szabálya-
inak betartását, a jégbesza-
kadások miatt bekövetkezett 
balesetek megelőzése érde-
kében a rendőrök rendszere-
sen ellenőrzik – áll a rendőr-
ség közleményében.

 SZI - BA

Óvatosságra figyelmeztet a rendőrség

Tokaj is készült Vla- ■
gyimir Putyin magyar-
országi látogatására.

Vlagyimir Putyin éppen 
lapunk megjelenésének idő-
szakában érkezik Magyaror-
szágra. Az orosz elnöki láto-
gatásra való tekintettel Posta 
György Tokaj polgármestere 
Goreczky Gergellyel, az ál-
lami tulajdonú Grand Tokaj 
Zrt. vezérigazgatójával kö-
zösen találkozott Szergejev 
Vlagyimir Nyikolájeviccsel, 
az Oroszországi Föderáció 
Rendkívüli és Meghatalma-
zott magyarországi nagykö-
vetével Budapesten, akivel a 
tokaji ügyekkel kapcsolat-
ban sikeres egyeztetéseket 
folytattak – közölte közössé-
gi oldalán a polgármester. 

Ennek részleteiről szól-
va lapunknak elmondta: a 
nagykövetnek elsősorban 
köszönetet mondtak a to-
kaji orosz-magyar barátság 

napja elnevezésű 
rendezvény sike-
res lebonyolításá-
hoz nyújtott támo-
gatásért, valamint 
– ahogyan Vlagyi-
mir Putyin koráb-
bi látogatásakor is 
tették – ajándékot 
vittek a hazánkba 
érkező orosz el-
nöknek, amelynek 
átadására vendég-
látójukat kérték. 

A tokaji polgár-
mester hozzátette: 
szeretnék erősíte-
ni szerepvállalá-
sukat az orosz-ma-
gyar kapcsolatok 
erősítésében. En-
nek egyik fontos 
lépcsőfoka, hogy 
együttműködési 
megállapodást kötöttek az 
orosz Konsztantinovszki já-
rással. Ez elsősorban kultu-
rális, gazdasági és oktatási 

tartalmú kapcsolat – közöl-
te Posta György. Kiemelte: 
partnereik segíteni fognak 
a magas színvonalú orosz 

nyelvoktatásban, amely már 
most is zajlik Tokajban. 

Ezen kívül a kozák – 
huszár hagyományok 

ápolásában is támaszkod-
hatnak egymásra a felek. A 
polgármester hozzátette: en-
nek eredményeként a Tokaji 
Múzeumban valószínűleg 
egy kozák - huszár kiállí-
tás is nyílik majd. Az orosz 
nagykövetségen tett látoga-
tás során szó esett a tokaji 
ortodox templom felújításá-
nak szükségességéről és a 
további működtetés lehető-
ségeiről is, amely 1795-ben 
épült, így az ország legré-
gebbi ilyen jellegű épülete. 
Posta György egy Vlagyimir 
Putyinnak címzett levelet 
is átadott a nagykövetnek, 
amelyben megerősítette: 
Tokaj az orosz-magyar ba-
rátság városa. Egyben leírta 
benne az egykori orosz bor-
felvásárló bizottság műkö-
dését, amelynek ténykedése 
komoly gazdasági fellendü-
lést eredményezett a Tokaji 
Borvidéknek az 1700-as évek 
második felében. SZI - BA

Meleg ételt kaptak nehéz sorsú emberek
Immár hagyománnyá vált, hogy a téli hidegben jószándékú közösségek több ételosztást is 
szerveznek a sárospataki nehéz sorsú embereknek. Karácsony előtt a helyi vadászok, vagyis 
a Kossuth, valamint a Zempléni Hubertus Vadásztársaság 300 adag, különböző vadakból 
készült étellel várta a rászorulókat. A jótékonyság mellett a vadászok célja a vadételek nép-
szerűsítése is volt. A napokban, a különösen hideg időjárásban a Sárospataki Református 
Egyházközség Missziói Bizottsága várta a helyi piacon az éhes embereket. A megjelentek itt 
egy tál forró levest, valamint egy süteményt kaptak. Fotónk ezen az alkalom készült.

Tokaj az orosz-magyar barátság városa
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Kos - Ha segítségért fordul-
nak Önhöz, legyen ideje leülni 
és beszélgetni mások prob-
lémáiról. Ez az időszak Önnek 
is hozhat nehéz helyzeteket, így 

nem árt, ha többekkel is jó viszonyt ápol. 
Adjon nekik lehetőséget, hogy kifejtsék 
a véleményüket. A türelem meghálálja 
önmagát. 

Bika - Energiáit az új 
lehetőségek felkutatására 
fordítsa, járjon nyitott szemmel 
és ragadja meg a kínálkozó 
alkalmakat. Ezt a jó tanácsot 

a szerelem terén most ne alkalmazza. A 
csillagok állása nem az érzelmi impulzu-
sok szabad áramlásának kedvez, hanem 
a kreativitásnak. 

Ikrek - A szerelemben óva-
kodjon a légvár építésétől, ma-
radjon csak a realitás talaján. 
Munkája során is fogadja meg 
ezt a tanácsot, most nem az 

álmodozás ideje van. Kemény munkával 
azonban elérheti céljait. Mindemellett 
figyeljen az egyensúlyra! A családját ne 
hanyagolja el, mert számítanak Önre!

Rák - Még önmagát is meg 
fogja lepni azzal, hogy milyen 
jó ütemben halad teendői 
elvégzésével. Egyedül a csil-
lagok kavarhatnak be Önnél, 

ugyanis a hét közepén hangulatinga-
dozóvá és fokozottan érzékennyé válik, 
ami miatt azt érzi, mintha az egész világ 
összefogott volna Ön ellen.

Oroszlán - A héten a csil-
lagok nem igazán engedik 
meg Önnek a tétlenkedést. 
Nem csak, hogy cselekvésre 
sarkallják majd, hanem zűrös 

ügyek megoldására is. Csodavárás helyett 
mindenképpen menjen is utánuk! A hét 
romantikát és szenvedélyt ígér, különösen 
akkor, ha nyitott a kezdeményezésre.

Szűz - A csillagok igyekszenek 
Önt tehermentesíteni azért, 
hogy a fontosabb dolgokra 
és ugyanakkor önmagára is 
jusson elég ideje és ne csak 

azt érezze, hogy állandóan robotol és alig 
akad valami öröme az életében. Rengeteg 
munka vár Önre a héten, de szerencse, 
hogy bírja a terhelést.

Mérleg - Sokan szeretnék 
elcsábítani, de csak akkor 
engedjen, ha biztos benne, 
hogy az illető valóban a szíve 
választottja. Ha párkapcsolat-

ban él, számoljon a következményekkel. A 
napokban más területeken is megnőnek 
a lehetőségei, főleg a karrierben, esetleg 
a tanulmányai terén.

Skorpió - Komoly döntéseket 
kell meghoznia, ezért ne a 
megérzéseire hagyatkoz-
zon, hanem a józan eszére. 
A szélsőséges gondolkodástól 

óvakodnia kell, mert elronthat mindent. 
Ahogy közeledik a céljai eléréséhez, egyre 
türelmetlenebbé válik. Ne kezdjen kap-
kodni, mert így csak hibázni fog.

Nyilas - Szeretteire minden 
helyzetben számíthat és biztos 
lehet a barátai támogatásában 
is. A gondokat most tegye 
félre és élvezze az élet kínálta 

lehetőségeket. Nincs más dolga, mint 
követnie az Ön előtt megvilágított utat. 
Csak ne essen pánikba attól, hogy 
küszöbön vannak az álmai. 

Bak - Ha nagyobb figyelemre 
vágyik, ne erőszakkal próbálja 
kiharcolni. Ha a háttérben 
állva megmutatja, lehet Önre 
számítani, kivívhatja ugyanúgy 

az elismerést. Ez ráadásul sokkal hosz-
szabb távon jelent majd megbecsülést, 
hiszen megdolgozik érte. A csillagok 
állása a szerelemhez is kedvező!

Vízöntő - A következő napok-
ban szüksége lesz arra, hogy 
biztos háttere legyen, ahol 
megnyugodhat, ezt csak a 
családja biztosíthatja. Ahogy a 

hétköznapjait is elkerüli az unalom, úgy 
a szerelmi életét is. A szingliknek ez az 
új partner lehetőségét vagy az izgalmas 
randevúkat jelenti.

Halak - Kiegyensúlyozottnak 
érzi magát, derűlátó és lelkes. 
A kisebb gondoktól eltekintve 
nem is lesz olyan rossz ez az 
időszak. Kifejezetten elemében 

lesz, tele erővel, energiával. Habár hajla-
mos elábrándozni a havas táj látványában, 
vigyáznia kell az ízületeire, öltözzön 
melegen.
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keletkező következményeket és hátrányokat a Megrendelőre hárítja. Ezen felül a Kiadó nem tehető felelőssé, és nem vállal felelősséget semmiféle kárért, 
közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek 
a sajtótermékben megjelent hirdetésből fakadnak, ill. azzal kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az ilyen károk szerződéssel, hanyagsággal, polgári peres 
eljárással, jogszabályokkal vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak.
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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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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

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

Műanyag és fa nyílászárók gyártása 
és beépítése teljes helyreállítással.

Homlokzati hőszigetelések 
és teljes lakás felújítás.

NYÍLÁSZÁRÓ CENTRUM

nyilaszaro.centrumauchan@gmail.com
H Í V J O N  M O S T !

Telefon: 30/383-61-94, 46/323-299

NYÍLÁSZÁRÓ CENTRUM

H á z - ,  H á z r é s z e l a d á s

Karcsán 3 szobás, kertes össz-
komfortos ház garázzsal, sok 
melléképülettel eladó. Irányár: 
6,2 millió Ft. Tel.: 06/30-646-
1840.

Karoson kétgenerációs, össz-
komfortos családi ház eladó. 
Tel.: 06/47-342367, 06/30-
551-9500.

Kertes családi ház eladó Sátor-
aljaújhelyen. Tel.: 06-30/244-
3553, 06-47/526-525.

sátoraljaújhelyben kertes csa-
ládi ház eladó. Tel.: 06-20/262-
2085.

sürgősen eladó! Sárospatak 
Komáromi út 14., kétgenerá-
ciós ház, pince, üzlethelyiség. 
Érd.: 06-20/254-0477.

eladók Szerencsen új építé-
sű ingatlanok lakás/vállalkozás 
céljára. Bruttó árak 51 m2 8,7 
millió, 72 m2 12,2 millió forint. 
Tel.: (06-20/9621-478) .

F ö l d ,  K e r t

eladó Olaszliszka határában, 
a „Haraszt” dűlőben 3317 m2 
huzalos szőlő. Tel.: 47/358-
066.

sárospatak Manduláson 600 
négyszögöl szőlő, gyümölcsös, 
hétvégi házzal, pincével, felsze-
reléssel eladó. Tel.: 06-30/850-
1840.

sátoraljaújhely-Várhegy dűlő 
közepén 300 négyszögöl tőkés 
telepítésű szőlő, gyümölcs-
fákkal, kőházzal együtt kiadó. 
Szőlőművelést értő, komoly 
férfit keresünk, összes termés 
önöké! Autóút, villany és min-
den felszerelés van. Jelentke-
zés telefonon, vagy személye-
sen. Sátoraljaújhely Kazinczy 
20. Tel.: 06-47/321-018 Bar-
na Ferenc.

sürgősen eladó Hosszú-hegy 6 
sor 100 méteres szőlő, gyümöl-
csös. Kácsárdon 7200 m2 terü-
let. Érd.: 06-20/254-0477.

tokaj-Hegyalján Sárospatak 

határában a 37-es főút mel-

lett, jó karban lévő huzalos sző-

lő 0,8 hektár, almaültetvény 0,9 

hektár, borház, szőlőfeldolgozó, 

tanyaépület (lakható), szőlőmű-

velő és feldolgozó gépek, traktor 

stb., fedett tárolók eladók. Érd.: 

06-30/638-9505.

B ú t o r

Franciaágy, 1 személyes heve-
rő, Samsung TV eladó. Tel.: 
06-20/231-0211.

r é g i s é g ,  g y ű j t e m é n y

Fali tányérokat, porcelánokat, 
régi könyveket, festményeket, 
rézmozsarat, egyéb régiséget 
veszek. Tel.: 06-70/608-9353.

1945 előtt megjelent könyve-
ket, folyóiratokat, könyvhagya-
tékot, festményeket és régisége-
ket vásárolok. Tel.: 06-20/485-
9251.

dísztárgyakat, festményt, 
órát, könyvet, ezüstöt, porce-
lánt, hagyatékot műtárgybe-
csüs vásárol. Tel.: 06-30/342-
1855.

á l l a t

Bodroghalomban 30-35 kg-
os malacok eladók. Érd.: 
06-30/814-7519 .

rövid orrú, nagy fülű mala-
cok és 150 kg hízó eladó. Tel.: 
0620/482-9454.

e g y é B  e l a d á s

Hajdú Energomat mosógép, 
hagyományos, üzemképes tele-
víziók, új beltéri fa ajtó eladó 
Sárospatakon. Telefon: 47/313-
164.

Kalodás tűzifa akció! Házhoz 
szállítva 3 kaloda esetén fuvar-
mentes! Akác, tölgy, bükk kb. 10 
hónapos kitermelés! 80x80x130-
as kaloda Ár: 14500 Ft Konyha-
készen! Tel.: 20/974-7078 vagy 
20/973-6943.

Kalodás tűzifa akció! Házhoz 
szállítva 3 kaloda esetén fuvar-
mentes! Akác, tölgy, bükk kb. 10 
hónapos kitermelés! 80x80x130-
as kaloda Ár: 14500 Ft. Konyha-
készen! Tel.: 30/514-4340.
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A Foton Nyílászáró Szerkezeteket 
Gyártó és Forgalmazó Kft. 

munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe 
sárospataki gyárába:

RAKTÁRVEZETŐ ÉS 
ÜZEMVEZETŐ

Fényképes önéletrajzokat személyesen, e-mailben karrier@foton.hu 
vagy postai úton 9400 Sopron, Ipar krt. 4/b. várjuk.

A pozíciókkal kapcsolatos részleteket a 
www.fotonablak.hu/karrier oldalon olvashat.

6 féle nemesvakolat helyszíni színkeverése raktárról, akár azonnal!
VAKOLATCENTRUM '94 KFT

Építôanyagok
NEMESVAKOLATOK
Díszítôelemek
Hôszigetelô rendszerek

Miskolc, Futó út 70/a.
Tel./Fax: 46/431-491, 560-449

Web: www.vakolatcentrumkft.hu
E-mail: vakolatcentrum@t-online.hu

Február 06. hétfő
18.00: Egyházi idő. Telenkó 

Miklós sárospataki 
görögkatolikus papra emlé-
kezünk

19.00: Hír7
19.20: Katedra extra: Miskolci 

Egyetem Nyílt napja Sátoral-
jaújhelyen

Február 07. kedd
18.00: Első kézből. Beszélgetés 

Szamosvölgyi Péter polgár-
mesterrel

18.30: Nemzetiségi Maga-
zin: Szlovák karácsony 
Rudabányácskán

19.00: Hír7
19.30: Zempléni Mozaik: 

Beszélgetés dr.Komáromi 
Évával a Sárospataki Járási 
Hivatal vezetőjével

Február 08. szerda
18.00: Sportmagazin
18.30: Nők a közéletben, Nők a 

Rotary-ban konferencia
19.00: Hír7
19.20: Zempléni mozaik. 

Vadállomány téli etetése

Február 09. csütörtök
18.00: Legek földje Zemplén 

– turisztikai kínált bővítési 
program zárása

18.30: Zempléni Mozaik. 
Beszélgetés a Sárospataki 
Hegyközség elnökével 

19.00: Hír7
19.20:  Magyar Kultúra Napi 

táncösszeállítás Sárospatak
Február 10. péntek

18.00: Sportról-Sportra
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.20: Jónás Zoltán Sütő 

András estje
Február 11. szombat

18.00: Zempléni portré: Fraknói 
Vilmos díjazott dr. Szabó Irén

18.30: ZemplÉNélmény: XX. 
Gyermek Szólótánc Fesztivál 

19.00: Megyei Híradó
19.30: Doni Hősök Emléktúra 

Február 12. vasárnap
18.00: Éven történt
18.40: Zemplén Zenéi. Csángó 

est Sátoraljaújhelyen

A Zemplén TV műsora
2017. február 6-12.Zemplén TV

száraz tölgy, bükk tűzifa rendel-
hető 160x130x80-as, 1,6 m3-es 
kalodában konyhakészen 24.500 
Ft-ért. Ugyanitt szén is kapható. 
Tel.: 20/288-1769.

e g y é B  K e r e s é s

Használható vegyes tüzelésű 
kályhát, vagy tűzhelyet kere-
sek, Sárospatak és vonzáskörze-
tében. Tel.: 06-30/334-8967.
s z o l g á l t a t á s  K í n á l a t

szeretne kedvezményesen 
vásárolni Avon termékeket akár 
15-50%-al olcsóbban? Szeret-
ne pénzt keresni? Avon Tanács-
adók, koordinátorok Jelent-
kezését várom! Hívj segítek! 
06-20/980-6678

m u n K a H e l y e t  K í n á l

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.

egyedi alkatrészek gyártásá-
hoz keresünk CNC-s kollégá-
kat. Jelentkezni lehet: e-mail  
penzugy.technometall@gmail.
com  Tel.: 06-20/213-4040.

építész tervezőt keresek sátor-
aljaújhelyi irodánkba szál-
láslehetőséggel. Informá-
ció:  www.fundamentumkft.hu   
Jelentkezés:  plebanmihaly@
fundamentumkft.hu  Tel.: 
(06-20/9358-132).

Könnyen, ülve végezhető cso-
magoló munkára keresünk kollé-
gákat Budapestre. Szállás meg-
oldható. Érdeklődni: 06(70)466-
1647.

213.000 Ft bruttó fizetés, ingyen 
szállás, előleg megoldott. Sár-
várra betanított munkásokat 
keresünk többműszakos munka-
rendbe. Érd.: 06-20/224-0242, 
06-30/791-0950.

o K t a t á s

Bolti eladó, Boltveze-

tő, Szakács, Cukrász, Pin-

cér, Vendéglátásszervező-

Vendéglős, Vendéglátó Eladó, 

Aranykalászos Gazda OKJ tan-

folyam. 06-70/524-6166.  

w w w . o k t a t o h a z k e l e t . h u  

(E-000937/2014/A001-A011).

magyar nyelv- és irodalomból 

vállalok korrepetálást, közép- 

és emelt szintű érettségire való 

felkészítést. Tel.: 06-70/560-

3183.

Ü d Ü l é s

Hajdúszoboszlói üdülés félpan-

zióval, 20.500 Ft/fő/7éj, 13.900 

Ft/fő/3 éj  www.frankvendeghaz.

hu

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. február 8-ig.

KÉRÜNK 
MINDEN 

FEHÉR MEZÕT
KITÖLTENI! 

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK HIRDET!

APRÓHIRDETÉSI
K U P O N

Egyet fizet, 
kettőt kap!

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 országos kampányt
tervez, velünk biztosan 
eléri célját.
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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

MINŐSÉG - GARANCIA

kedvezménnyel!
multifokális lencse30% 

2017. február 1-től
(Akcióink külön-külön érvényesek, nem vonhatók össze!)

Telefon: 46/789-417

A kanapéágyak mestere

Magyar
termékek!

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.

...AHOL AZ ELKÉPZELÉSEINK TALÁLKOZNAK...

BOSS2006 Hungária Kft.
Pályázatot hirdet:  1 fő CNC esztergályos 

munkakör betöltésére

Elvárások:   CNC forgácsoló, esztergályos, 
fémforgácsoló vagy szerszámkészítő 
szakképesítés

  1 fő CNC köszörűs 
munkakör betöltésére

Elvárások:   CNC forgácsoló, esztergályos, 
fémforgácsoló vagy szerszámkészítő 
szakképesítés

Előnyt jelent:  Hasonló munkakörben vagy szerszám-
gyártás területén szerzett tapasztalat

Jelentkezni lehet: Leskó József 
Telefon: 06-47-513-202

E-mail: lesko.jozsef@boss2006.hu

Központi elérhetőség:
BOSS2006 Hungária Kft.
Dorkói út. 1.
H-3950 Sárospatak
E-mail: info@boss2006.hu

Laczó Éva,  �: 06-20/480-1603

K E R E T E S 
hirdetés feladás

Ha nem kapja az 
újságot,  hívja a 
40/424-424-es 
telefonszámot!


