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Problémát okozott a gyors 
hóolvadás, valamint a helyi 
patak jegesedése Tolcsván, 
de a helybeliek néhány óra 
alatt úrrá lettek a gondokon. 
/3. oldal

Egy emlékfal őrzi a második vi-
lágháború végén, hetven éve 
Hercegkútról a Szovjetunióba, 
málenkij robotra elhurcolt 136 
ember neveit Sárospatakon, 
amelyet a napokban lepleztek 
le./5. oldal

Elhurcoltak

Villámárvíz Tolcsván A szerelem ünnepén. 
A Valentin-napon kicsit még 
jobban szeretjük párunkat, mint 
a hétköznapokon. Legalábbis 
több figyelmet szentelünk neki. 
Lapunkban annak jártunk utána, 
hogyan tudjuk még szebbé tenni 
ezt a napot./4. oldal

Esküvői 
fotózás

www.levifoto.hu;  
info@levifoto.hu

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

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: +36/20/433�6860
Kéthetente új árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat!

HASZNÁLTCIKK KERESKEDÉSHASZNHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
ÚJ ÁRU ÉRKEZETT!

Üzleteink:
Sárospatak, Kossuth u. 61-63. (Makkhetes Étterem mellett)
Sárospatak, Rákóczi u. 51. (katolikus temetővel szemben)

SZAKÁCSOT és KONYHALÁNYT
keresünk felvételre

Vár Vendéglő Panzió
Sárospatak, Árpád u. 35., Tel.: 06-47/311-370
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Tegye próbára árgarancia szolgáltatásunkat!

50.000 Ft feletti vásárlás esetén 30 km körzetben 
INGYENES A KISZÁLLÍTÁS! (2017. február 28-ig)

-20-30%-os engedmények helyett 
garantáltan alacsony árak!

Ajánlatunk a készlet erejéig tart!
Raktár-

készletrôl 
azonnal 

szállítható 
bútorok!

Sarokülő
101.200 Ft helyett

94.900 Ft

Formálható pihenő fotel
20.900 FtNatália ágykeret wenge

58.500 Ft helyett

50.900 Ft

MEGKEZDTÜK 
fenyő bútorok és 

matracok forgalmazását
ÚJDONSÁG!

Szekrénysor
108.500 Ft
helyett

63.900 Ft

Basel szekrénysor
144.900 Ft helyett

132.600 Ft

06-47/361-758 
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

úti bögre*

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.

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

minőségi,
megújuló, 

környezetbarát 
kazánok 

kandallók

Miskolc, Csabavezér u 115. Tel.: 06-30/303-8648
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Felvételi. Február 15.-éig nyújthatják be kérelmüket az Oktatási Hivatalhoz a felvé-
telizni szándékozó középiskolások a felvi.hu-n. A szeptemberben induló képzések listáján 
több szakot megszüntettek, átalakítottak, vagy megváltoztatták a nevét a tavalyihoz 
képest.

Problémát okozott a  ■
gyors hóolvadás, vala-
mint a helyi patak jege-
sedése Tolcsván, de a 
helybeliek néhány óra 
alatt úrrá lettek a gond-
dal – mondta el rádió-
nknak Csoma Ernő a te-
lepülés polgármestere. 

Kiemelte: vasárnap dél-
után három órakor kapták a 
jelzést, amely következtében 
összehívták a helyi védelmi 
bizottságot. A Táncsics ut-
cai villámárvíz gyors cselek-
vésre ösztönözte a védelem-
ben résztvevőket, amelynek 
eredményeként este hat órá-
ra elhárították a veszélyt. Így 
a víz csupán néhány ingat-
lan portájára jutott be, de a 
házakba nem. Több helyen 
hidakat bontottak, árkot 
ástak és homokzsákoltak a 
helyiek, a munkákhoz egy 
gumikerekes rakodógépet 
vettek igénybe – közölte a 
polgármester. Hozzáfűz-
te: a Tolcsva patakon a jég-
torlódást kellett elhárítani. 

Tolcsván korábban több al-
kalommal okoztak gondot a 
patakok, de az utóbbi évek-
ben több megelőző beru-
házás is történt, amelynek 
eredményeként sokat javult 
a helyzet, de most a gyors 
hóolvadás ismét adott némi 
munkát a helyi szakembe-
reknek. Néhány kilométerrel 
távolabb, Bodrogolasziban 
két házba tört be a víz, ame-
lyet a tűzoltók szivattyúval 
távolítottak el, valamint az 
ingatlanokat homokzsákok-
kal védték.

 SZI - BA

A Kanadai Magyarok  ■
Országos Szövetsége 
meghívására ismét Kana-
dába utazik a sárospata-
ki 8kor Színház, ahol az 
’56-os forradalom és sza-
badságharc 60. évfordu-
lója alkalmából több hely-
színen mutatja be Eg-
mont-nyitány című mű-
sorát – adta hírül az 
együttes, akik már ötödik 
alkalommal utaznak az 
amerikai kontinensre.  

A nemzeti érzelmű mű-
sorairól ismert társulat tag-
jai február utolsó, vala-
mint március első hetében 
öt helyszínen mutatkoznak 
be. Hamiltonban a refor-
mátus templom, 
Cambridge-ben 
a Kossuth Ház, 
Torontóban a Pa-
raméter Színház, 
Ottawában a Ma-
gyar Ház, Mont-
realban pedig az 
Első Református 
Egyház ad helyet 

fellépéseiknek. Bálint Béla, 
az együttes egyik tagja, a sá-
rospataki Farkas Ferenc Mű-
vészeti Iskola igazgatója la-
punknak elmondta: mindig 
nagyszerű érzés számukra 
külhoni magyarok előtt fel-
lépni, a visszajelzésekből pe-
dig maguk is sok erőt meríte-
nek. A programot az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 
60. évfordulójára létrehozott 
Emlékbizottság támogatja. 
Az együttes tagjait – Karacs 
Mónikát, Bálint Bélát, Donkó 
Józsefet, Erdő Zoltánt, Nagy 
Zsoltot és Sipos Istvánt – elkí-
séri Spisák Béla is, aki felvéte-
leket, majd később összeállí-
tást készít az előadásokról.

 SZI - BA

Villámárvizet okozott a gyors olvadás

Szuper ügyek
Már sokkal koráb- ■

ban is készíthettek to-
kaji aszút Tokaj-Hegy-
alján, mint ahogyan ed-
dig azt a széles közvé-
lemény  gondolta.

Erről Komporday Leven-
te sátoraljaújhelyi történész 
beszélt egy borászati esemé-
nyen a közelmúltban. Mint 
elmondta, a tokaji borról az 
1400-as évekig nem találunk 
különösen kiemelkedő emlí-
tést. Akkoriban legnevesebb 
borvidékünk a szerémségi 
volt, amíg a törökök el nem 
foglalták. A Görögországból 
indult mazsolabor készítési 
technológia is valószínűleg a 
Szerémségen keresztül jutott 
el Magyarországra. A XVI. 
századtól a törökök támadá-
sainak eredményeként déli 
borvidékeinket elmaradtak 

a szüretek 
és a hábo-
rúk jelentős 
pusztításo-
kat okoztak. 
A k ieset t 
bormennyi-
séget a törö-
kök által el 
nem foglalt 
te r ü le te k-
ről kellett 
pótolni, ennek eredménye-
ként értékelődött fel a Tokaj-
hegyaljai borvidék, amelyhez 
Sátoraljaújhely is tartozik – 
közölte a történész. Megem-
lítette: a jelenleg elfogadott 
álláspont szerint legelőször 
a XVI. század közepétől be-
szélhetünk aszúról a Hegy-
alja vidékén. Az aszúbor 
létezését említő első doku-
mentum valamivel előbbre 

datálja az első aszúbor ké-
szítését attól, amelyet a ránk 
hagyományozott legenda 
tart. Eszerint ugyanis aszú-
bort először Szepsy Laczkó 
Máté református lelkipász-
tor készített. A prédikátor a 
török betörésétől tartva no-
vember elejéig húzta a szüret 
kezdetét. Az újhelyi Oremus-
dűlő szőlője azonban már na-
gyon töppedté vált ekkorra. 

Az aszúsodott szőlőszemek 
leválogatásából rendkívüli 
bor született, amely az akko-
ri fejedelem asztalára és ura-
dalmának borai közé kerül-
ve jelentős hírnevet vívott ki 
magának. Feljegyzések sze-
rint Szepsi Laczkó Máté 1631 
húsvétján ajánlotta fel az első 
aszút Lorántffy Zsuzsanná-
nak. Ez az esemény az újabb 
kutatások szerint tíz évvel 
korábban történt, de valószí-
nűleg már sokkal hamarabb 
is készítettek aszúbor a tok-
jai borvidéken – jelentette ki 
Komporday Levente. Hozzá-
fűzte: ezt támasztja alá, hogy 
már az 1590-es években is 
használták az aszú szőlő ki-
fejezést és készítettek egy fő-
bort is, amelyet talán az aszú-
val is lehet azonosítani. 
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Korábban volt aszúnk, mint gondoltuk
Egy magas, szőke, karcsú nő 
lépegetett előttem az utcán, 
kerülgetve a megolvadt hóku-
pacokat. Mivel majdnem talpig 
fehérben volt ezért kicsit rá is 
csodálkoztam. Láttam magam 
előtt, ahogy az édesanyja reg-
gel moroghatott, hogy minek 
vesz fehér hótaposót ebben a 
sáros lével ellepett utakra. A 
fehér kötött sapkája alól kivil-
lant szőke, két csurkába fonott 
haja, hosszított steppelt dzse-
kijét derékban egy gumis övvel 
fogta össze. 
A jelenetre valószínű nem emlé-
keznék ilyen részletesen, ha rá 
egy órára nem jött volna szem-
be velem ugyanaz az ember. A 
magas, szőke, karcsú nő csep-
pet sem volt fiatal. Vékony arca 
beesett és életunt volt, bőréből 
ítélve olyan hatvan pluszra tip-
peltem. Az első gondolatom az 
volt, milyen szerencsés, hogy 
megőrizte sudár alakját. Min-
den ruhadarab, ami rajta volt 
– beleértve a frizurát is – a ti-
zenévesek stílusára hajazott. 
De a nő kisugárzásából még-
sem áradt ez a fiatalság, inkább 
diszharmóniát éreztem.
Azt tudjuk, minden kornak fon-
tos kifejező eszköze volt a ru-
házat. Évszázadokon keresztül 
megkülönböztetve a szegényt 
és gazdagot, a falun és a város-
ban élőt, és nemzetek tagjait 
egymástól. A divattal pedig el-
indultunk az önkifejezés útján, 
hiszen a magunkon viselt dara-
bokkal üzentünk és üzenünk is a 
világnak. Ha meglátunk valakit, 
abban a bizonyos első benyo-
másban, ami alapján automati-
kusan sorolja az agyunk a meg-
felelő skatulyába az illetőt nagy 
szerepet kap a külső megjele-
nés. Az ápoltság, az elhanya-
goltság, a harsányság, a szo-
lidság a másodperc tört része 
alapján teszi a másikat szimpa-
tikussá vagy unszimpatikussá.
A külső megjelenésre nemcsak 
a divat, hanem kommunikációs 
iparág is épült. A szavak nélkü-
li beszéd, a metakommunikáció 
ugyanis fétissé vált a mai vilá-
gunkban. Mert mindenki úgy 
gondolja: a jó ruha és márkás 
ruha egy olyan jól szabott álarc, 
ami felemeli és sikeressé teszi 
– pénzben, kapcsolatokban – a 
viselőjét. Persze azért sokszor 
kilóg a lóláb. Mert hiába emel-
jük le a polcról hatvanévesen 
a huszonévesek divat cucca-
it, ha nem tudtuk magunkban 
megőrizni fiatalkori énünket. Ha 
feladtuk, ha megkeseredettek, 
életuntak, cél nélküliek és bol-
dogtalanok lettünk, nincs az a 
ruha ami fiatallá varázsol, akár-
hogy erőlködünk is.

SZI – Maros Éva

RÚZS

A külső

Kanadában szerepel a Nyolckor Színház
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Szuper ügyek
Reformerek a konyhában: ki mit főz a fedő alatt?

Az étel legyen fi- ■
nom. Az étel legyen ol-
csó. Két aranyszabály, 
de hol marad a közép-
út?

Befordultam a konyhába 
és rágyújtottam a Lazy Town 
- Együtt sütni főzni hidd el 
csuda jó című nótájára, va-
gyis csak rágyújtottam vol-
na, de a gáz mellett Kovács 
Lázár éppen kenyérben tá-
lalt melléfogást készített, 
amit Benke Laci bácsi né-
mi „kecsöppel” habart be, 
míg Széll Tamás márvány-
sajtos aranygaluskát reszelt 
az egészre, végül az internet 
népe kapta kézbe a fogást, 
és a kanalát hátrahajlítva, 
elkezdte vele a saját társa-
it lődözni. Elég vadul hang-
zik a fenti álomszerű jelenet, 
de igazság szerint ez tör-
tént az utóbbi hónapokban 
gasztrofronton. Legalább is 
képletesen. 

Történt ugyanis, hogy 
internethuszárok górcső 
alá vették a nemzet szaká-
csának kikiáltott Benke Laci 

bácsit, és a gasztronómiai 
melléfogásaiból egy videót 
készítettek, ami pillanatok 
alatt bejárta a világhálót, 
és elterjedt az a nézet, hogy 
az idősödő szakács nem a 
konyhába való, inkább va-
lamelyik vicclapba. Azokat 
a vádakat fogalmazták meg 
ellene, hogy nem a korszel-
lemnek megfelelően főz, és 
mesterszakács létére min-
den ételébe rak ételizesítőt, 
ketchupot, vagy éppen gép-
sonkát. Ide idézték a valami-
kor szintén népszerű tévés 
szakács, Kovács Lázár ne-
vét is, mint a nívótlan ételek 
másik arcát. 

Velük szemben állt Széll 
Tamás, aki nem csak a 
Bocuse d’Or szakácsver-
seny európai fordulóját 
nyerte meg, de világtávlat-
ban is csak pár ponttal ma-
radt le a dobogóról, ezzel 
a magyar gasztronómiát a 
világelitbe juttatva. A prob-
léma az, hogy bár mindegyi-
kük mesterszakács, teljesen 
más közönségnek főznek. 

Míg Tamás éttermében egy 
menü ára súlyos tízezrekbe 
kerül, addig Laci bácsi re-
ceptjeit bárki megengedheti 
magának. Igaz, nemrégiben 
a Lidl arcaként Széll Tamás 
is készített az áruházlánc 
kínálatában megtalálható 
termékekből finomságokat, 
ám hétköznapi pénztárcával 
mérve, azok is húzós kate-
góriában voltak, még ha a 
minőségük megkérdőjelez-
hetetlen is volt. 

A nagy vita kapcsán úgy 
gondoltuk, olvasóinkat is 
megkérdezzük arról, hogy 
mi alapján választanak re-
ceptet. Mennyire fontos egy 
vasárnapi ebéd elkészítése-
kor a pénztárca, és mennyire 
a minőség?

János (52)
Az én kedvenc ételem a 

töltött dagadó, amihez nem 
kell semmilyen recept, mert 
a feleségem kitűnően csinál-
ja. Azonban nemrégiben ő is 
elkezdett internetes recepte-
ket böngészni, és meg kell 

mondjam, nem 
is rosszak. Igaz, 
néha rá kell szól-
nom, mert képes 
lenne néhány fű-
szerért egy ebéd 
árát kidobni.

Zsófi (27)
cserepes fűszer 

helyett zacskós, 
minőségi fran-
cia csirke helyett 
magyar tanyasi, 
marha alaplé he-
lyett leveskocka, 
és a voila, kész is 
a finom ebéd. Na-
gyon szeretek főzni, de nem 
értem, miért kell vagyonokat 
költeni egy-egy étkezésre, 
amikor finom és tartalmas 
fogásokat lehet készíteni, ha 
találékonyak vagyunk. A fő, 
hogy finom legyen, ha még 
mellé olcsó is, akkor min-
denki boldog.

Áron (34)
Mostanában, havon-

ta egyszer megengedem 

magamnak azt, hogy ét-
termekbe járjak. És bizony 
nem mindegy, hol hagyom 
ott a pénzem, ahol látható-
an felmelegített, túlárazott 
ételt adnak elém, vagy ahol 
figyelnek a minőségre. Ott 
még nem tartok, hogy nyolc-
vanezerért falatozzak tízfo-
gásos ebédeket, de ott már 
igen, hogy adjak a minőségre 
a mennyiség ellenében.
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Bon-bon, rózsa, gyű- ■
rű, szép szavak. Általá-
ban ezek a legkelen-
dőbb Bálint-napi ter-
mékek. Ám az oxitocin, 
a romantikus érzelmek 
hormonja, képes tágí-
tani képzeletünk hori-
zontján.

A szerelemről beszélni 
konkrét példa nélkül, kicsit 
olyan, mintha a trójai hábo-
rúból kihagynánk Paris her-
ceget és Szép Helénát. Vagy 
a falovat. Ennek kapcsán be-
szúrnánk egy a témához csak 
lazán tartozó, de annál vicce-
sebb érdekességet, mégpedig 
azt, hogy az amerikai egye-
temi futballigában az UFC 
Trojans, magyarul trójaiak 
csapata az év eleji igazolási 

szezonban meg-
vásárolt egy fia-
tal játékost, akit 
Josh Falonak 
hívnak. Szóval 
a trójaiak egy 
Faloval akarnak 
erősíteni. 

C s o d á l k o z -
tak is, hogy mi-
ért mosolyog ezen minden 
magyar származású ember. 
Lehet ez az egész véletlen, 
de vehetjük a geget egyfaj-
ta ajándéknak is a sors ré-
széről, amiért így, Valentin-
nap közeledtével efféle tréfás 
emléket állított a világ egyik 
legismertebb szerelmespár-
ja előtt.

És ha már a trójai hábo-
rút kirobbantó mátkapárról 

beszélünk, nem mellékesen 
meg kell említenünk, hogy 
Paris a szerelemért egy arany-
almát adott cserébe, egy 
olyan mítikus gyümölcsöt, 
amire még a leghatalmasabb 
istennőknek is fájt a foga. 

Ebből kiindulva, hogy to-
vábbra is a görögöknél ma-
radjunk, Demoklész kardja-
ként lebeg felettünk a kérdés: 
Ön mit ajándékoz kedvesének 

Valentin-napra? A labda, illet-
ve az alma, fel van dobva!

Zsolt (31)
Valentin-napkor bálba me-

gyek, de sajnos nem a párom-
mal. A kollégáimmal tarunk 
céges rendezvényt, amin 
szervezőként dolgoznom 
kell, így nem lenne célsze-
rű a kedvesemet is vinni. A 
párom megérti a dolgot, de 
azért nem szeretném, hogy 
elhanyagolva érezze magát, 
így még hétfőn meglepem egy 
gyertyafényes vacsorával!

Viktor (22)
Egy kedves költő  ismerő-

sömnek éppen aznap lesz 
önálló estje, így oda vagyok 
hivatalos. A szerelmemmel 

nem is nagyon erőltetjük ezt 
a Valentinozást. Úgy gondol-
juk, azt a pénzt, amit aján-
dékra költenénk, fontosabb 
helyekre is tehetjük. Szeret-
ni meg minden nap szeretjük 
egymást.

Ágota (32)
Tavaly egy gyönyörű fül-

bevalót kaptam a páromtól, 
mivel azon az éven voltunk 
öt évesek. Én nem vásárol-
tam neki ilyen értékes dol-
got, de úgy gondoltam, idén 
pótolom ezt a hiányosságot, 
így befizettem magunkat egy 
romantikus wellnessezésre. 
Úgy érzem, a legjobb, amit 
adhatok neki most, egy kis 
nyugalom, és némi kettesben 
töltött idő.   SZI 

Célkeresztben a szerelem, a Valentin-nap

Utómunkálatok márciusig. A Diósgyőri Tanuszoda és a DVTK Edzőköz-
pont ez év március közepén csatlakozhat a MIHŐ rendszeréhez, az utómunkálatok 
március végéig tartanak. Ezúton is kérik az arra közlekedőket, vezessenek óvato-
sabban, legyenek türelmesebbek.
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Szuper ügyek
Reformerek a konyhában: ki mit főz a fedő alatt?

Az étel legyen fi- ■
nom. Az étel legyen ol-
csó. Két aranyszabály, 
de hol marad a közép-
út?

Befordultam a konyhába 
és rágyújtottam a Lazy Town 
- Együtt sütni főzni hidd el 
csuda jó című nótájára, va-
gyis csak rágyújtottam vol-
na, de a gáz mellett Kovács 
Lázár éppen kenyérben tá-
lalt melléfogást készített, 
amit Benke Laci bácsi né-
mi „kecsöppel” habart be, 
míg Széll Tamás márvány-
sajtos aranygaluskát reszelt 
az egészre, végül az internet 
népe kapta kézbe a fogást, 
és a kanalát hátrahajlítva, 
elkezdte vele a saját társa-
it lődözni. Elég vadul hang-
zik a fenti álomszerű jelenet, 
de igazság szerint ez tör-
tént az utóbbi hónapokban 
gasztrofronton. Legalább is 
képletesen. 

Történt ugyanis, hogy 
internethuszárok górcső 
alá vették a nemzet szaká-
csának kikiáltott Benke Laci 

bácsit, és a gasztronómiai 
melléfogásaiból egy videót 
készítettek, ami pillanatok 
alatt bejárta a világhálót, 
és elterjedt az a nézet, hogy 
az idősödő szakács nem a 
konyhába való, inkább va-
lamelyik vicclapba. Azokat 
a vádakat fogalmazták meg 
ellene, hogy nem a korszel-
lemnek megfelelően főz, és 
mesterszakács létére min-
den ételébe rak ételizesítőt, 
ketchupot, vagy éppen gép-
sonkát. Ide idézték a valami-
kor szintén népszerű tévés 
szakács, Kovács Lázár ne-
vét is, mint a nívótlan ételek 
másik arcát. 

Velük szemben állt Széll 
Tamás, aki nem csak a 
Bocuse d’Or szakácsver-
seny európai fordulóját 
nyerte meg, de világtávlat-
ban is csak pár ponttal ma-
radt le a dobogóról, ezzel 
a magyar gasztronómiát a 
világelitbe juttatva. A prob-
léma az, hogy bár mindegyi-
kük mesterszakács, teljesen 
más közönségnek főznek. 

Míg Tamás éttermében egy 
menü ára súlyos tízezrekbe 
kerül, addig Laci bácsi re-
ceptjeit bárki megengedheti 
magának. Igaz, nemrégiben 
a Lidl arcaként Széll Tamás 
is készített az áruházlánc 
kínálatában megtalálható 
termékekből finomságokat, 
ám hétköznapi pénztárcával 
mérve, azok is húzós kate-
góriában voltak, még ha a 
minőségük megkérdőjelez-
hetetlen is volt. 

A nagy vita kapcsán úgy 
gondoltuk, olvasóinkat is 
megkérdezzük arról, hogy 
mi alapján választanak re-
ceptet. Mennyire fontos egy 
vasárnapi ebéd elkészítése-
kor a pénztárca, és mennyire 
a minőség?

János (52)
Az én kedvenc ételem a 

töltött dagadó, amihez nem 
kell semmilyen recept, mert 
a feleségem kitűnően csinál-
ja. Azonban nemrégiben ő is 
elkezdett internetes recepte-
ket böngészni, és meg kell 

mondjam, nem 
is rosszak. Igaz, 
néha rá kell szól-
nom, mert képes 
lenne néhány fű-
szerért egy ebéd 
árát kidobni.

Zsófi (27)
cserepes fűszer 

helyett zacskós, 
minőségi fran-
cia csirke helyett 
magyar tanyasi, 
marha alaplé he-
lyett leveskocka, 
és a voila, kész is 
a finom ebéd. Na-
gyon szeretek főzni, de nem 
értem, miért kell vagyonokat 
költeni egy-egy étkezésre, 
amikor finom és tartalmas 
fogásokat lehet készíteni, ha 
találékonyak vagyunk. A fő, 
hogy finom legyen, ha még 
mellé olcsó is, akkor min-
denki boldog.

Áron (34)
Mostanában, havon-

ta egyszer megengedem 

magamnak azt, hogy ét-
termekbe járjak. És bizony 
nem mindegy, hol hagyom 
ott a pénzem, ahol látható-
an felmelegített, túlárazott 
ételt adnak elém, vagy ahol 
figyelnek a minőségre. Ott 
még nem tartok, hogy nyolc-
vanezerért falatozzak tízfo-
gásos ebédeket, de ott már 
igen, hogy adjak a minőségre 
a mennyiség ellenében.

 SZI - BM

Bon-bon, rózsa, gyű- ■
rű, szép szavak. Általá-
ban ezek a legkelen-
dőbb Bálint-napi ter-
mékek. Ám az oxitocin, 
a romantikus érzelmek 
hormonja, képes tágí-
tani képzeletünk hori-
zontján.

A szerelemről beszélni 
konkrét példa nélkül, kicsit 
olyan, mintha a trójai hábo-
rúból kihagynánk Paris her-
ceget és Szép Helénát. Vagy 
a falovat. Ennek kapcsán be-
szúrnánk egy a témához csak 
lazán tartozó, de annál vicce-
sebb érdekességet, mégpedig 
azt, hogy az amerikai egye-
temi futballigában az UFC 
Trojans, magyarul trójaiak 
csapata az év eleji igazolási 

szezonban meg-
vásárolt egy fia-
tal játékost, akit 
Josh Falonak 
hívnak. Szóval 
a trójaiak egy 
Faloval akarnak 
erősíteni. 

C s o d á l k o z -
tak is, hogy mi-
ért mosolyog ezen minden 
magyar származású ember. 
Lehet ez az egész véletlen, 
de vehetjük a geget egyfaj-
ta ajándéknak is a sors ré-
széről, amiért így, Valentin-
nap közeledtével efféle tréfás 
emléket állított a világ egyik 
legismertebb szerelmespár-
ja előtt.

És ha már a trójai hábo-
rút kirobbantó mátkapárról 

beszélünk, nem mellékesen 
meg kell említenünk, hogy 
Paris a szerelemért egy arany-
almát adott cserébe, egy 
olyan mítikus gyümölcsöt, 
amire még a leghatalmasabb 
istennőknek is fájt a foga. 

Ebből kiindulva, hogy to-
vábbra is a görögöknél ma-
radjunk, Demoklész kardja-
ként lebeg felettünk a kérdés: 
Ön mit ajándékoz kedvesének 

Valentin-napra? A labda, illet-
ve az alma, fel van dobva!

Zsolt (31)
Valentin-napkor bálba me-

gyek, de sajnos nem a párom-
mal. A kollégáimmal tarunk 
céges rendezvényt, amin 
szervezőként dolgoznom 
kell, így nem lenne célsze-
rű a kedvesemet is vinni. A 
párom megérti a dolgot, de 
azért nem szeretném, hogy 
elhanyagolva érezze magát, 
így még hétfőn meglepem egy 
gyertyafényes vacsorával!

Viktor (22)
Egy kedves költő  ismerő-

sömnek éppen aznap lesz 
önálló estje, így oda vagyok 
hivatalos. A szerelmemmel 

nem is nagyon erőltetjük ezt 
a Valentinozást. Úgy gondol-
juk, azt a pénzt, amit aján-
dékra költenénk, fontosabb 
helyekre is tehetjük. Szeret-
ni meg minden nap szeretjük 
egymást.

Ágota (32)
Tavaly egy gyönyörű fül-

bevalót kaptam a páromtól, 
mivel azon az éven voltunk 
öt évesek. Én nem vásárol-
tam neki ilyen értékes dol-
got, de úgy gondoltam, idén 
pótolom ezt a hiányosságot, 
így befizettem magunkat egy 
romantikus wellnessezésre. 
Úgy érzem, a legjobb, amit 
adhatok neki most, egy kis 
nyugalom, és némi kettesben 
töltött idő.   SZI 

Célkeresztben a szerelem, a Valentin-nap

Utómunkálatok márciusig. A Diósgyőri Tanuszoda és a DVTK Edzőköz-
pont ez év március közepén csatlakozhat a MIHŐ rendszeréhez, az utómunkálatok 
március végéig tartanak. Ezúton is kérik az arra közlekedőket, vezessenek óvato-
sabban, legyenek türelmesebbek.

Együttműködés. Együttműködési megállapodást kötött a Miskolci Egyetem és a 
Herman Ottó múzeum.  A szeptemberben induló régész alapszak hallgatói a Herman Ottó 
Múzeumban tölthetik gyakorlati idejüket. Az együttműködés nemcsak abból áll, amikor 
ásatásra, terepre mennek ki a hallgatók, hanem bizonyos órákat  a múzeummal közösen 
helyben tartják majd meg.Szuper ügyek

Egy emlékfal és a  ■
rajta elhelyezett em-
léktáblák őrzik a máso-
dik világháború végén, 
70 éve Hercegkútról a 
Szovjetunióba, málenkij 
robotra elhurcolt 136 
ember neveit Sárospa-
takon.

A napokban leplezték le az 
emlékfalat. A Gulág Emlék-
bizottság egymillió forintos 
támogatását a megyei, és a 
sárospataki önkormányzat 
egészítették ki. Dolgoztak 
az emlékhely kialakításán 
az egykor elhurcoltak le-
származottai is – mondta 
az avatáson Stumpf Bálint 
a Sárospataki Német Nemze-
tiségi Önkormányzat elnö-
ke. Megemlítette, hogy mit 

jelentett a térség lakóinak az 
elhurcoltatás miatt elszen-
vedett trauma. Dr. Hörcsik 
Richárd országgyűlési kép-
viselő – történész mondott 
emlékbeszédet. Ő nemcsak 
az áldozatokról, valamint az 
elhurcoltak megaláztatásá-
ról beszélt, de felhívta a fi-
gyelmet arra is, hogy a ha-
zatért emberek némaságra 
ítéltettek, vagyis senkinek 
sem beszélhettek a velük 
történt megpróbáltatások-
ról, ami további, évtizedekig 
tartó lelki szenvedést oko-
zott. A honatya kiemelte: a 
kormány döntése nyomán 
immár hivatalos keretek kö-
zött emlékezhetünk a pusz-
tító ideológia sokáig eltitkolt 
áldozatairól. Az emlék-
hely felhívja a szomszédos 

vasútállomásra igyekvők fi-
gyelmét arra, hogy ez soha 
többé nem történhet meg 
– fogalmazott. 

A ma szociális intéz-
ményként működő egyko-
ri csendőrlaktanya mellett 
kialakított emlékhelyet Tö-
rök Dezső a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Közgyűlés 

elnöke, Sikora Attila Sáros-
patak alpolgármestere, vala-
mint Stumpf Bálint a Sáros-
pataki Német Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke lep-
lezték le, a történelmi egy-
házak képviselői megáldot-
ták, a megjelent emlékezők 
pedig virágot helyeztek el a 
fal tövében. SZI - BA

A Magyar Nyelv Múze- ■
umáért Alapítvány pályá-
zatot hirdet „Be kell hor-
danunk a szavakat Nyel-
vi-néprajzi értékmentés 
a 21. században” - című 
kezdeményezéséhez.  

A Magyar Nyelv Múzeumá-
ért Alapítvány programjával 
arra buzdít mindenkit, hogy 
tudatosan használják nyel-
vüket. A kezdeményezés ré-
szeként hirdetnek mém- és 
szlogenalkotó pályázatot. 
Olyan mémeket, illetve szlo-
geneket várnak, amelyek arra 
ösztönöznek, hogy kutassuk, 
őrizzük meg, adjuk tovább 
nagyszüleink, szüleink táj-
szavait. A pályázatokat 2017. 
február 28-ig várják a szerve-
zők az info@nyelvmuzeum.
hu címre. 

SZI

A magyar kormány, a  ■
Magyar Közlöny 2017. 
február elsejei számában 
megjelent korm. határo-
zatával 2,4 milliárd forint 
anyagi segítséget különí-
tett el „az Orosz Ortodox 
Egyház Magyar Egyház-
megyéje (Moszkvai Pat-
riarchátus) fejlesztési cél-
jainak megvalósítására”.

A kormányrendelet tartal-
mazza azt is, hogy a támoga-
tás érinti a tokaji Szent Miklós 
ortodox templom, a miskol-
ci Szentháromság ortodox 
templom felújítását is. A ren-
delet kitér arra is, hogy vizs-
gálják meg a tokaji Szent Mik-
lós Templom Orosz Ortodox 
Egyház Magyar Egyházme-
gyéje (Moszkvai Patriarchá-
tus) részére történő tulajdon-
ba adásának lehetőségeit.

Szegedi Szabolcs István, 
a Magyar Ortodox Egyház-
megye tokaji megbízottja la-
punknak elmondta, hogy a 
tokaji Szent Miklós ortodox 
templom 1790-ben épült. 

Ortodox elődeink a templo-
mot saját adományaikból az 
Isten dicsőségére építették, 
hogy a szakrális tér Istennek 
és az embernek a találkozá-
sát és egyesülését szolgálja, 
ott Istennek a tiszteletét vé-
gezzék, a segítségét kérjék 
vagy neki hálát adhassanak. 
A történelmi múlt ateista dik-
tatúrájától sújtott zivataros 
évtizedeiben ezt a templomot 
(és ezzel együtt más ingat-
lanokat is) ideológiai okok-
ból erőszakosan elvették az 
egyházunktól és világi cé-
lokra kezdték el használni. 
Ezt a csaknem 70 éves tör-
ténelmi igazságtalanságot 
sajnos a rendszerváltás után 

sem rendezték, a templom-
nak most is a város a keze-
lője. Hála Istennek az előző 
városvezetéssel és a jelenlegi 
önkormányzattal is nagyon 
jó a kapcsolatunk, az ő konst-
ruktív együttműködésük és 
segítő támogatásuk tette le-
hetővé hogy a templom új-
ra az eredeti rendeltetésének 
megfelelően az Isten háza le-
hessen. A kormány jelenleg 
tehát a templom eredeti, az 
építők által rendelt funkci-
óját kívánja végérvényesen 
visszaállítani.

Nagy örömmel fogadtam a 
hírt arról, hogy kormányunk 
a templom igazságtalan elvé-
telének ügyét igyekszik ren-
dezni olyan módon, hogy 
megvizsgálják a tulajdonjog 
visszaadásának a lehetősé-
gét. Mint említettem, egy rég-
től fogva rendezetlen kérdést 
próbálnak meg ezzel lezár-
ni, és ha mindezt olyan mó-
don tudják megtenni hogy eb-
ből a hazám és nemzetem is 
profitálhat akkor — mint ma-
gyar ember — kettős örömmel 

veszem ezt a jószándékot. Az 
ortodox templom tulajdon-
jog ügyének rendezése a Ma-
gyar Ortodox Egyházmegyén 
túl egyben egy baráti gesz-
tus az orosz nemzet felé is, 
amelynek életében megha-
tározó szerepet tölt be a pra-
voszláv vallás. V. Putyin el-
nök úr meg is köszönte ezt 
a baráti gesztust magyaror-
szági látogatásakor, és azt hi-
szem mindannyiunk számá-
ra megnyugtató érzés az ha 
Oroszországot barátsággal a 
stratégiai partnereink között 
tarthatjuk számon.

A templomnak a felújítá-
sához nyújtott anyagi támo-
gatás ugyancsak egy örömte-
li dolog a számunkra. Mára 
ugyanis ez a templom rend-
kívül rossz állapotba került. 
Itt ismét meg kell említenem 
hogy az ingatlannak jelen-
leg nem az egyház a tulaj-
donosa, és ezek között a tu-
lajdonjogi viszonyok között 
került a jelenlegi rossz álla-
potába is. Ha tehát úgy te-
kintjük hogy a kormány egy 

ingatlanának a felújításához 
nyújt anyagi erőforrást akkor 
azt hiszem ez senki által nem 
kifogásolható.

Mindezeken a jogi gondo-
latokon túlmenően azonban 
látom Magyarország kormá-
nyának a jóakaratát és segí-
tő szándékát, amiért én sze-
mély szerint is nagyon hálás 
vagyok - fogalmazott Szegedi 
Szabolcs István. Az ortodox 
vallás kezdetektől fogva jelen 
volt a magyar állam életében 
(hamarabb mint a nyugati ke-
reszténység), és az ország ve-
zetői most a keresztény kultu-
rális örökséget megőrizve az 
alaptörvény szellemiségében 
járnak el amikor az Ortodox 
Keresztény Egyházat támo-
gatják és annak visszaadni 
szándékoznak jogos tulajdo-
nát. Az Alkotmány elismeri 
a kereszténység nemzetmeg-
tartó szerepét. Amikor tehát 
egy keresztény egyházat tá-
mogatnak, akkor nyilván a 
nemzet megmaradása és fel-
emelkedése érdekében teszik 
azt.  SZI - BGy

Mémeket várnak

Visszanyeri régi fényét a tokaji orthodox templom

Megaláztattak és némaságra ítéltettek

Fotó: Megyei Közgyűlés
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Kos - Végig kell türelmesen 
hallgatnia a másik felet ahhoz, 
hogy valóban megértse az 
álláspontját. A lényeg ugyanis 
éppen azokban a fél szavakban 

rejtőzik, amiket olyan nehezen tud kimon-
dani. Ez a hozzáállás mind a munkában, 
mind a párkapcsolatban kifizetődő lehet az 
Ön számára mostanság.

Bika - A csillagok állása igazán 
kedvező energiákat sugároz 
Ön felé. Határozott fellépé-
sével és pozitív kisugárzásával 
most azokat a problémákat is 

orvosolhatja, amelyek megoldása eddig 
gondot jelentett. Azonban nem szabad 
siettetni semmit. A párkapcsolat terén is 
sikeres lehet ez a hét.

Ikrek - A következő időszakban 
úgy érzi, a család és a munka-
hely között kell választania. Jó 
tanács: ne tegye! Ha a sok teher 
meg is viseli, akkor is hagyjon 

időt magának, ne tegyen olyan lépéseket, 
amiket megbánhat. Az égi konstellációk 
jelenleg nem kedveznek Önnek, de ez 
nemsokára változik. 

Rák - Alkalma nyílik a zűrös 
ügyei rendezésére. Ha nem is 
olyan eredményeket ér el, ame-
lyek látványosak, de rendezni 
tudja a kapcsolatait, és végre 

ismét nyugalom köszönt Önre. Hosszú 
távon pedig mindenképpen hasznos, ha 
megteremt egy olyan környezetet, ahol jól 
érzi magát.

Oroszlán - Keressen olyan fel-
adatokat, amelyek felmutatható 
eredményekkel járnak. Szük-
sége van ugyanis arra, hogy a 
környezetében élők elismerjék 

a teljesítményét és közben bebizonyítsa 
azt is, egyedül képes boldogulni. Az aka-
ratereje nagy, de azért ne higgye, hogy 
nincs szüksége másokra.

Szűz - Ezen a héten egy 
új életérzés, ötlet, idea keríti 
hatalmába és ennek is kez-
di szentelni az életét. Ehhez 
párosul a felfokozott szabad-

ságvágy is, ami új kalandokba és kihívá-
sokba kergeti. Nyitottá válik új dolgokra. 
A munkakörétől függ, hogy mennyire 
engedik szárnyalni. 

Mérleg - A héten a csillagok 
nem könnyítik meg a dolgát és 
nehéz döntéseket kell meghoz-
nia. Valószínűleg lesz is része 
egy-két kellemetlen élmény- 

ben, de ne aggódjon, komolyabb prob-
lémákkal nem kell szembenéznie. Szeren-
cse, hogy a szerelmi élete rendezett, így 
számíthat majd párja megértésére.

Skorpió - Itt a megújulás ideje, 
először az érzelmi életében 
lásson hozzá! Plútó bolygó 
segíti megszabadulni a rossz 
szokásaitól. Ne várjon azon-

nali javulást, az eredmény a befektetett 
munkáján múlik. Érdemes lenne kicsit 
foglalkozni olyan dolgokkal, amiket 
mostanság hanyagolt.

Nyilas - Ez a hete nem a nyuga-
lomról és kiegyensúlyozottság-
ról szól. A gondjai sajnos nem 
új keletűek és a megoldásához 
türelemre és komoly önismeret-

re van szüksége. Ha úgy érzi, hadilábon áll 
a szerencsével, az csak annak a jele, 
hogy kimerültek az energiakészletei! Ideje 
feltöltődni!

Bak - Ez a hét szerelem és 
párkapcsolat terén a legjob-
bakat ígéri! A szinglik rátalál-
hatnak a nagy szerelemre, 
míg a párkapcsolatban élők 

előreléphetnek és akár meg is állapodhat-
nak. De kétségkívül erősebb lesz a kap-
csolatuk, mint valaha és ennek valamilyen 
módon jelét is adják majd.

Vízöntő - Kicsit akaratosabb, 
harciasabb lesz a napokban, de 
csak olyan értelemben, hogy 
semmit sem hagy vagy enged, 
hanem ha kell, akkor erővel, de 

mindent véghezvisz vagy elintéz. Ebben 
Mars vezeti és még önmaga is meglepődik 
saját kurázsiján. A szerelem terén azonban 
maradjon gyengéd!

Halak - Változatosságra vágyik, 
de nem meri mondani a ked-
vesének, nehogy megbántsa. 
Akkor legalább próbálja meg 
vele éreztetni vagy egy-két  

programra elrángatni. Egyébiránt nem 
kell izgulnia, hiszen most élete minden 
területe könnyen halad. Azonban ezért is 
meg kell majd dolgoznia!
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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.

sárazsadányban 2 szobás, 
összkomfortos családi ház eladó. 
Érd.: 06-30/230-7981.

sárospatakon összkomfortos 
szintes családi ház, nagy kerttel 
eladó. Érd.: 06-30/230-7981.

sátoraljaújhely zöldövezetében 
3 szoba+nappalis családi ház 
eladó. Tel.: 06-30/442-8578.

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.

szerencsen kétgenerációs, 
külön bejáratú, gázkonvekto-
ros, 97 nm-es, 3,5 szobás, tég-
la, jó állapotú családi ház 5300 
nm telken, két garázzsal, 100 
nm melléképületekkel eladó.  
Ár: 11,9 M Ft. Tel.: 0670-701-
2271.

l a K á s e l a d á s

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).

sátoraljaújhely központjában 
2 szobás, összkomfortos lakás 
eladó. Tel.: 06-20/214-9604.

a l b é r l e t  K e r e s é s

bútorozott, azonnal költözhető 
kiadó lakást keresek Sárospata-
kon. Tel.: 06-20/808-6370.

a l b é r l e t  K í n á l a t

térítésmentes bentlakás-
sal keresek felvételre szorgal-
mas, megbízható házaspárt ház 
körüli munkavégzésre. Tel.: 
06-30/660-8926.

F ö l d ,  K e r t

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

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.

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

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

tojótyúk egyéves, nagyon szép 
barna tollas, kiválóan tojó, 599 
Ft/db áron, ingyenes házhoz 
szállítással rendelhető. Tel.: 
06/70-240-13-31.

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállít-
va 650,-Ft/db. Tel.: 06-20/204-
2382.

e g y é b  e l a d á s

morzsolt kukorica Karcsán 
eladó. Érd.: 06-20/276-0727.

Februári tűzifa akció tavalyi 
áron! Kaloda 80x80x130cm ár: 
13000Ft-14500Ft-ig. Terméke-
ink kb. 10 hónapos kitermelés, 
akác, tölgy, bükk. Fuvar mennyi-
ségtől, függően ingyenes házhoz 
szállítás! Akár 24 órán belül fuva-
runkat teljesítjük. 80x80x130-as 
kaloda Ár: 14500 Ft Ömlesztett 
m3 ár: 15500 Ft-16500 Ft. Hív-
jon bizalommal! Tel.: 30/752-
1650.

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

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.

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.: 
06-30/334-5262.

állatgondozót keresek (hús-
hasznú) szarvasmarhához, itt 
lakással, ellátással, 50 éves 
korig. Tel.: 06-46-472-144.

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.

betanított dolgozókat keresünk 
kiemelt bérezéssel mosonma-
gyaróvári és győri munkahe-
lyünkre. Szállás, étkezés, uta-
zás biztosított. Tel.: 06-70/354-
9321.

dániába keresünk tapasztalattal 
rendelkező mezőgazdasági mun-
kásokat, traktorosokat, tehené-
szeket, sertésgondozókat (ház-
táji vagy üzemi tapasztalattal). 
Alap angol nyelvtudás feltétel. 
Jelentkezés: 06(70)949-0400,  
adrienn.paloczy@andreasagro.
com   www.andreasagro.com

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

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.

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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Február 13. hétfő
18.00: Élet a hegyen. Zemplén 

Kalandpark télen
18.30: Zempléni Mozaik: Zemp-

lén jövője – polgármesterek 
találkozója 

19.00: Hír7
19.30: Bor és Kultúra Sáros-

patakon 

Február 14. kedd
18.00: Első kézből Beszélgetés 

Aros Jánossal Sárospatak 
polgármesterével

18.30: 180 perc a Magyar 
Kultúra Jegyében. Lepkék 
szárnyán

19.00: Hír7
19.20: Kalandozások a Borvidé-

ken Eger

Február 15. szerda
18.00: Közügy Sárospatak 
18.30: BM Sí – és Snowboard 

Verseny Zemplén Kaland-
parkban

19.00: Hír7
19.20: Műsorcsere

Február 16. csütörtök
18.00: Comenius Campus 

tanszálló bemutatkozó
18.30: Terápia – Jó móka a 

Jóga 
Élet-forma váltó program
19.00: Hír7
19.30: Kipufogó

Február 17. péntnek
18.00: Sportól-Sportra
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.30: Zempléni portré. Derczó 

István vállalkozó

Február 18. szombat
18.00: Az év főkertésze Ágoston 

András. 
18.30: ZemplÉNélmény 
19.00: Megyei híradó
19.30: Repeta – válogatás a hét 

magazin műsoraiból

Február 19. vasárnap
18.00: Héten történt
18.40: Gyermek Szólótánc Fesz-

tivál Örökös Asztaltársaság 
Gálaestje 

A Zemplén TV műsora
2017. február 13-19.Zemplén TV

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!

Keretes hirdetés feladás
Laczó Éva, �: 06-20/480-1603
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Hajnal Hotel*** 
3400 Mezőkövesd, Hajnal u. 2.

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

Hajnal szárny:
20 900 Ft/fő/2 éj
Kikelet szárny: 
22 500 Ft/fő/2 éj

Gyógyszálloda

Érvényes: bármelyik nap, Húsvét

3 nap 
/ 2 éj

Melengetô
napsugaras
napok

A csomag tartalma:
 Szállás, svédasztalos reggelivel  Étlapról 

választható háromfogásos ebéddel vagy 
vacsorával, vagy megfelelő létszám ese-
tén svédasztalos vacsorával élőzenével 
 1x30 perc forró lávaköves masszázs  

1x45 perc Jade köves masszázs ágy keze-
lés  Zárt parkoló, igény esetén fürdőköpeny 
használat  Ingyenes gyógy és wellness szol-
gáltatások: saját gyógyvizes medence, szauna, 
pezsgőfürdő, sókamra, infrakabin, gőzkabin, 
merülő medence, konditerem, asztali tenisz, 
biliárd, asztali foci korlátlan használata  Napi 
egy kancsó lúgosított egészségvíz fogyasztása 

szobánként  Wi� a szálloda egész területén

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

Szuperolcsó redõnyök, reluxák, 
harmonikaajtók, szalagfüggönyök, 

napellenzõk, hevederzárak, 
szúnyoghálók, garázskapuk.

Mûanyag ajtók, ablakok
40% árkedvezménnyel!

Kiváló minőségű

INGYENES 
házhozszállítással

06-30/613-5064

AJÁNDÉK 
MOSÓPOR

há

AA
M

SZIVATTYÚ-
TECHNIKA
Miskolc, Gépész út 4. 
Tel./fax: 46/335-574

z IPARI, HÁZTARTÁSI
 ivóvíz, szennyvíz, termálvíz, fűtés szivattyúk
z Szivattyúalkatrészek, tartályok, 
 szerelvények
z Csúszógyűrűs tömítések
z Szivattyúk javítása előzetes 
 ajánlat alapján.
E-mail: bagi.jozsefne3@chello.hu

Mobil: 06-20/9579 189

SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

felnik  javítása, 
GUMI és GYORSSZERVIZ

06-30/9286-648

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

(Akcióink külön-külön érvényesek, nem vonhatók össze!)

50%
Fele ár visszajár!
Új szemüvege árának 50%-áért 
vásárlási utalványt kap.

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

A BODKÖ Kft 
felsőfokú végzettséggel
rendelkező, regisztrált 

MÉRLEGKÉPES
KÖNYVELŐT 

keres sárospataki munkahelyre.

Érdeklődni lehet:
06-30/9630-548-as

telefonszámon.

Megbecsüljük
értékeit!

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

érméket, retro gyárgyakat vásárolunk

06-30-461-7708
Üzletünk költözés alatt

ingyeneskiszállás100%értékgarancia


