
 ZEMPLÉN   2017. február 17., XXIII/7.CSORNA-KAPUVÁR 2015. július 3., XXIV/27.

Zemplén 07. hét

A Sátoraljaújhely-Hegyköz Tu-
rizmusáért Egyesület egy uni-
ós pályázatnak köszönhetően 
partnerséget épített a Hegy-
közben, s így együttműködve, 
csomagban tudják ajánlani 
a kulturális-turisztikai prog-
ramokat az érdeklődőknek. 
/3. oldal

Évek óta ku-
tatja a régi 
sárospataki 
bálok törté-
netét Egyed 
E r z s é b e t 
helyi tánc-
pedagógus, 
aki a báli 
szezon ap-
ropóján ezekről mesélt lapunk-
nak./5. oldal

Régi pataki bálok

Pusztított a jégár. Hajókat, csónakokat, stégeket 
rongált meg a jégár Tokaj mellett. A kárt lapzártánkig még 
nem tudták megbecsüli, mint ahogy azt sem, mikor tudják 
kiszabadítani az értékes vízi járműveket./3. oldal

Osztálykirándulás

     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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Mihálykó József - Egyéni vállalkozó

Telephely: 
3971 Tiszakarád, 
Kishomok-tanya 

093/188 hrsz.

Tisztelt Partnereink!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az idei

évben is állunk szíves rendelkezésükre 
kedvezményes vetőmag, növényvédő szer 

és műtrágya ajánlatainkkal, 
kamatmentes integrátori szerződéskötéssel, 

valamint aratási időszakban 
terményfelvásárlási tevékenységünkkel, 

a legmagasabb napi árakon rövid fi zetési határidővel.
Szerződött partnereink részére extra kedvezményeket 

és plusz felárat biztosítunk!

Szerződött partnereink részére felvásárlási felárat biztosítunk!

MEZŐGAZDASÁGI TERMÉNY
FELVÁSÁRLÁS • RAKTÁROZÁS • ÉRTÉKESÍTÉS

Telefon: 06-47/951-685
Mobil: 06-20/9535-164 • 06-20/208-6265 • 06-30/504-6225 

Kiváló minőségű

INGYENES 
házhozszállítással

06-30/613-5064

AJÁNDÉK 
MOSÓPOR

há

AA
M

Sátoraljaújhelyben, a sétáló 
utcán, a Széchenyi tér 3. szám 

alatt (volt ERSTE bankfi ók), 
104 m2 alapterületű, gyönyörűen 
felújított, légkondicionáló beren-
dezéssel, légkeverő rendszerrel, 
egyedi gázfűtéssel ellátott, nem 
lakás céljára szolgáló helyiség 

bérleti joga azonnal ELADÓ!

BÉRLETI JOG ELADÓ!

Tel.: 06-30/372-4802 

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

Kérjük, támogassa 
adója 1%-ával a 

BODROGHALÁSZÉRT EGYESÜLET-et!
Előre is köszönjük!

Adószámunk: 
18150485-1-05

Sátoraljaújhely, Kossuth tér 28. Tel.: 06-47/321-433
Sárospatak, Rákóczi út 32. (Hild tér) Tel.: 06-47/315-559

INGYENES SZEMVIZSGÁLAT*
 SZEMVIZSGÁLAT IDŐPONTJA: FEBRUÁR 25. SZOMBAT *Komplett szemüveg rendelése esetén

csak 9900 Ft-ért!
Szemüveglencsék

-os

INGYENES SZEMVIZSGÁL
SZEMVIZSGÁLAT IDŐPONTJA: FEBRUÁR 25. SZOMBAT *Komplett szemüveg

------os50%
kedvezménnyel!

A részletekről érdeklődjön üzleteinkbenA részletekről érdeklőődjön üzleteinkben

MÁRKÁS 
SZEMÜVEGKERETEK
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SZERENCS, Rákóczi utca 108
Bejelentkezés: 06-70/415-7725  

E-mail: regionalhear@gmail.com

INGYENES HALLÓKÉSZÜLÉK 
ÁTVIZSGÁLÁS ÉS HELYSZÍNI JAVÍTÁS

REGIONÁLIS
HALLÁSVIZSGÁLAT

ÚJABB 
FARSANGI AKCIÓ  

SÁTORALJAÚJHELYI
COOP ÜZLETEINKBEN

FEBRUÁR 1521IG!

HÉTVÉGI AKCIÓ TŐKEHÚST ÁRUSÍTÓ 
ÜZLETEKBEN FEBRUÁR 16-18-IG! 

Eh.Csontos 
csirkemell 1 kg  

799Ft

COOP prémium 
csemege szalámi
380 g, 3155 Ft/kg

1199Ft

Pöttyös 
tejsüti 
kakaós, 
tejes
28 g

89Ft

Delikát 
ételízesítő 
klasszikus
75 g, 2387 Ft/kg

179Ft

Miskolci 
Búzafinom-
liszt 
1 kg 119Ft

Eh. sertés karaj 
csont nélkül 1 kg 

1199Ft

Eh. Sertés 
comb 1 kg 

999Ft

Keresse az egyéb akciós 
termékeket az üzletek 

polcain!
Keretes hirdetés feladás
Laczó Éva, �: 06-20/480-1603
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Digitalizálnak a múzeumban. A PIM sátoraljaújhelyi Kazinczy Múzeuma 
gazdag írásos anyagait digitalizálják a múzeum munkatársai. Az aprólékos, nagy türelmet 
és sok időt igénylő munka eredményeképpen gyorsabban és pontosabban lehet kutatni 
ezekben az iratokban.

A Sátoraljaújhely- ■
Hegyköz Turizmusáért 
Egyesület egy uniós pá-
lyázatnak köszönhető-
en partnerséget épített 
a Hegyközben, s így 
együttműködve, akár 
csomagban is tudják 
ajánlani a kulturális-tu-
risztikai programokat 
az érdeklődőknek. 

Most éppen azon dol-
goznak, hogy az osztály-
kirándulások idején vonzó 
ajánlatokkal hívják a diá-
kokat a térségbe. A részle-
tekről szólva Blanár Róbert 
TDM- menedzser az Euró-
pa Rádió krónikájának nyi-
latkozva elmondta, hogy a 
térségben fellelhető látni-
valók mindenképpen fon-
tosak a diákcsoportok szá-
mára is, Zemplén ugyanis 

egy óriási turisztikai egy-
séget képvisel. Ezért nem 
csupán azt tervezik, hogy 
a saját gumikerekes kisvas-
útjukkal elviszik a látoga-
tókat a füzérkomlósi posta-
múzeumba, vagy a pálházi 
vízimalomhoz, hanem igye-
keznek partnerséget építve 
minél szélesebb kínálatot 
kialakítani. Hiszen ahány 
csoport, annyiféle igény je-
lentkezik és ehhez igyekez-
nek alkalmazkodni. A múze-
umi körutakat például más 
programokkal színesítenék. 
Azt is szeretnék tudatosítani, 
hogy ha a zempléni iskolák 
valamelyike számára esetleg 
gondot jelent egy hosszabb – 
például Budapestre, az Al-
földre, vagy a Dunántúlra - 
kirándulás megszervezése, 
a Zemplén is elegendő lát-
nivalót tud biztosítani a diá-

kok számára 
– közölte az 
újhelyi TDM 
menedzser. 
Ezek pedig 
helyben is 
könnyen le-
szervezhe-
tők – tette 
hozzá.

 SZI - BA

Folyamatosan szigo- ■
rodnak a következő 
években a lakossági fű-
tési rendszerekre vonat-
kozó műszaki követel-
mények, amivel a ható-
ságok az energiafelhasz-
nálás hatékonyságának 
növelése mellett a leve-
gőszennyezés csökken-
tését is el akarják érni - 
olvasható a Magyar 
Energiahatékonysági In-
tézet tanulmányában. 

Eszerint a következő idő-
szakban az újonnan vásárolt 

egyedi gázüzemű fűtőkészü-
lékeknek és a szilárd tüzelé-
sű kazánoknak fokozatosan 
meg kell felelniük a komo-
lyabb energiahatékonysági, 
károsanyag-kibocsátási elvá-
rásoknak. Szalai Gabriella, a 
Mehi ügyvezető igazgatója 
a lapnak elmondta, hogy az 
egészségesebb lakókörnye-
zet megteremtése jelentős 
nemzetgazdasági előnyök-
kel is jár, mivel ennek nyo-
mán javul az lakosság egész-
ségi állapota, csökkenthetők 
az egészségügyi kiadások. 
 SZI - BA

Naponta tíz olyan am- ■
putációt végeznek az or-
vosok Magyarországon, 
amikor cukorbetegség mi-
att kell valakinek a lábát 
levágni, 2014-ben 3658 
ilyen műtétet végeztek - 
mondta Kempler Péter, a 
Semmelweis Egyetem pro-
fesszora a köztévében.  

A szakember elmondása 
szerint minden kétszázadik 
cukorbeteg lábát levágják, a 
betegek fél százalékát érinti 
ilyen beavatkozás. Többségé-
ben idegbántalom alakul ki a 
lábban, ezért kell eltávolítani, 

de gyakori az érszűkület mi-
atti beavatkozás is. Kempler 
Péter elmondta még, hogy 
a Magyar Diabetes Társa-
ság adatai szerint 2014-ben 
772 ezren váltottak ki vércu-
korszint-csökkentő gyógy-
szereket, de a diabetesben 
szenvedők száma ennél jó-
val magasabb. Van, akinek 
csak diétáznia kell, van, aki 
nem váltja ki a gyógyszerét, 
és egyesek szerint legalább 
700 ezren vannak azok, akik 
nem is tudják, hogy cukorbe-
tegek, mert a betegség tünet-
mentes. SZI - BA

Az osztálykirándulások a Zemplénbe

Szuper ügyek
Több hajó megron- ■

gálódott, csónakok 
süllyedtek el, stégek 
kerültek víz alá Tokaj-
nál, a Bodrogon lévő 
téli kikötőben a felgyü-
lemlett és összetorló-
dott jégtáblák miatt. A 
folyón helyenként ösz-
szefüggő jég alakult ki, 
máshol a feltorlódott 
jégtáblák okoznak gon-
dot. 

A jég vastagsága helyen-
ként elérte a 30-40 centimé-
tert, de akadt olyan folyósza-
kasz, ahol ennél is vastagabb 
volt. Az olvadó víztömeg 
rengeteg hulladékot is 

tartalmazott. Posta György, 
Tokaj polgármestere a tör-
téntekkel kapcsolatban a 
sajtónak úgy nyilatkozott: 
komoly károk keletkeztek, 
amikor a jégtorlasz miatt 
a kikötőben 3-4 nagy ha-
jó, köztük tiszai sétahajók 
egymás hegyére-hátára ke-
rültek. A vízügyi szakem-
berek és a rendőrség vizs-
gálja a történteket - tette 
hozzá. Siklós Gabriella, az 
Országos Vízügyi Főigazga-
tóság zóvivője elmondta: a 
jégtorlasz, amikor elhaladt 
Tokajnál, gyakorlatilag visz-
szaduzzasztotta a Bodrog fo-
lyót. A vízügy kikötője feletti 

kikötőből elszabadultak a 
hajók és rácsúsztak a víz-
ügy kikötőjére, ami telje-
sen tönkretette az ott lévő 
úszóműveket is. A hajók fá-
kat borítottak ki, kábeleket 

szakítottak el - tette hozzá. 
A hajók állnak a jégben, lap-
zártánk idején a szakembe-
rek még nem tudták, mikor 
lehet kiszabadítani őket. 

 SZI-MTI-BA

Szigorodnak a fűtési szabályok

Sokan nem is tudnak róla, hogy cukorbetegek

Azt, hogy nemcsak az idézetek 
könyvében létezik az önzetlen 
szeretet akkor tapasztaltam 
meg, amikor fiam született. 
Nem mintha nem tudtam volna 
adni magamból előtte mások-
nak, de ha így visszagondolok 
arra a huszonéves lányra, azért 
minden nyitottság és mások-
ban jót kereső törekvésben 
ott volt a szorongás. Mi van 
ha tévedek? Mi van, ha olyan-
ra pazarolom el a szeretete-
met, aki kihasználja és sem-
mibe veszi azt?
Fiam iránti érzés más volt. Kü-
lönbözött a szüleim iránt ér-
zett szeretettől, az átélt sze-
relmek olykor felemelő, olykor 
mélybe vivő hullámvasútjától, 
a barátok iránt táplált megbe-
csüléstől. Sokáig meg sem tud-
tam fogalmazni mi ez. Még ha 
adott pillanatban plafonon is 
voltam a tehetetlenségemben, 
ha ránéztem újra elöntött ez a 
simogató érzés. Akkor is, ami-
kor egész éjszakát végig bőgte 
és akkor is, amikor két évesen 
fehér irha bundában – amit én 
erőltettem rá – a megolvadt 
hólében fetrengett. Az elmúlt 
három évtizedben megtanított 
sokféleképpen szeretni. Féltő-
en, ragaszkodóan, elengedően, 
tisztelettel, önzetlenül.
Hálás vagyok sorsnak, a fiam-
nak, a feleségének azért, hogy 
részese lehetek újra annak a 
csodának, ami egy kisgyerek 
érkezését jelenti a családban. 
Az unokámnak, aki beara-
nyozza sokunk életét. Akiben 
ott van a születése pillanat-
tól kezdve az őszinte szeretet. 
Akire, ha rámosolyognak, visz-
szamosolyog és szeméből árad 
az a melegség, amire ősidők 
óta vágyik az ember.
Élete első szülinapján is állta a 
sarat. A népes családja, nagy-
szülők, nagynénik, keresztszü-
lők mind részesei szerettek 
volna lenni ennek a napnak, 
sok ajándékkal és feléje irá-
nyuló figyelemmel. És a négy-
kézláb már remekül mászó, a 
járást most tanuló nagy egy-
éves fáradtságot nem kímélve, 
az alvást elhanyagolva, kézről 
kézre járva figyelt minden sze-
retetnyilvánulásra és vevő volt 
minden közös játékra. A kapott 
ajándékokat egyenként meg-
szemlélte, kipróbálta és még a 
gyertya meggyújtásánál is úgy 
tudott pózolni, hogy a fotók is 
remekül sikeredtek.
A kifogyhatatlannak látszó 
akkumulátorai négy óra körül 
kezdték felmondani a szolgá-
latot. Ahogy békésen ölben ült, 
áradt belőle az elégedettség. A 
nagy napja a mi napunk is volt. 
Az igazi szeretet napja.

SZI – Maros Éva

RÚZS
 A nagy 

nap 

Óriási károkat okozott a jégár Tokajban
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A farsangi időszak  ■
szerencsi mulatságai 
között a legelőkelőbb 
helyet tudhatja magá-
énak a helyi Polgári 
Együttműködés Egye-
sület által szervezett, 
Polgári Bálként köztu-
datba vonult táncos 
est.

Az immár 12. alkalommal 
megtartott program nem 
csak nívójával, de kitűzött 
céljaival is kiemelkedik a ha-
sonló programok közül, lé-
vén a bevételt jótékonysági 

célokra fordítják. Tavaly a 
Kárpátaljai Népfőiskolai 
Egyesület és a Szerencsi Rá-
szorultak Alapítvány volt a 
kedvezményezett, idén vi-
szont kizárólagosan helyi 
célra fordítják az összeget. 
Mint azt a szervezők el-
mondták, él a városban egy 
kislány, aki a sérült végtag-
gal született. A szervezők 
eldöntötték, hogy az évekig 
tartó rehabilitáció költsége-
ihez a hozzájárulást a Sze-
rencsi Rászorultak Alapít-
ványon keresztül próbálják 

e lőseg í ten i, 
egy egészség-
pénztáron ke-
resztül. A be-
vétel másik 
része a Kiss 
Attila Alapítvá-
nyon keresztül, 
ugyancsak sze-
rencsi család-
hoz kerül. Egy 
az önkormányzat köteléké-
hez tartozott, közelmúltban 
elhunyt fiatal édesapa gyer-
meke tanulásának költségeit 
igyekeznek kiegészíteni.

A január 14-re szervezett 
Polgári Bálon fővédnöki sze-
repet vállalt Novák Katalin 
család- és ifjúságügyért fe-
lelős államtitkár, az ese-
ményen megnyitó beszédet 
tartott Dr. Illés Boglárka, 
az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának helyettes 
államtitkára. Megjegyezte, 
számára nagyon megható, 

hogy léteznek olyan civil 
szervezetek, akik rendez-
vényeiken keresztül pró-
bálnak enyhíteni a rászo-
rultakon, az eseményre 
örömmel fogadta a meghí-
vást. Koncz Ferenc szerencsi 
polgármester az est védnö-
keként mondott köszöntőt 
kifejezve háláját mindazon 
személyek felé, akik sze-
repet vállaltak a bál sike-
re érdekében. Tóth Sándor 
Szerencs erdélyi testvérvá-
rosának, Nyárádszeredának 
a polgármestere szintén 

védnökként, illetve a székely 
város műsort adó, Bekecs 
Néptáncegyüttes kísérője-
ként volt jelen. Hagyomány, 
hogy a bálon díszszalaggal 
köszöntik az első bálozó 
hölgyeket, a pántlikát Tóth 
Sándor kötötte az érintettek 
csuklójára. Az Polgári Bál-
nak – amelyet megtisztelt 
jelenlétével Török Dezső a 
B.-A.-Z. Megyei Önkormány-
zat elnöke – Vitelki Luca, 
Kovács Bálint és Kovács 
Kristóf hangszeres játéka, 
a Ciráda együttes, a Hajna-
li Néptáncegyüttes, illet-
ve a nyárádszeredai Bekecs 
Néptáncegyüttes fergeteges 
műsora adott alaphangula-
tot. Az erdélyi táncosok uta-
zással járó költségeit a város 
önkormányzatának képvi-
selői vállalták magukra. A 
hajnalig tartó mulatságon a 
Classic zenekar biztosította 
a talpalávalót. SZI - SFL

Méltóképpen emlé- ■
keztek meg Ondon és 
Szerencsen azokról a 
honfitársakról, akiket 
ártatlanul hurcoltak a 
szovjet fegyveres erők 
több éves kényszer-
munkára a II. Világhá-
ború idején a Gulag 
rabtelepeire.

Ondról 48, Szerencsről 
72, a szomszédos Rátkáról 
négyszáztól több, Magyar-
országról – összességében 
– mintegy 800 ezer hölgy és 
férfi, közöttük tizenéves fi-
atalok kerültek rabságba. 
Az ondi temető ravatalozó-
jánál és a Szerencsi Járásbí-
róság udvarán emléktábla 
avatásokkal emlékeztek az 
áldozatok előtt. A Szerencs 
Város Önkormányzata és a 
Szerencs Német Nemzeti-
ségi Önkormányzata által 

szervezett ese-
ményeken Koncz 
Ferenc szerencsi 
polgármester és 
Tircsi Richárd, az 
Emberi Erőforrás-
ok Minisztériu-
mának főosztály-
vezetője mondták 
el ünnepi gondo-
lataikat. Beszé-
dükben hangsú-
lyozták, hogy az 
áldozatok emlékének megőr-
zése nélkül elveszítjük nem-
zeti múltunk egy darabját, e 
nélkül hitetlenekké válunk 
azon kultúrnemzedékek 
között, amelyek hiszik és 
vallják, hogy egy nemzet-
nek kötelessége múltjának 
egészét vallani. Amiről múl-
tunk kapcsán beszélünk, az 
arról is szól, hogy milyen-
né alakítjuk jelenünket, és 

európai jövőnket. Az ese-
ményeken Árvay Attila, 
Szerencs Német Nemzeti-
ségi Önkormányzatának el-
nöke, a programok főszerve-
zője mondta el, hogy a 2017. 
február 25-ig tartó politikai 
foglyok és kényszermunkás-
ok emlékéve kapcsán pályá-
zatot írt ki a GULAG/GUPVI 
Emlékbizottság, ami - egye-
bek mellett - az elhurcoltak 

neveit megörö-
kítő emléktáb-
lák készítésére 
vonatkozott. Si-
keresen pályáz-
tak, az emlék-
táblákat Ekker 
Róbert szeren-
csi szobrász ké-
szítette el. A 
szerencsi meg-
emlékezésen je-
len volt Lekner 

Irénke néni, aki a malenkij 
robotra hurcolás egyetlen, 
még élő szerencsi elszenve-
dője. Irénke néni a Szeren-
csi Járásbíróság udvarán, az 
egykori gyűjtőhelyen emlé-
kezett vissza a borzalmak-
kal telített időszakra. Az em-
léktáblákat megszentelték 
és megáldották a történelmi 
egyházak képviselői.

 SZI - SFL 

A Gulág áldozataira emlékeztek

Kultúrházak éjjel-nappal. A Magyar Népművelők Egye-
sülete által meghirdetett „Kultúrházak éjjel-nappal” c. programsoro-
zathoz a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár is csatlakozott. 
A változatos programok között lehetősége nyílt a legkisebbeknek arra 
például, hogy elkészítsék saját farsangi jelmezeiket, míg a könyvszeretők 
klubdélutánon ismerhették meg a könyvtár legújabb köteteit, illetve 
elmesélhették egymásnak olvasási szokásaikat.Szuper ügyek

Jótékony célokat szolgál a Polgári Bál

A Becherovka Miskol- ■
ci Kocsonya Farsang az 
ország egyik legna-
gyobb gasztronómiai 
fesztiválja és vására. 
Az idén február 17-19. között 
rendezik meg a Miskolci Ko-
csonya Farsangot. Kirakodó 
vásárán több száz kézműves 
és gasztronómiai árus jelenik 
meg. A rendezvény valameny-
nyi szabadtéri programja in-
gyenes. Koncertek, kézműves 
és gasztronómiai vásár, ven-
déglátó egységek, őstermelői 
piac és népművészeti vásár 
várja a vendégeket. Nincs ko-
csonyafesztivál igazi kocso-
nya nélkül, ezért a széles körű 
gasztronómiai kínálatban a ko-
csonya kiemelt szerepet kap.
A farsang programkínálatában 
több tucatnyi koncert, számos 
gyermek- és családi program, 
kiállítások, farsangi felvonulás 
található a karneváli hangu-
latot megidézve. A fesztivál 
ideje alatt minden korosztály 
megtalálja az igényes és szín-
vonalas szórakozási lehetősé-
get. SZI

Újra Kocsonya Farsang
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A farsangi időszak  ■
szerencsi mulatságai 
között a legelőkelőbb 
helyet tudhatja magá-
énak a helyi Polgári 
Együttműködés Egye-
sület által szervezett, 
Polgári Bálként köztu-
datba vonult táncos 
est.

Az immár 12. alkalommal 
megtartott program nem 
csak nívójával, de kitűzött 
céljaival is kiemelkedik a ha-
sonló programok közül, lé-
vén a bevételt jótékonysági 

célokra fordítják. Tavaly a 
Kárpátaljai Népfőiskolai 
Egyesület és a Szerencsi Rá-
szorultak Alapítvány volt a 
kedvezményezett, idén vi-
szont kizárólagosan helyi 
célra fordítják az összeget. 
Mint azt a szervezők el-
mondták, él a városban egy 
kislány, aki a sérült végtag-
gal született. A szervezők 
eldöntötték, hogy az évekig 
tartó rehabilitáció költsége-
ihez a hozzájárulást a Sze-
rencsi Rászorultak Alapít-
ványon keresztül próbálják 

e lőseg í ten i, 
egy egészség-
pénztáron ke-
resztül. A be-
vétel másik 
része a Kiss 
Attila Alapítvá-
nyon keresztül, 
ugyancsak sze-
rencsi család-
hoz kerül. Egy 
az önkormányzat köteléké-
hez tartozott, közelmúltban 
elhunyt fiatal édesapa gyer-
meke tanulásának költségeit 
igyekeznek kiegészíteni.

A január 14-re szervezett 
Polgári Bálon fővédnöki sze-
repet vállalt Novák Katalin 
család- és ifjúságügyért fe-
lelős államtitkár, az ese-
ményen megnyitó beszédet 
tartott Dr. Illés Boglárka, 
az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának helyettes 
államtitkára. Megjegyezte, 
számára nagyon megható, 

hogy léteznek olyan civil 
szervezetek, akik rendez-
vényeiken keresztül pró-
bálnak enyhíteni a rászo-
rultakon, az eseményre 
örömmel fogadta a meghí-
vást. Koncz Ferenc szerencsi 
polgármester az est védnö-
keként mondott köszöntőt 
kifejezve háláját mindazon 
személyek felé, akik sze-
repet vállaltak a bál sike-
re érdekében. Tóth Sándor 
Szerencs erdélyi testvérvá-
rosának, Nyárádszeredának 
a polgármestere szintén 

védnökként, illetve a székely 
város műsort adó, Bekecs 
Néptáncegyüttes kísérője-
ként volt jelen. Hagyomány, 
hogy a bálon díszszalaggal 
köszöntik az első bálozó 
hölgyeket, a pántlikát Tóth 
Sándor kötötte az érintettek 
csuklójára. Az Polgári Bál-
nak – amelyet megtisztelt 
jelenlétével Török Dezső a 
B.-A.-Z. Megyei Önkormány-
zat elnöke – Vitelki Luca, 
Kovács Bálint és Kovács 
Kristóf hangszeres játéka, 
a Ciráda együttes, a Hajna-
li Néptáncegyüttes, illet-
ve a nyárádszeredai Bekecs 
Néptáncegyüttes fergeteges 
műsora adott alaphangula-
tot. Az erdélyi táncosok uta-
zással járó költségeit a város 
önkormányzatának képvi-
selői vállalták magukra. A 
hajnalig tartó mulatságon a 
Classic zenekar biztosította 
a talpalávalót. SZI - SFL

Méltóképpen emlé- ■
keztek meg Ondon és 
Szerencsen azokról a 
honfitársakról, akiket 
ártatlanul hurcoltak a 
szovjet fegyveres erők 
több éves kényszer-
munkára a II. Világhá-
ború idején a Gulag 
rabtelepeire.

Ondról 48, Szerencsről 
72, a szomszédos Rátkáról 
négyszáztól több, Magyar-
országról – összességében 
– mintegy 800 ezer hölgy és 
férfi, közöttük tizenéves fi-
atalok kerültek rabságba. 
Az ondi temető ravatalozó-
jánál és a Szerencsi Járásbí-
róság udvarán emléktábla 
avatásokkal emlékeztek az 
áldozatok előtt. A Szerencs 
Város Önkormányzata és a 
Szerencs Német Nemzeti-
ségi Önkormányzata által 

szervezett ese-
ményeken Koncz 
Ferenc szerencsi 
polgármester és 
Tircsi Richárd, az 
Emberi Erőforrás-
ok Minisztériu-
mának főosztály-
vezetője mondták 
el ünnepi gondo-
lataikat. Beszé-
dükben hangsú-
lyozták, hogy az 
áldozatok emlékének megőr-
zése nélkül elveszítjük nem-
zeti múltunk egy darabját, e 
nélkül hitetlenekké válunk 
azon kultúrnemzedékek 
között, amelyek hiszik és 
vallják, hogy egy nemzet-
nek kötelessége múltjának 
egészét vallani. Amiről múl-
tunk kapcsán beszélünk, az 
arról is szól, hogy milyen-
né alakítjuk jelenünket, és 

európai jövőnket. Az ese-
ményeken Árvay Attila, 
Szerencs Német Nemzeti-
ségi Önkormányzatának el-
nöke, a programok főszerve-
zője mondta el, hogy a 2017. 
február 25-ig tartó politikai 
foglyok és kényszermunkás-
ok emlékéve kapcsán pályá-
zatot írt ki a GULAG/GUPVI 
Emlékbizottság, ami - egye-
bek mellett - az elhurcoltak 

neveit megörö-
kítő emléktáb-
lák készítésére 
vonatkozott. Si-
keresen pályáz-
tak, az emlék-
táblákat Ekker 
Róbert szeren-
csi szobrász ké-
szítette el. A 
szerencsi meg-
emlékezésen je-
len volt Lekner 

Irénke néni, aki a malenkij 
robotra hurcolás egyetlen, 
még élő szerencsi elszenve-
dője. Irénke néni a Szeren-
csi Járásbíróság udvarán, az 
egykori gyűjtőhelyen emlé-
kezett vissza a borzalmak-
kal telített időszakra. Az em-
léktáblákat megszentelték 
és megáldották a történelmi 
egyházak képviselői.

 SZI - SFL 

A Gulág áldozataira emlékeztek

Kultúrházak éjjel-nappal. A Magyar Népművelők Egye-
sülete által meghirdetett „Kultúrházak éjjel-nappal” c. programsoro-
zathoz a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár is csatlakozott. 
A változatos programok között lehetősége nyílt a legkisebbeknek arra 
például, hogy elkészítsék saját farsangi jelmezeiket, míg a könyvszeretők 
klubdélutánon ismerhették meg a könyvtár legújabb köteteit, illetve 
elmesélhették egymásnak olvasási szokásaikat.Szuper ügyek

Jótékony célokat szolgál a Polgári Bál

A Becherovka Miskol- ■
ci Kocsonya Farsang az 
ország egyik legna-
gyobb gasztronómiai 
fesztiválja és vására. 
Az idén február 17-19. között 
rendezik meg a Miskolci Ko-
csonya Farsangot. Kirakodó 
vásárán több száz kézműves 
és gasztronómiai árus jelenik 
meg. A rendezvény valameny-
nyi szabadtéri programja in-
gyenes. Koncertek, kézműves 
és gasztronómiai vásár, ven-
déglátó egységek, őstermelői 
piac és népművészeti vásár 
várja a vendégeket. Nincs ko-
csonyafesztivál igazi kocso-
nya nélkül, ezért a széles körű 
gasztronómiai kínálatban a ko-
csonya kiemelt szerepet kap.
A farsang programkínálatában 
több tucatnyi koncert, számos 
gyermek- és családi program, 
kiállítások, farsangi felvonulás 
található a karneváli hangu-
latot megidézve. A fesztivál 
ideje alatt minden korosztály 
megtalálja az igényes és szín-
vonalas szórakozási lehetősé-
get. SZI

Újra Kocsonya Farsang

Ismét ételosztás Sárospatakon. A Sárospataki Református Egyházközség 
a városban élő hajléktalanoknak és rászorulóknak ebédet oszt február 26-án vasárnap 13 
órai kezdettel a piactéren. A pénzügyi forrást az előző napi jótékonysági bál bevételéből 
teremtik elő. Szuper ügyek

A Borsod-Abaúj- ■
Zemplén megye állami 
erdőterületeinek több-
ségén gazdálkodó Észak-
erdő Zrt. egy térképen 
foglalta össze közjóléti 
szolgáltatásait.

„Becsléseink szerint éven-
te mintegy másfélmillió er-
dőlátogató fordul meg az ál-
talunk kezelt erdőkben. Ez 
nem csoda, hiszen illetékes-
ségi területünkön vezet az 
Országos Kéktúra egynegye-
de, valamint olyan regioná-
lis túraútvonalak is, mint a 
Bükki Kéktúra vagy a zemp-
léni Rákóczi Piros jelzés. 
Ekkora turistaforgalom ki-
szolgálása nem könnyű fel-
adat, de összesen közel 250 

létesítmé-
n y ü n k 
várja a pi-
henni vá-
g y ó k a t ” 
– foglal-
t a  ösz-
sze Bózsó 
Gyula, az 
Északerdő 
Zrt. mű-
szaki osztályvezetője. Mint 
közleményükben írják, a 
társaság az erdőjárók minél 
szélesebb körű kiszolgálása 
érdekében készítette el sa-
ját közjóléti tevékenységeit 
bemutató térképét, melyen 
rajzos grafikával jelennek 
meg az erdei szálláshelyek 
és erdei iskolák, de helyet 

kaptak rajta a legfőbb turis-
taútvonalak és a kisvasutak 
is. Valamennyi feltüntetett 
objektumhoz részletes leírás 
tartozik, ezzel segítve min-
denkit a tökéletes kirándu-
lási cél megtalálásban. A tér-
kép ingyenesen letölthető a 
www.eszakerdo.hu honlap-
ról. SZI - BA

Jelentősen megnőtt  ■
az útburkolati hibák 
száma, de kedvező idő-
járás esetén a Magyar 
Közút Zrt. szakemberei 
télen is folyamatosan 
kátyúznak a közútháló-
zaton - közölte a társa-
ság.   

Közlésük szerint a csapa-
dékos időjárás és a fagyási-
olvadási ciklusok gyakori 
váltakozása miatt a burko-
lathibák száma jelentősen 
megnőtt az országos közút-
hálózaton. A Magyar Közút 
télen is folyamatosan végez 
ideiglenes javítási munkákat 
a közutakon elsősorban hi-
degaszfalt felhasználásával, 
de ehhez száraz és tartósan 0 

fok feletti hőmérséklet szük-
séges. A közutakat több mint 
száz útellenőr járja, a kátyú-
zási munkákat a közútkeze-
lő munkatársai ütemezetten 
végzik. A balesetveszélyes 
kátyúk javítását követően a 
gyorsforgalmi- és főutakon, 
majd folyamatosan haladva a 
kevésbé forgalmas 4-5 szám-
jegyű mellékutakon, végül a 
bekötőutakon avatkoznak 
be.                          SZI - BA

A báli szezon közepén  ■
tartunk éppen, amikor 
minden településen egy-
mást követik a zenés-tán-
cos rendezvények. Egyed 
Erzsébet sárospataki 
táncpedagógus régóta 
kutatja a sárospataki bá-
lok történetét, erről be-
szélt lapunknak.

Még nem kutatták

Mint elmondta, munkája 
eredménye már két kiállí-
tást élt meg, először egykori 
munkahelyén, a sárospataki 
főiskolán, másodszorra pe-
dig a Sárospataki Református 
Kollégium Tudományos Gyűj-
teményeinek Múzeumában 
mutatták be az anyagot. Az 
utóbbi helyszínen az eredeti-
leg tervezett egy éves időtar-
tamot meg kellett hosszabbí-
tani a nagy érdeklődés miatt 
– mondta. A dokumentumok 
egy része naptár formájában 
is megjelent. A sárospataki 
táncélettel eredetileg a Tánc-
művészeti Főiskolán elvégzett 
két éves kurzus idején kez-
dett foglalkozni. Akkoriban 

ugyan ez a képzés nem járt 
diplomával, de a szakdolgo-
zat elkészítése követelmény 
volt. A Magyar Tudományos 
Akadémiától kapta az ötletet, 
hogy dolgozza fel ezt a témát, 
mert akkoriban a városban 
ezt a területet még senki sem 
kutatta. Egyed Erzsébet ak-
kor Dr. Újszászy Kálmánhoz 
a Nagykönyvtár akkori veze-
tőjéhez fordult, aki több al-
kalommal is azzal utasította 
el a megkeresést, hogy ilyen 
tartalmú anyagok nem talál-
hatóak az adattárban. Végül 
két olyan papírdobozt adott 
át, amelyeket még nem dol-
gozott fel senki. Ebben talált 
végül 14 táncrendet, majd az 
adattárban számtalan bálok-
ra utaló adatra lelt. A kutatást 
a Sárospatak újság korabeli 
lapszámainak átböngészé-
sével folytatta, ahol szintén 
nagyon sok báli beszámolót, 
felhívást, vagy éppen a bálok 
bevételéről számot adó hírt 
fedezett fel. 

Jótékony célra gyűjtöttek
Egyed Erzsébet az 1600-

as évektől talált adatokat a 

sárospataki táncéletről. El-
mondása szerint akkor ugyan 
még csupán a céhes mesterek 
utalásaiból lehet következ-
tetni az akkori mulatságok 
körülményeire, de az 1800-
as években már rengeteg 
bált rendeztek a városban. A 
táncos rendezvényeket leg-
inkább jótékony céllal hívták 
életre Sárospatakon – tette 

hozzá a téma kutatója. A be-
vételből általában a sok egy-
let valamelyikét támogatták. 
Ilyen volt például a jogász-
egylet, vagy a korcsolyaegy-
let, de gyűjtöttek a könyvtár, 
az akkor kórodának hívott 
énekkar, vagy a vasárnapi is-
kola számára pénzt és ado-
mányokat. A nagyobb bálok 
után szokássá vált az úgyne-
vezett morzsapartik szerve-
zése, amelyekre elsősorban a 

fiatalságot, diákságot hívták 
meg. Ezen fogyasztották el a 
nagyobb rendezvények mara-
dékát. Megtudtuk azt is, hogy 
mint a legtöbb város, így Sá-
rospatak is rendelkezett kü-
lön bálteremmel, amely az 
adatok szerint a városháza 
legnagyobb terme volt. 

Szigorú etikett
A táncmulatságok általá-

ban szigorú etikett szerint 
zajlottak – folytatta Egyed 
Erzsébet. A férfiaktól gyak-
ran követelték meg a frakkot 
öltözetként. Természetesen 
a hölgyek is a legszebb ru-
hájukat vették fel ezekre az 
alkalmakra. Mivel egy évben 
több táncmulatságot rendez-
tek a városban, és a báli ruha 
abban a korszakban is elég-
gé drága volt, ezért a hölgyek 
némi rafinériával varázsolták 
alkalomról-alkalomra mássá 
a ruhájukat. Mégpedig úgy, 
hogy a ruha csipkebetétei le-
vehetőek voltak, ezeket cse-
rélték folyamatosan más-más 
mintázatúra és színűre. A 
táncpedagógus hozzátette: 
a ruha éke volt az általában 

bőrből készült, míves tánc-
rend is, amelybe a hölgyek 
azt jegyezték fel, hogy melyik 
férfinek ígérték a különböző 
táncokat. Ez eléggé komoly 
dolog volt, mert egy-egy visz-
szautasításból komoly konf-
liktus, akár még pereskedés 
is kialakulhatott. Egyed Er-
zsébet felhívta a figyelmet 
arra is, hogy a vacsorát nem 
este, hanem éjfél körül tar-
tották, a mulatozás pedig a 
maihoz hasonlóan hajnalig 
folyt. A hangoskodást, a ki-
rívó, kötekedő magatartást 
a szervezők nem tűrték. A 
fiatalabb lányokat pedig úgy-
nevezett „garden mamák” 
kísérték. Ha olyan kapcsolat 
alakult ki az ifjú hölgy, vala-
mint partnere között, tőlük 
kellett engedélyt kérni, hogy 
a fiatalember hazakísérhesse 
kiválasztottját. A táncpeda-
gógus szerint sokat változott 
a bálok lebonyolítása, de vé-
leménye szerint érdemes lett 
volna megtartani a bálterme-
ket erre a célra, hiszen azok 
adták meg a táncos mulatsá-
gok igazi hangulatát. 

  SZI - BA

Igyekeznek javítani a kátyúkat

A díszes táncrendektől a garden mamákig

Túraútvonalak, erdei iskolák, kisvasutak
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Kos - Ezen a héten Vénusz és 
Mars az Ön jegyében állnak, 
ezáltal valami különleges kisu-
gárzása lesz, fokozott Önben 
az öntudat. Lehet, hogy nagyon 

békésen telnek a napjai, de attól még, 
hogy nem kerül konfliktusba, nem jelenti 
azt, hogy lazsálhat is. A legjobb most is 
a középút!

Bika - A planéták pillanatnyi-
lag más jegyeket támogatnak. 
Időnként a Hold áll az Ön 
oldalán, de csak a hét második 
felében. Csak a feladataira 

összpontosítson, ne engedje, hogy a 
gondolatai bár merre is elkalandozzanak. 
Sajnos, volna min törnie a fejét, mert a 
gondjai egyre csak szaporodnak.

Ikrek - A pénzügyek terén 
javulhatnak a kilátásai. És 
végre szabad utat engedhet az 
érzelmeinek. Bátran beszéljen 
arról, ami foglalkoztatja és 

felejtse el kicsit a rideg valóságot. Merkúr 
és Mars szextil fényszög alatt találkoznak 
egymással, ami kedvező Önre nézve. Ez 
jó előjel! 

Rák - Ezen a héten nem áll 
minden planéta az Ön oldalán, 
de a Hold nem hagyja cserben. 
Ő az, aki erőt ad, ha nem tudja, 
hogyan tovább. A csillagok Ön 

ellen vannak, még Uránusz is, aki quad-
rát fényszögben áll a Rák jegyéhez, és 
több változatosságról gondoskodik, mint 
amennyit szeretne.

Oroszlán - Ez az Ön hete lesz! 
A teljes csapat planéta Önt 
segíti. Vénusz és Mars a Kos 
jegyében gondoskodnak arról, 
hogy biztosan ne unatkozzon. 

Mindenekelőtt a szerelemben és kapcso-
lataiban nem lesz oka panaszra. A Nap 
és Merkúr pedig garantálja a sikert. Így 
minden sokkal könnyebb!

Szűz - Forrongnak Önben az 
érzelmi energiák! Keressen 
magának olyan feladatokat, 
amelyek egy időre eltere-
lik a figyelmét! Most még 

túl ingerült ahhoz, hogy képes legyen 
megoldást keresni, de az nem segít, ha 
ok nélkül hibáztatja, aki az útjába kerül. 
Legyen most egy kicsit türelmesebb!

Mérleg - Ez a hét mondhatni 
fel fogja rázni a téli álmából. 
Nem csak, hogy szép lassan 
energikusabbá válik, de már 
talán neki is állt az ötletelés-

nek, hogy merre, hogyan tovább és mibe 
vágja a fejszéjét. Most bármilyen nagy 
dolgon törje is a fejét, azt az égiek is 
támogatják.

Skorpió - Ezen a héten 
nemigen élvezheti a csil-
lagok támogatását. A Nap és 
Merkúr quadrát fényszögben 
állnak a Skorpió jegyével. 

Magánéletében a rég elmúlt dolgokon nem 
érdemes rágódni, a sérelmeit felejtse el. 
Csak önmagát mérgezi vele, ha nem képes 
túltenni magát és bosszún töri a fejét.

Nyilas - Ezen a héten egy-
két kisebb zavartól eltekintve 
csodálatosan fogja érezni 
magát! A Nap, Merkúr, Vénusz 
és Mars az Ön oldalán állnak. 

Motivált lesz és másokat is lelkesíteni tud 
egy-egy ügy érdekében. De ez az időszak 
nem csak a munkára alkalmas, hanem 
egy rövidebb pihenésre is!

Bak - A csillagoknak 
köszönhetően eredményes, de 
zsúfolt napok elé néz. Min-
denáron ragaszkodik a bevált 
módszerekhez, a napi rutin-

jaihoz, de talán ideje volna ezen változ-
tatnia a maximális siker érdekében. A 
csillagok folyamatosan támogatják Önt, 
miközben erős hátszelet nyújtanak.

Vízöntő - Eljött a cselekvés 
ideje! Olyan dolgokkal kell 
szembe néznie, amik elől nem 
menekülhet tovább, de főként 
az anyagi helyzetével kell va-

lamit kezdenie. Most már muszáj komo-
lyan gondolkodnia a jövőjéről, az életéről, 
a céljairól. A Nap és Merkúr még az Ön 
jegyében iparkodnak.

Halak - Az Ön választása, mit 
tart fontosnak az életében, de 
el kell fogadnia azt is, hogy ez 
nem feltétlenül egyezik meg 
a környezete elképzeléseivel. 

Mindenesetre kedvezően haladnak a 
dolgai és a munkában is komolyabb 
sikereket érhet el a héten! A csillagok 
legalábbis támogatni fogják!
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sátoraljaújhely zöldövezeté-
ben 3 szoba+nappalis családi ház 
eladó. Tel.: 06-30/442-8578.

sátoraljaújhely, Katona Dénes 
utcában családi ház eladó. Érd.: 
06-70/285-2110.

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

szerencsen kétgenerációs, 
külön bejáratú, gázkonvektoros, 
97 nm-es, 3,5 szobás, tégla, jó 
állapotú családi ház 5300 nm tel-
ken, két garázzsal, 100 nm mel-
léképületekkel eladó. Ár: 11,9 M 
Ft. Tel.: 0670-701-2271.

Tolcsván eladó 3 szobás, kom-
fort nélküli, felújításra szoruló 
kertes családi ház. Irányár: 4,5 
millió Ft. Tel.: 20/576-4384.

eladó családi házat, lakást, nya-
ralót, termőföldet keresek értéke-
sítési célra. Tel.: 20/341-7228.

Ongán a a központhoz közel 
József Attila utca 18. szám alatt 
70 m2-es, gázfűtéses, fürdőszo-
bás, 3 szobás parasztház eladó. 
Ár: 3,3 M Ft. Tel.: 70/3383-936.

Ongán, 90 nm kétszobás, tégla 
falazatú családi ház 1130 nm tel-
ken, melléképületekkel, új tetővel 
eladó. Ár: 6,9 M Ft. Tel.: 0670-
701-2271.

l a k á s e l a d á s

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.

F ö l d ,  k e r T

eladó Olaszliszka határában, a 
„Haraszt” dűlőben 3317 m2 huza-
los 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, gyümölcsfák-
kal, kőházzal együtt kiadó. Szőlő-
művelést értő, komoly férfit kere-
sünk, összes termés önöké! Autó-
út, villany és minden felszerelés 
van. Jelentkezés telefonon, vagy 
személyesen. Sátoraljaújhely 
Kazinczy 20. Tel.: 06-47/321-
018 Barna Ferenc.

Ü d Ü l ő ,  H é T V é g i  H á z

Mezőkövesd Zsóryn, közel a 
fürdőhöz 320 m2-es telken 72 
m2-es (2 szobás, konyha, nap-
pali, zuhanyzó, tetőtér beépít-
hető) víkendház eladó. Tel.: 
06-30/4404-143.

M O T O r k e r é k p á r

simson-s51b típusú segédmo-

tor 1985-ös évjáratú, üzemképes 

állapotban eladó. Tel.: 47/358-

211.

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

Falitányérokat, porcelánokat, 

régi könyveket, festményeket, 

rézmozsarat, egyéb régiséget 

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

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

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

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

A következőt kell tennie!

1.)  Írja le hirdetését a fenti területre, vágja ki a kupont és személyesen feladhatja irodáinkban:  

Sárospatak, Rákóczi u. 43. (Centrál Üzletház) Tel.: 06-47/312-332 

Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 5. Tel.: 47/322-947
KÉRÜNK 
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Hirdetés szövege:  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

Rovat megnevezése: Megjelenés dátuma (hete):

APRÓHIRDETÉSI KUPON
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 SEGÍTS VELÜNK 
 A SZINYEISEKNEK!
Fiatalok támogatásával foglalkozó civil szervezetként úgy gondoljuk, hogy valamilyen formában 
nekünk is részt kell vennünk az olaszországi tragédia érintettjeinek megsegítésében. Társa-
dalmi felelősségvállalás keretében egyesületünk felajánlásokat gyűjt, melyeket transzparens 
módon eljuttatunk a Szinyei Merse Pál Gimnáziumnak és a tragédiában érintett családoknak.

 Digitális Nemzedékért Egyesület 
 számlavezető bank: MKB Bank Zrt. 
 bankszámlaszám: 10300002-10669113-49020019 
 közlemény: Szinyei MPG felajánlás
PayPal felajánlási lehetőség: 
 https://www.paypal.me/digitnemzedek
Az adományokkal kapcsolatban minden további kérdésre kizárólag az egyesület jogosult választ adni.
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A Zemplén TV műsora
2017. február 20-25.Zemplén TV

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

dísztárgyakat, festményt, órát, 
könyvet, ezüstöt, porcelánt, 
hagyatékot műtárgybecsüs vásá-
rol. Tel.: 06-30/342-1855.

á l l a T

7 db rövid orrú, 30 kg-os malac 
eladó. Tel.: 20/482-9454.

bodroghalomban választási 
malacok eladóak. Érd.: 0630/814-
7519.

lovat veszek, öreget, selej-
tet is. Tel.: 06-30/729-9170, 
06-70/362-6325, 06-20/493-
4607.

Tojótyúk egyéves, 599 Ft/db 
áron jegyezhető: Sárospatak 
06-47/313-223, Sátoraljaúj-
hely 06-20/514-81-06.

Tojótyúk, 599 Ft/db. Nagyon 
szép barna tollas, kiválóan tojó, 
ingyen házhoz szállítva. Össze-
írók jelentkezését is várjuk. Tel.: 
06/70-240-13-31.

e g y é b  e l a d á s

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

25 db 30-40 cm átmérőjű luc-
fenyő lábon, STRAUS márkájú 
versenypianínó, szobakerékpár 
eladó. Tel.: 20/481-0933.

eladó lemezjátszó, kihúzhatós 
ágyneműtartós heverő, ágynemű-
tartó, franciaágy, TV-asztal, baba-
fürdőkád, bőrkötény, 120x80-as 
étkezőasztal 4 székkel, valamint 
Simson motor. Tel.: 06-20/374-
1501.

Hagyatékból berendezési tár-
gyak szobabútor, konyhabútor, 
mosógép, centrifuga eladó. Tel.: 
47/326-678.

Ha a  Zempléni 
Szuperinfóba

ügyfélszolgálatainkon  
 feladja apróhirdetését  

kétszer, akkor a
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harmadik apróhirdetését  
AJÁNDÉKBA* KAPJA!

További részletekről érdeklődjön  
személyesen az ügyfélszolgálatainkon 

Sárospatak, Rákóczi út 43.
Sátoraljaújhely, Rákóczi út 3. (Vojth Optika),  

vagy hívjon minket  a 06-47/312-332 
telefonszámon!

Válassza a Szuperinfót, hogy a  
hirdetése a legtöbb olvasóhoz eljusson!

sátoraljaújhelyben eladó 1 db 
ágyneműtartós egyszemélyes 
ágy, gyerek íróasztal, világos 
bontott cserépkályha, dohányzó-
asztal, gázpalack. Tel.: 20/452-
0082.

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/m3. 
Hívjon bizalommal! Tel.: 30/752-
1650.

s z O l g á l T a T á s  k í n á l a T

palatető bontás nélküli felújítása 
színes, mintás, bitumenes zsin-
dellyel. Ingyenes árajánlat készí-
tés. Akció -10%. 06-30/229-2206,  
www.palatetofelujitasjavitas.hu

M u n k a H e l y e T  k í n á l

Felvételre keresek 1 fő férfi 
munkaerőt kerti munkavégzés-
re és 1 fő női munkaerőt kony-
hai kisegítő és takarítási munka-
végzésre bentlakással. Elsősor-
ban párkapcsolatban élőket kere-
sek. Tel.: 30/660-8926.

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

213.000 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.

alumínium hegesztésében jártas 
AFI hegesztőket keresünk buda-
pesti munkavégzésre. Jelent-
kezni: 8-16 között. Tel.: 20/440-
8355.

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).

s z a b a d i d ő ,  Ü d Ü l é s

Hajdúszoboszlói üdülés fél-
panzióval. Ár: 18.900 Ft-tól/7éj. 
Tel.: 20-464-0631  www.
jazminapartman.hu

Ha nem kapja 
az újságot, 

hívja a 
40/424-424-es 
telefonszámot!
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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.

Rendel: Dr. Károly Katalin

INGYENES* szemorvosi 
látás- és kontaktlencse 

vizsgálat
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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!)

30% kedvezménnyel!
multifokális lencse

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!

HASOGATOTT ÉS 
TEKÉZETT 

TŰZIFA ELADÓ

06-70/675-5510, 20/927-6936

FA ÉS BRIKETT
FÓKUSZ KISKERESKEDÉS

Kiszállítás AKCIÓS áron!

Sárospatak, Sátoraljaújhely 
és Szerencs körzetében

Sátoraljaújhely, régi Visószer telephelyén

AKCIÓS TÜZIFA AKÁR 24 ÓRÁN 
BELÜLI HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL!

Száraz tölgy, bükk, cser, akác.  
Gallyfa mentes.

12.000 Ft/m3-től!  
Tel.: 06-70/277-46-19

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.

A BODKÖ Kft 
felsőfokú végzettséggel
rendelkező, regisztrált 

MÉRLEGKÉPES
KÖNYVELŐT 

keres sárospataki munkahelyre.

Érdeklődni lehet:
06-30/9630-548-as

telefonszámon.

P Á L Y Á Z A T I    F E L H Í V Á S

az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság  (3530 Mis-
kolc, Vörösmarty u. 77., Telefon: 46/516-600, www.emvizig.
hu) egyfordulós nyilvános pályázati eljárás keretében bérbe 
adja a Magyar Állam tulajdonában és az ÉMVIZIG – Kiíró – va-
gyonkezelésében lévő Sátoraljaújhely 1165/5 hrsz-ú kivett 
művelési ágú „Ronyva-ág” megnevezésű, 6707 m2 nagysá-
gú ingatlanból  a pályázati kiírás elválaszthatatlan részét 
képező térképmellékleten megjelölt 1300 m2 nagyságú 
területrészt. 
A nyertes ajánlattevővel legfeljebb 5 éves határozott 
időtartamra köthető bérleti szerződés. 
A pályázati dokumentáció letölthető a
Kiíró honlapjáról, az alábbi címről:
www.emvizig.hu/Palyazat/Sátoraljaújhelybérlet.asp
Ajánlattételi határidő: 
2017. március 20. napja 9 óra 30 perc



 

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

SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

felnik  javítása, 
GUMI és GYORSSZERVIZ

06-30/9286-648


