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Emlékképek-mert ez maradt. 
Ezzel a címmel mutatta be pó-
dium előadását a sárospata-
ki Magyar Ifjak a Nemzeti Kö-
zösségvállalásért Egyesület. 
/5. oldal

Dr. Béres József és Béres Klá-
ra a Béres Szőlőbirtok és Pin-
cészet tulajdonosai a közelgő 
nemzeti ünnep alkalmából hat-
száz nemzeti színű lobogót ado-
mányoztak a birtoknak otthont 
adó Erdőbényének, a település 
minden családjának./5. oldal
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Nőnap. Szerkesztőségünk nőtagjai vállalkoztak címlapfotózásra 
nőnap alkalmából. Ezzel is kívánva minden nőtársuknak virágokban 
gazdag idei ünnepet./3. oldal

A virágot a The Prestige Roses biztosította!

     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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Nyilvántartásba vételi szám: 
E-000720/2014

SÁROSPATAKON
2017. márciustól

az alábbi OKJ-s képzéseket 
szervezzük és indítjuk

Korlátozott ideig még lehet 
csatlakozni a 

2017. március 11-én induló

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

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

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

Nálunk nincs távoktatás!

Munkavédelmi technikus 
(E-000720/2014/A001)

Bérügyintéző (E-000720/2014/A024)  

Társadalombiztosítási ügyintéző (E-000720/2014/A031) 
OKJ-s képzésekhez.

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

Kérjük, támogassa 
adója 1%-ával a 

BODROGHALÁSZÉRT EGYESÜLET-et!
Előre is köszönjük!

Adószámunk: 
18150485-1-05

Kiváló minőségű

INGYENES 
házhozszállítással

06-30/613-5064

AJÁNDÉK 
MOSÓPOR

há
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Sátoraljaújhely, Kossuth tér 28. 
Tel.: 06-47/321-433

Sárospatak, Rákóczi út 32. (Hild tér) 
Tel.: 06-47/315-559

A szemvizsgálat időpontja:
március 25. (szombat)

INGYENES
SZEMVIZSGÁLAT!

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

Szakács állás!
Tiszaújvárosi vendéglátóegység gyors, 

munkájára és környezetére igényes 
szakképzett szakácsot keres.

KIEMELT BÉREZÉS! 

Tel.: 20/560-1129

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
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Minden típusú órák javítását,
elemcseréjét vállalom.
Szervizmunkák a helyszínen 

megvárhatók. Minden pénteken
10-16 óráig Óra Ékszerboltban 
Sátoraljaújhely, Pető� út 1.
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Ha nem kapja 
az újságot,  hívja a 

40/424-424-es 
telefonszámot!

ENTA BÚTORBOLT
Miskolc, Pesti út 18/A.
(a cementgyári elágazás után)
ÚJ NYITVA TARTÁS! Nyitva: H: Zárva: K-P: 9.30–17.30, Szo.: 9.30–13.00-ig

Elôzze meg a derékfájást!

Akár 70.000 Ft-ért 
megvásároljuk roncs-, használt 

vagy megunt matracát.

Telefon: 46/789-417

Special
            COLLECTION

Roncsmatrac
AKCIÓ!

Vásárolt méretnek megfelelően új CATTANIA matrac 
2017. március 18-ig történő megrendelése, vásárlása esetén
                                                                          BESZÁMÍTÁS
  90x2000x15 79.600 Ft/db ---- 39.800 Ft/db------>> 39.800 Ft/db
140x2000x15 129.200 Ft/db ---- 64.600 Ft/db------>> 64.600 Ft/db
160x2000x15 137.800 Ft/db ---- 68.900 Ft/db------>> 68.900 Ft/db
180x2000x15 159.600 Ft/db ---- 79.800 Ft/db------>> 79.800 Ft/db
4 pozícióba forgatható --->> négyszeres élettartam
lezippzárolható, mosható ALOA VERA-s huzattal
habosított szendvics matrac
KEMÉNY mag, 
fokozott ellenálló képesség, megnövelt terhelhetőség
külső pro�lozott réteg: masszázs csomók
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Az egykori miniszterelnökre emlékeznek. Gróf Andrássy 
Gyula miniszterelnök egyike volt a legkiválóbb államférfiaknak. Irány szabott az 
országnak és a kormányzatnak is, lerakta a modern magyar polgári államrend-
szer alapjait. Zemplénben született, Sátoraljaújhely országgyűlési követe volt. 
Idén ünnepeljük miniszterelnökké válásának 150. évfordulóját. Reá emlékeznek 
a következő hónapokban Sátoraljaújhelyen. Szuper ügyek

A vacsoraesten egy középkorú 
házaspár ült az asztal túl olda-
lán. A szórakoztató produkciók 
hangzavara nem könnyítette 
meg a társalgás fesztelenségét. 
Kezdetben mindenki a közvet-
len szomszédjával csevegett. 
A pálinkás poharak emelgeté-
se egyre hangosabbá tette a 
férfiakat, így már nem tudtam 
nem meghallani a szemben ülő 
pár férfi tagját, aki minden hoz-
zászólásában nagyon okos és 
ellentmondást nem tűrő volt. 
A felesége szerényen ült az ol-
dalán és egyetlen hangot sem 
ejtett ki és az arcáról sem tud-
tam leolvasni semmit. Még ak-
kor sem, amikor egyre inkább 
pipaccsá vált a férje feje, jelez-
ve több pohár már biztos nem 
fér bele. Száz nőből kilencven-
kilenc ilyenkor durcássá válik, 
megpróbál tenni valamit, de 
ő ekkor sem mozdult. Egyet-
len egyszer kísérelte meg ki-
mozdítani az illetőt azzal, hogy 
már elfogyott a sor a svédasz-
tal előtt. A férfi megalázóan 
felemelte a hangját, mondván 
sztoriban van, ne zavarja.
Amikor a nő egyedül indult a va-
csoráért belegondoltam, hogy 
mit érezhet. Mennyire megalá-
zó ez az egész számára, ahol 
sem emberként, sem társként 
nem tiszteli a párja idegen em-
berek előtt. De milyen élete le-
het otthon egy ilyen társ mel-
lett? Milyen szerepe lehet egy 
ilyen kapcsolatban?
Menet közben tudomásomra 
jutott, hogy a férj egy dúsgaz-
dag vállalkozó és ezen egyál-
talán nem is lepődtem meg. 
No nem a gazdagságán, ha-
nem inkább az attitűdjén. Saj-
nos nem először tapasztalom, 
hogy ha valaki akár az átlagnál 
egy kicsit tehetősebb, úgy vi-
selkedik, mintha a tévedhetet-
len lenne. És a többségük még 
azt is hiszi: a körülettük lévő 
emberek a saját szolgahaduk. 
Hogy honnan veszik a bátorsá-
got ehhez? Meggyőződésem, 
hogy a környezetükben lévők 
rendkívül felelősek ezért. Hagy-
ják, hogy uralkodjanak rajtuk, a 
másik pénze legyen az egyetlen 
mérce, ezzel kiváltva minden 
más elvárást. 
A kedvenc könyvem a Büsz-
keség és balítélet Darcyját 
Elizabeth megleckéztette. A fel-
fuvalkodott, gazdag főnemes 
álmában sem gondolta, hogy 
Lizzy, a szerény hozománnyal 
rendelkező, de rendkívül okos, 
egyedi és öntudatos lány nem 
megy hozzá első szóra. A tör-
ténetet tudjuk, a tanítás örök-
re szólt. Ha többet olvasnánk 
ilyen regényeket, talán elhin-
nénk: a tisztelet mindenkinek 
kijár, szegénynek, gazdagnak 
egyaránt.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Tisztelet
Férfinap mikor lesz,  ■

viccelődött velem az 
egyik férfi kollégám, 
amikor arról határoz-
tunk: a heti számunk 
címlapfotóját a nőnap-
nak szenteljük, de ki-
csit rendhagyó módon. 
Szerkesztőségünk nő-
dolgozói – úgy nyolc-
van százalékos arányt 
képviselünk a lapjaink-
nál – vállaltuk azt, hogy 
kamera elé állunk. Ez-
zel is megmutatva a 
nők sokféleségét és 
sokszínűségét. 

A kollégám akkor még 
nem ismerhette a cikkünk 
tartalmát, ami az idei nő-
napot a férfiak szemüvegén 
keresztül mutatja be. Mert 
a két nem – a férfi és nő –, 
mint jin és jang nem létez-
het egymás nélkül. Hiszen 
önmagunkat csak a másik 
viszonyulásában ismerhet-
jük meg igazán.

Levente (36)
A jelenlegi helyzetben 

most kicsit elegem van a 
nőkből. Két éve váltam el, és 
azóta sem találok olyan kap-
csolatot, ami örömöt okoz-
na számomra. Ma már ki tu-
dom mondani, az én hibám 
is, hogy elhidegültünk egy-
mástól. Még nem volt egyi-
künk sem harminc, amikor 
öt év együttélés után oltár 
elé álltunk. Mivel a kezde-
tektől nem számíthattunk 
szülői segítségre, így hajtot-
tuk a munkát lakásra, au-
tóra. Amikor a kislányunk 
megszületett, mindenünk 
meglett. De valami mégis 
elveszhetett, mert nem ta-
láltam otthon nyugalomra. 
A mindennapos veszekedé-
sektől tartva egyre később 
jártam haza, nagyon egye-
dül éreztem magam. Aztán 
az egyik nap a feleségem 

bejelentette: elválik. Már 
nem lehetett beszélni ve-
le. Összejött egy tizenéves 
szerelmével. Én nem va-
gyok egy lelkizős fajta, úgy 
gondoltam ez a nő felada-
ta lett volna. Máig sem ér-
tem, miért nem mondta el a 
volt párom, hogy mi a baja 
a házasságunkkal.

Roland (24)
Ha nő, akkor csajozás. Jó 

dolog megszerezni egy nőt. 
Azokat a helyzeteket ked-
velem, amikor agyafúrtnak 
kell lennem hozzá, hogy cél-
ba érjek. Persze kipróbáltam 
már a könnyebb megoldást 
is, amikor semmit sem kell 
tennem és a nő tapadt rám. 
De igazából két-három nap 
után kiderült, ezek a lányok 
nem kötnek le. Nem talá-
lom velük a hangot, mindig 
ugyanaz a nóta. A hétvégi 
bulik, ahol másnap reggel-
re nem emlékszünk, mi tör-
tént előző este. Ha őszintén 
magamba nézek, egy olyan 
nőre vágyok, akire fel tudok 
nézni. Akinek vannak céljai. 
Nemcsak az, hogy genetikai 
donort keres a leendő gyere-
keinek és minden teher alól 
kihúzza magát. Most szó 

szerint udvarlok egy lány-
nak, aki nem igazán adja be 
a derekát. Tetszik benne a 
határozottsága, a világlátá-
sa, a kedvessége. Ennyi ener-
giát még soha sem fektettem 
egy lányba, de tudom, hogy 
megéri.

Gábor (58)
Mi jut eszembe arról, hogy 

nő? Ma már a végtelen sze-
retet, amit a lányaim, az 
anyám és a feleségem iránt 
érzek. Mert szoktam mon-
dani, bizony nálunk nőura-
lom van. Még élt az édes-
apám sokszor mosolyogtunk 
azon: a sors nagy türelem-
re tanít bennünket, hiszen 
nem könnyű eligazodni a 
nőkön. Hát ha még négy nő 
él velünk együtt három ge-
nerációból. Az édesanyám 
mindig is meghatározó volt 

a családunk életében. Édes-
apám mindig azt mondogat-
ta egy döntésnél: anyád ezt 
jobban tudja. És valahogy 
mindig igaza volt. Édes-
anyám a mai napig valahogy 
ráérez arra mi a helyes, és az 
élet ezt visszaigazolja. Ez az 

én életemben is igaz 
volt. Soha nem fogom 
elfelejteni, amikor jó 
tanuló vidéki fiúcs-
kaként azzal küzdöt-
tünk, hová menjek 
középiskolába. Az ak-
kori haverjaim mező-
gazdaságiba mentek, 
mentem volna utánuk. 
Édesanyám szavaira 
ma is emlékszem: mi 

a bánatot akarsz te ezzel, mi-
kor a kapa nyelét sem tudod 
megfogni? Így gimnázium-
ba parancsolt, ahonnan a 
műszaki egyetemre vitt az 
utam. A feleségem ösztöké-
lésére a kilencvenes években 
megszereztem a környezet-
védelmi mérnök másoddip-
lomámat is, hiszen akkor 
már látszott a bányamérnö-
kivel nem fogunk boldogul-
ni. Jó látni ma azt, hogy a 
lányaim is hasonló módon 
támogatják a férjüket.

 SZI - MÉ

Nők a férfiak szemüvegén át
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...AHOL AZ ELKÉPZELÉSEINK TALÁLKOZNAK...

CSATLAKOZZON HOZZÁNK!
MUNKATÁRSAKAT KERESÜNK 

SÁTORALJAÚJHELYI, SZERENCSI ÉS TOKAJI ÜZLETEINKBE!

Ha szívesen dolgozna egy biztos, hosszú távú munkahelyet nyújtó  
multinacionális cég megbecsült munkatársaként  

ELADÓ�PÉNZTÁROS 
munkakörben, várjuk jelentkezését!

Kérjük, hogy fényképes önéletrajzát az üzlet és a munkakör megjelölésével szíveskedjen megküldeni 
társaságunk központjába, az alábbi címek valamelyikére:

Penny Market Kft. 2351 Alsónémedi, Pf.: 12. 
e-mail: keletiregio@penny.hu • Fax.: 06-29/339-356 • www.penny.hu

  Ha gondolt már arra, hogy szívesen segítene nehéz 
sorsú gyermekeken,

  ha úgy érzi, van Önben elegendő türelem, elfogadás, 
szeretet és empátia,

  ha személye és lakáskörülményei megfelelnek a 
törvényi előírásoknak, 

  ha szívesen gondoskodna saját otthonában család 
nélkül maradt, segítségre szoruló gyermekekről,

  és vállalja, hogy elvégzi az általunk szervezett 
felkészítő tanfolyamot,

JELENTKEZZEN 
NEVELŐSZÜLŐNEK!

akkor várjuk jelentkezését nevelőszülői feladatok ellátására!

A jogszabályokban előírt anyagi támogatást 
a Benita Nevelőszülői Hálózat biztosítja.

Foglalkoztatási jogviszony, amely mellett munkaviszony is folytatható.

Jelentkezési határidő: 2017. március 19.

A részletes feltételekről érdeklődhet:
Tel.: 70/931-3280, 70/425-9593

E-mail: benita.neveloszuloihalozat@gmail.com

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

acél
biztonsági

ajtó
AKCIÓ!

Díjtalan 
árajánlat, 
felmérés!

Rövid határido!
Gyártás egyedi 

méretre. 
Teljes köru 
komuves-

helyreállítás.

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

izometriás csőszerelők, lakatosok 
jelentkezését várjuk. KIEMELT BÉREZÉS!

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

vagy a titkarsag@�bermail.hu-ra 
küldött önéletrajzzal. 

Megbecsüljük
értékeit!

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

érméket, retro gyárgyakat vásárolunk

06-30-461-7708
Üzletünk költözés alatt

ingyeneskiszállás100%értékgarancia
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Rákóczisok sikere. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkor-
mányzat által meghirdetett „Magyarságunk értékei” című Kárpát-meden-
cei szintű vetélkedő-sorozat döntőjét rendezték meg a napokban. A meg-
mérettetést általános iskolai kategóriában a Pataki csodák (a sárospataki 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola) csapata nyerte, akik ezzel a teljesítmé-
nyükkel – megyénket képviselve – az országos döntőbe jutottak.Szuper ügyek

Emlékképek-mert ez  ■
maradt. Ezzel a címmel 
mutatta be pódium 
előadását a sárospata-
ki Magyar Ifjak a Nem-
zeti Közösségvállalá-
sért Egyesület. 

Az emigráció életérzését, 
valamint az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc hőse-
it bemutató színpadi játékot 
már tavaly ősszel láthatta a 
közönség Budapesten, most 
az egyesület megalakulá-
sának keretet adó, egykori 
anyaintézmény, a sárospataki 
Árpád Vezér Gimnázium fo-
gadta a darabot. A rendezvény 

kezdetén az egyesület elnö-
ke, Kavecsánszki Ádám kö-
szöntötte a megjelenteket, 
miközben beszélt szerveze-
tük céljairól, valamint ed-
digi eredményeiről, sikere-
iről. Emlékeztetett rá, hogy 

2013-ban alakult egyesületük 
2015-ben megkapta a „Fiata-
lok a Polgári Magyarország-
ért” – díjat. Feladatuk között 
említette, hogy a nemzeti ösz-
szetartozás érzését közelebb 
vigyék a ma fiataljaihoz. A 

rendezvényen Gulyás Ger-
gely, a Magyar Országgyűlés 
alelnöke mondott beszédet. 
Mint fogalmazott, „Sárospa-
tak és ez a vidék a nagyvilág 
történéseire nyitott, világos 
önazonosságtudattal rendel-
kező polgárok sokaságát adta 
Magyarországnak. A Magyar 
Ifjak a Nemzeti Közösségvál-
lalásért Egyesület létrejötte 
és tevékenysége ékes cáfo-
lata mindannak a remény-
vesztett képnek, amit sokan 
a fiatalságról festenek. Az 
Egyesület az elmúlt négy év-
ben tízen-húszon évesek cso-
portját fogta össze úgy, hogy 

szabadidőt, energiát nem saj-
nálva színpadon, énekkel, 
verssel, színjátékkal bizonyí-
tották, hogy a valódi nemzeti 
értékek is teremthetnek kö-
zösséget, sőt nélkülük az élet 
teljessége nem képzelhető el” 
– tette hozzá a Parlament al-
elnöke. Az előadás keretében 
egy jótékony célú akció által 
összegyűjtött pénzt adott át 
a Rákóczi Szövetség részére 
Remeczki Imre, a gimnázium 
tanára, az egyesület korábbi 
mentora, ma tagja. Az ado-
mányt Halzl József, a szövet-
ség elnöke vette át. 

                          SZI - BA

Dr. Béres József és Bé- ■
res Klára a Béres Szőlő-
birtok és Pincészet tulaj-
donosai a közelgő nem-
zeti ünnep alkalmából 
hatszáz nemzeti színű lo-
bogót adományoztak a 
birtoknak otthont adó 
Erdőbényének, a telepü-
lés minden családjának.  

Felpezsdült az élet

Kántor Dezső Erdőbénye 
polgármestere emlékeztetett 
rá, hogy tizenöt évvel ezelőtt 
egyszer már nyolcszáz zász-
lót vásárolt a Béres család a 
községnek, azok a lobogók 
még most is díszei a telepü-
lésnek. Mint elmondta, a Bé-
res Szőlőbirtok létrejötte óta 
felpezsdült az élet Bényén. 
A beruházás eredményeként 
számos munkahely jött létre, 
de a birtok újabb befektetése-
ket is vonzott a településre. 
A helyi történelmi, kulturá-
lis értékek felkutatásával él-
tetésével széles körűen segí-
tik a térség felemelkedését. 
A polgármester szerint nem 
véletlen, hogy 2013-ban egy 
szavazáson Erdőbénye kap-
ta a „Magyarország legszebb 
települése” címet, 2015-ben 

pedig a Béres Szőlőbirtok lett 
az ország legszebb szőlőbir-
toka. Hozzátette: az önkor-
mányzat és az ismert család 
kapcsolata nagyon jó, ami 
abban is megmutatkozik, 
hogy a mindennapokban is 
kölcsönösen segítik, támo-
gatják egymást.

A második otthon
Dr. Béres József arról be-

szélt, hogy a nemzeti színű 
zászlók az összetartozást jel-
képezik, azt üzenik: itthon 
kell maradni, a céljainkat itt-
hon kell elérni. Megemlítette, 
hogy az Amerikai Egyesült Ál-
lamokban, vagy Kanadában a 
legtöbb lakóházra kirakják az 
ország zászlaját, ezt szeret-
nék követni Erdőbényén is. 
Hozzáfűzte, hogy a Százak 
Tanácsa – amelynek maga is 

tagja – javaslata alapján Bu-
dapest második kerületében 
szintén lehetett igényelni ma-
gyar zászlókat, ezeket össze-
gyűjtötte az önkormányzat 
és hamarosan meg is kapják 
az érintett lakók a lobogókat. 
Tudomása szerint mintegy 
ezerötszáz igény gyűlt ösz-
sze a fővárosi kerületben. Dr. 
Béres József beszélt arról is, 
hogy számukra Erdőbénye az 
otthont, a hazát jelenti, ezért 
fontos számukra a település 
és a térség sorsa, amelynek 
helyzetén a saját eszközeik-
kel maguk is szeretnének job-
bítani. Idén éppen 15 éve ré-
sze életüknek a szőlőbirtok, 
amely által nemcsak a minő-
ségi borok előállítása mellett, 
de a térség sorsának alakítása 
iránt is elkötelezték magukat.   
                               SZI - BA

Sátoraljaújhelyen a  ■
világ leghosszabb 
üveghídja épül, Sáros-
patakon a Végardó Für-
dő bővül.   

Mindkét beruházás a To-
kaj, Felső-Tisza és Nyírség 
kiemelt turisztikai fejleszté-
si térséget érintő fejlesztések 
között valósul meg. Az újhe-
lyi önkormányzat már hó-
napokkal ezelőtt tervezőket 
bízott meg, hogy tekintsék át 
a lehetőségeket a 700 méter 
hosszú létesítmény megépíté-
séhez. Az új látványosságtól 
azt várják, hogy az egyébként 
is folyamatosan növekvő láto-
gatószámot produkáló Zemp-
lén Kalandpark, valamint a 
nemzeti zarándokhelyként 

nyilvántartott Magyar Kál-
vária mellett újabb vonzerőt 
jelentsen a turisták számára 
– közölte több internetes hír-
portál. A szomszédos Sáros-
patakon az eddig körülbe-
lül három hónapos szezont 
szeretnék kitolni a a Végardó 
Fürdő bővítésével. Minder-
ről Aros János polgármester 
és Sikora Attila alpolgármes-
ter tartott sajtótájékoztatót. 
Mint elmondták, a beruházás 
nem a jelenlegi strand terü-
letén valósul meg, hanem a 
mellette található ingatlanon 
és a tervek szerint újabb me-
dencék, valamint egy fedett 
uszodarész épül a beruházás 
eredményeként. 

     SZI - BA

Erdőbénye a fellobogózott faluTurisztikai fejlesztések 

Nemzeti értékek is építhetnek közösséget
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Kos - Jó pár dolgot kínál ez 
a hét. A bolygók szembenál-
lásai a Kos jegyében Önt is 
türelmetlenné teszik. Már a 
hét elején érezni fogja, hogy a 

sors nem kíméli, újabb és újabb terheket 
rak a nyakába. Mindezek ellenére merjen 
belevágni új projektekbe, mert a sikerre 
még most is van lehetősége!

Bika - Az utóbbi idők aktivi-
tása minden téren meghozta 
az eredményét! Munkájának 
gyümölcse érik, azonban a 
fáradtság kezdeti jelei is meg-

mutatkoznak Önön! Igyekezzen úgy beosz-
tani teendőit, hogy lelkiismeret-furdalás 
nélkül legyen képes lazítani. A csillagok 
most felettébb empatikussá teszik.

Ikrek - Ezen a héten Mars 
teljes ereje a rendelkezésére 
áll, lendületet ad Önnek ez a 
rengeteg energia! A hét ele-
jén alig lehet megfékezni Önt! 

Mindezek ellenére folyamatosan úgy érzi, 
hiába minden elszántság, áthatolhatatlan 
falak állják az útját, de ne adja meg magát 
a kudarcnak!

Rák - Egy kis türelemre van 
szüksége és rendeződik minden. 
A csillagok jóslata szerint a héten 
minden napra jut majd valami 
pozitívum, kellemes meglepetés 

az életben. Ezek tulajdonképpen előjelek, 
amik egy még nagyobb dologhoz veze-
tik. Mindenesetre legyen engedékenyebb 
önmagával szemben a héten!

Oroszlán - Ön a hét legnagyobb 
nyertesei közé tartozik! Mars, 
Jupiter és Uránusz az Oroszlán 
oldalán állnak, rengeteg pozitív 
energiát biztosítva Önnek. Ha 

Vénusz egy tüzes jegyben áll, amilyen az 
Öné is, annak mindig különös jelentősége 
van. Hagyja, had szárnyaljanak az érzel-
mei szabadon! 

Szűz - Most még arra is 
hajlandó, hogy sokkal nyilván-
valóbban fejezze ki az érzelmeit 
és ne csak a problémáit merje 
őszintén elmondani, hanem a 

pozitív jellegű érzelmeit is. Ez kifejezet-
ten attraktív dolog. Néhány emberrel a 
környezetéből érdemes lenne mélyebb, 
bizalmi kapcsolatot építenie!

Mérleg - Ezen a héten Mars 
eléggé dominánsan áll az Ön 
jegyéhez. Ha valami rosszul áll, 
akkor a feszültségek tovább 
fokozódhatnak. Most fontos, 

hogy ezeket beszélgetésekkel feloldja. A 
szerettei próbálják elterelni a figyelmét a 
feladatokról, hiszen látják, szüksége lenne 
egy kis pihenésre. 

Skorpió - Találja meg azt 
az arany középutat, amikor 
elvégzi a feladatait, de közben 
a szeretteivel is tölt annyi időt, 
hogy ismét meghitté váljon a 

viszony. Amikor velük foglalkozik, felejt-
se el a problémáit és legyen nyitott az 
irányukba. Tegyék félre a gondokat és 
lazítsanak kicsit!

Nyilas - Ez a hét két részre 
oszlik. Az első három napon 
Mars és a Hold is támogatják 
Önt, majd a Nap, Merkúr és 
Neptunusz lesz aktív, gyengítve 

energiáit. Így elsőre azt hiheti, hogy 
egy nyugodt és békés hét elé néz, de 
hamar szembesülnie kell majd ennek az 
ellenkezőjével. 

Bak - Most bármit képes lesz 
véghezvinni, illetve bárkit 
meggyőzni egy ötletéről, avagy 
lehetőségről. Még Önt is meg-
lepetésként éri majd, mennyien 

egyet értenek Önnel vagy fogadják el 
terveit, ajánlatait. Ezért bármit is szeretne 
megvalósítani, annak most érdemes neki-
futnia.

Vízöntő - A héten tele lesz 
tettvággyal, amit érdemes 
kihasználnia és folyamatosan 
építgetnie a magánéletét és 
a karrierjét. A csillagok azt 

súgják, most különösen érdemes többet 
beszélgetnie másokkal, mert kivételesen 
jó tanácsot, tippet kaphat. Az energiái 
növekvőben vannak.

Halak - Az égi konstellációk 
csalhatatlan ösztönnel ruházzák 
fel Önt. A problémákat is ösz-
tönösen oldja meg és esélye- 
it is első pillanatban felismeri. 

Kreativitása is előtérbe kerül. Használja 
ki ezt az időt arra, hogy hobbijait, amiket 
az utóbbi időben elhanyagolt, újra fel-
elevenítse.

 HOROSZKÓP 10. HÉT (2017. március 6-tól március 12-ig)

Betanított 
munkásokat 
keresünk újhartyáni (Pest megye) 
porfestő üzemünkbe, 

két műszakos munkarendbe.
A szállást biztosítjuk!

Jutattások: étkezési hozzájárulás, 
kp. cafeteria, műszak pótlék.

Érdeklődni: 20/560-6077
hétköznapokon 9-15 óra között.

Fényképes 
szakmai önéletrajzokat az

info@ktechkft.hu címre várunk.

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

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

A Zemplén Európa házban
üzlethelységek és

berendezett irodák 
BÉRELHETŐK

H á z - ,  H á z r é s z e l a d á s

sátoraljaújhely, Katona Dénes 

utcában családi ház eladó. Érd.: 

06-70/285-2110.

sátoraljaújhelyben a Deák 
utcán egy 3 szobás, 140 
m2-es, összkomfortos kertes 
családi ház 812 m2 telken, 
tehermentesen eladó! Iár: 12 
MFt. Tel.: 30/452-9642.

zalkodon eladó 113 m2-es, 3 

szobás, összkomfortos, kertes 

családi ház. Irányár: 4,5 millió 

Ft. Tel.: 47/344-632.

l a k á s e l a d á s

sátoraljaújhely, Kazinczy u 14. 

alatt 2 szobás, 70 m2–es, felújí-

tott, cserépkályhás lakás eladó. 

Csere érdekel! Tel.: 20/385-

6284.

sátoraljaújhely, Vasvári Pál 25. 

alatt eladó 56 m2-es, 2 szobás 

lakás. Tel.: 30/245-0964.

F ö l d ,  k e r t

tokaj-Hegyalján Sárospatak 

határában a 37-es főút mel-

lett, jó karban lévő huzalos sző-

lő 0,8 hektár, almaültetvény 0,9 

hektár, borház, szőlőfeldolgozó, 

tanyaépület (lakható), szőlőmű-

velő és feldolgozó gépek, traktor 

stb., fedett tárolók eladók. Érd.: 

06-30/638-9505.

sátoraljaújhely-Várhegy dűlő 
déli oldalán szőlő terület eladó 
kétszintes téglaépülettel. Tel.: 
06-47/656-006.

a u t ó

Opel Astra Classic 1.6 75 
lóerős kiváló motorral új gumik-
kal 260.000 Ft-ért eladó. Tel.: 
30/660-8926.

r é g i s é g ,  g y ű j t e m é n y

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

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

dísztárgyakat, festményt, 
porcelánt, órát, könyvet, ezüs-
töt, hagyatékot műtárgybecsüs 
vásárol. Tel.: 06-30/342-1855.

B ú t O r

régi bútorok eladóak Sátoralja-
újhelyben (szekrények, székek, 
rekamié). Ár: megegyezés sze-
rint. Érd.: 30/452-9642.

á l l a t

naposcsibe eladó és meg-
rendelhető. Érd.: Takáts Gyula, 
Sárospatak, Kazinczy u. 15.  Tel.: 
47/311-465, 30/714-5929.

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

tojótyúk, 599 Ft/db. Szép bar-
na tollas, kiválóan tojó, ingyen 
házhoz szállítva. Tel.: 06/70-
240-13-31.

n ö V é n y

kajszibarack oltványok eladók. 
Tel.: 06-20/576-6536.

szőlőoltványok csemegék és 
borfajták termelői áron eladók. 
Tel.: 06-30/273-2351.

e g y é B  e l a d á s

sátoraljaújhelyben utánfutó 
eladó. Tel.: 20/958-0222.

kukorica, búza és hízó eladó! 
Érd.: 06-20/541-6876.

Februári tűzifa akció tava-
lyi áron! Kaloda 80x80x130cm 
ár: 10000Ft-13000Ft-14500Ft/
m3-ig. Termékeink kb. 10 hóna-
pos kitermelés, akác, tölgy, 
bükk. Fuvar mennyiségtől, füg-
gően ingyenes házhoz szállítás! 
Akár 24 órán belül fuvarunkat 
teljesítjük. 80x80x130-as kaloda 
Ár: 14500 Ft. Ömlesztett m3 ár: 
15500 Ft-16500 Ft. Hívjon biza-
lommal! Tel.: 30/752-1650.

jó állapotban lévő EL-GO típu-
sú háromkerekű elektromos 
rokkantkocsi eladó Sárospata-
kon. Tel.: 20/485-0613.

Hulladékvasat, üzemképtelen 
személy- és teherautót, rossz 
akkumulátort vásárolok. Ház-
hoz megyek. Tel.: 06-20/958-
6233.

s z O l g á l t a t á s

Palatető bontás nélküli fel-
újítása színes, mintás, bitu-
menes zsindellyel. Ingye-
nes árajánlat készítés. 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

építésztervezőt keresek 
ARCHICAD gyakorlattal Sátor-
aljaújhelyi Irodánkba, szállás 
biztosított. Információ: www.
fundamentumkft.hu. 06-209-
358-132 

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

dániába keresünk 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

Felvételre keresek 1 fő férfi 
munkaerőt kerti munkavégzés-
re és 1 fő női munkaerőt kony-
hai kisegítő és takarítási mun-
kavégzésre bentlakással. Első-
sorban párkapcsolatban élőket 
keresek. Tel.: 30/660-8926.
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Március 8. - Nônapra - szeretettel:

... és egyéb termékek 
a március 1-7-ig tartó

akciós áruféleségekből!

Törzsvásárlóinknak 
kuponnal olcsóbb:

599Ft 449Ft/db 199Ft/db

Tolle trappista 
sajt 1 kg  

1399Ft

COOP
„A” rizs 
álló-
tasakos
1 kg  

299Ft

D.E. Paloma 
őr.vák.kávé
225 g, 2484 Ft/kg; 
2217,77 Ft/kg

Delikát 
ételízesítő

250 g,
1876 Ft/kg
1596 Ft/kg

1 db vásárlásnál
559 Ft/db

2 db vásárlásnál

499Ft/db

1 db vásárlásnál
469 Ft/db

2 db vásárlásnál

399Ft/db

I Love Milka 
epres, alpesi tejkr.  
120 g, 4992 Ft/kg

Orchidea 
dobozos
(márc. 6-8-ig)

Primula
(márc. 6-8-ig)

LEGÚJABB 
TAVASZI AKCIÓNK 

KÍNÁLATÁBÓL  
SÁTORALJAÚJHELYI COOP ÜZLETEINKBEN:

MÁRCIUS 17IG

ÉN JÓL HALLOK!

ÖNMAGÁRA ISMER?

Igaz, hogy néha…
… vissza kell kérdeznem.

-a állítja,
hogy KAPCSOLATA szeretteivel JAVULT.

Jöjjön el hallásvizsgálónkba -ig 
és találjuk meg közösen a megoldást Önnek, 

hogy ismét jól halljon!

Ingyenes hallásvizsgálattal várjuk, 
melyet ajándék

Valuta-, forintpénztáros, ügyintéző 
– Sátoraljaújhely
Sátoraljaújhely határirodánkba 1 fő munkatársat keresünk
valuta-, forintpénztáros, ügyintéző munkakör betöltésére, 
teljes munkaidőre.
Szükséges végzettségek: – alapfokú nyelvvizsga
 – valuta- és forint pénztáros

Az önéletrajzokat a vam@ibusz.hu e-mail címre várjuk.

sárospataki Virágüzletbe 

koszorú- virágkötőt keresek Tel.: 

06-20/216-2352.

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).

t á r s k e r e s é s

kedves, aranyos hölgy (30-45 

éves) társam keresem aki hoz-

zám költözne. Mindenem meg-

van, csak a másik felem hiány-

zik. Hívj bátran és megbeszél-

jük... 70/775-0563.

Ü d Ü l é s

Hajdúszoboszlói márciusi üdü-

lés, félpanzióval 19000 Ft/fő/hét. 

Tel.: 0630/867-6550.
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Grand Tokaj Zrt.
KÖNYVELŐ

pozícióba 
munkatársat keres.

Feladatok
Teljes körű könyvelés a magyar jogszabályoknak meg-• 
felelően
Havi, negyedéves záráshoz kapcsolódó rendszeres • 
feladatok, elhatárolások, egyeztetések, ellenőrzések 
végrehajtása
Adóbevallások elkészítése a határidők betartásával• 
Számlaegyeztetések, analitikák készítése, adatszolgálta-• 
tások összeállítása

Feltételek:
mérlegképes könyvelői végzettség és tapasztalat• 
magyar jogszabályok naprakész ismerete • 
jó számítógépes ismeretek (Excel, World)• 

Jelentkezés fényképes önéletrajzzal a 
hr@grandtokaj.com e-mail címen, 

2017. március 10-ig.

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

35%

Az akció id�tartama: 2017. február 15 – március 31.

Hoya progresszív lencsék 
TrueForm technológiával

35% kedvezménnyel!
Az akció id�tartama: 2

Hoyaa prog
TrueForm

35%% ke

Hoya multifokális lencsék
TrueForm technológiával
35% kedvezménnyel!
Az akció időtartama: 2017. február 15.-március 31.

Foton - Fény, Melegség, Biztonság
Foton ablak és ajtó a  Facebookon.

Csatlakozz hozzánk!

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

online a www.foton.hu oldalon is kérhet.

A rA rA rA észészészletletleletekrekrekrőlőlőlől érdérdéérdekleklkleklődjődjődjődjön önön mmiminnnnnntattattattat ermermermmmünkkkünknkünknn bbbenbenenbe !!! !! 
AjáAjáAjánlaanlanlatottotto szszzeméeméem lyelyesensene aaa megmegmegadoadoadoadottttttttt ícímmcíc eenen vaggvagggy aaaayy kárkárkárkárkáká

TAVASZVÁRÓ 
AKCIÓ

Rendelje meg műanyag nyílászáróit 

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

Az akció március 15-ig érvényes! 

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

LAPZÁRTAVÁLTOZÁS!
Tisztelt Ügyfeleink!

A március 17-ei 
lapszámunk 

előrehozott lapzártája 
2017. március 14. kedd 

16:00 óra.

1%

Nem sok, csak ennyi,
személyi jövedelemadója

1 %-a
is segít nekünk abban,

hogy továbbra is megvalósítsuk 
elképzeléseinket, az újhelyi 
diákok közösségének életét 

tartalmasabbá , 
színesebbé tegyük..

18426409-1-05
Köszönjük szépen!

Gyógyszálloda

Érvényes: 2017.05.31-ig
kivétel péntek és 
szombat éjszaka, valamint 
ünnepi időszakok érintése

Napsugaras 

hétköznapok 

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

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

4 nap / 3 éj

A csomag tartalma: 
  2 éjszaka szállás, svédasztalos reggelivel, 

 menü jellegű főétkezéssel 
1 alkalom kávé vagy cappucino

 fogyasztás 
1 alkalom 45 perces Jadeköves

 masszázságy kezelés 
  Wellness központ használata 

 (saját gyógyvizes medence, infraszauna 
 sókabin, �nnszauna, jacuzzi,)
  Fürdőköntös használata
  Ingyenes parkolás, WiFi

Hajnal szárny:
25 800 Ft/fő/3 éj
Kikelet szárny: 
28 350 Ft/fő/3 éj

SZÉTNYÍLT falak, megsüllyedt alapok 
helyreállítása, vizes salétromos házak 

utólagos bontás nélküli szigetelése 
injektálással, garanciával!

www.vizes-repedt-hazak-javitasa.hu
Tel.: 06-20/385-5251

SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

felnik  javítása, 
GUMI és GYORSSZERVIZ

06-30/9286-648
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