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Zemplén 11. hét

2014 óta immár negyedik al-
kalommal rendezték meg a 
„Sárospataki csörte” elneve-
zésű programot, amelynek 
eseményei a Hercegkút mel-
letti hegyoldalon zajlottak. 
/5. oldal

A sátoral-
jaújhelyi 
Erzsébet 
K ó r h á z 
osztály-
v e z e t ő 
s e b é s z 
főorvosa 
fotókiállí-
tással ör-

vendeztette meg a zempléni vá-
ros közönségét./5. oldal

Pataki csörte

Robotok a gimnáziumban. Immár robotprogramozást is 
oktatnak az informatika órák keretében a Sárospataki Református 
Kollégium Gimnáziumában./3. oldal

Fotózó főorvos

     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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Minden típusú órák javítását,
elemcseréjét vállalom.
Szervizmunkák a helyszínen 

megvárhatók. Minden pénteken
10-16 óráig Óra Ékszerboltban 
Sátoraljaújhely, Pető� út 1.

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

Sárospatak, Árpád u.9-11., tel: 06 20 282 44 58, 
e-mail: szikraker@gmail.com

Társcégünk a Szikra’ X Fact Kft.- fővállalkozással- foglalkozik tervezéssel, 
kivitelezéssel, víz-gáz- fűtés- klímaszereléssel, mély- és magasépítéssel.

Teljes körű segítséget tudunk nyújtani az Otthon Melege programban 
meghirdetett fűtéskorszerűsítéshez szükséges készülékek beszerzéséhez 

és beépítéséhez, szívesen adunk szaktanácsot is.

-  Víz- gáz- fűtés- villanyszerelési 
kellékek

- Asztalosipari termékek, 
szaniterek

- Barkács- és kerti szerszámok 
árusítása

SZIKRAKER KISKERESKEDÉS

Jelentkezni 2017. március 22-ig 
lehet, a 47/312-605,20/346-9559 

telefonszámokon, irodánkban 
Sárospatak Kossuth L. 46/a 

naponta 8-13 óra között, továbbá 
helyi csoportvezetőinknél.

Egyesületünk 
2017. április 1-jén 

rendezi meg a 
XII. Abylimpia Sport és 

Kézügyességi versenyét, 
melyet meghirdet más 

fogyatékkal élő 
csoportok számára is.

SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

felnik  javítása, 
GUMI és GYORSSZERVIZ

06-30/9286-648

Tiszaújvárosban vendéglátóegység 

szakácsot, péket és 
konyhai kisegítőt 

keres kiemelt bérezéssel.
Tel.: 20/422-2973

Kiváló minőségű

INGYENES 
házhozszállítással

06-30/613-5064

AJÁNDÉK 
MOSÓPOR

há

AA
M

Pihe
Takarítás

Az első rendelésnél 
10% engedmény!

Sátoraljaújhely és 
vo nzáskörzetében vállalunk:

KIS- ÉS NAGYTAKARÍTÁST:
- magánszemélyek
- társasházak
- irodák részére

Személyre 
szabott 

árajánlat!

INGYENES KISZÁLLÁSSAL!

Elérhetőség: 
06-20/982-8471, 
06-20/243-37-44

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

Keresünk, gyakorlattal rendelkező funkcionális, cross-training, 
TRX, valamint köredzések tartásában jártas edzőket.

Saját ügyfélkör kialakítására is van lehetőség. 
Számlaképességgel rendelkezők előnyben!

Érdeklődni személyesen: Sátoraljaújhely, Vasvári P. utca 36. sz
Tel: + 36 -70/280-0024; E-mail: fi tnessmozgas@gmail.com
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Az Észak-Magyarországi régióban 22 jogpont irodában, Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyében 11 irodában működik ingyenes jogsegélyszolgálat. Munkavállalók, munkáltatók, és 
vállalkozások egyaránt igénybe vehetik az ingyenes személyes, telefonos, online, e-mailes 
jogi tanácsadást a munkajog, társadalombiztosítási jog, társasági-cégjog, adójog témakörök-
ben. Új szolgáltatás az alternatív vitarendezés, döntőbíráskodás, melyet szintén ingyenesen 
vehetnek igénybe az érdeklődők. 
JOGpont irodák:

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
és alternatív vitarendezés 

GINOP-5.3.3.-15-2015-00002

További információ, jogpont irodák elérhetősége,
az ügyfélfogadás rendje: www.jogpontok.hu

Ingyenesen hívható Zöld szám: 
06-80-77-88-00

E-mail: jogpontok@kisosz.hu

Dr. Barati Béla 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u.16. kedd: 17:00-19:00
  szerda: 08:00-10:00
Dr. Vágner Béla 3900 Sárospatak, Comenius u. 24. csütörtök: 15:00-19:00
Dr. Zemlényi István 3900 Szerencs, Rákóczi út 61. kedd: 13:30-18:30

-30%

A készlet erejéig.

Viktória

Március 20-tól
ÚJRA NYITVA

Miskolc, Zsigmondy út 2. 
(volt Észak-Terv épülete) 

Tel.: 06-70/389-6770
Nyitva tartás: H-P: 8-17-ig

VARRODA 
MINTABOLTJA 

ÚJ tavaszi  árukészlettel 
várjuk kedves 
vevőinket!

kedvezmény
minden 

termékünkre !

Laczó Éva,  �: 06-20/480-1603

K E R E T E S 
hirdetés feladás

Megbecsüljük
értékeit!

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

érméket, retro gyárgyakat vásárolunk

06-30-461-7708
Üzletünk költözés alatt

ingyeneskiszállás100%értékgarancia

Ha nem kapja 
az újságot, 

hívja a 
40/424-424-es 
telefonszámot!

Stabil céges háttérrel rendelkezni, komoly, szakmai munkát végezni, 
családias légkört teremteni, mosolyogva dolgozni, munkatársakból 

barátokká válni… Ez a dm!
Egyedi cégkultúránknak köszönhetően vállalatunk az elmúlt 

időszakban „Legjobb munkahely˝ és „Családbarát munkahely˝ 
díjjal gazdagodott a másodszorra elnyert „Legvonzóbb munkáltató 

a kiskereskedelemben” elismerés mellett.

Amennyiben szeretne részese lenni sikereinknek, 
akkor most lehetősége nyílik munkatársként csatlakozni 

Sátoraljaújhelyen működő üzletünkbe, az alábbi pozícióba:

Amennyiben szívesen csatlakozna a dm csapatához,  
a www.dm-drogeriemarkt.hu Karrier oldalán 

az „Állásajánlataink”menüpont alatt jelentkezzen 
a pozícióra, vagy adja le személyesen önéletrajzát a boltban.

Főbb feladatok
n  Az üzlettér, az irodahelység és a

raktár tisztántartása
n  Bevásárlókocsik és kézi kosarak

tisztítása
n  Üvegfelületek tisztántartása 

(fotópult, parfümszekrény, 
bejárati ajtó)

n  Az üzlet előtti terület tisztítása
n  Elvégzett takarítási feladatok 

adminisztrálása

Munkakör betöltésének 
feltételei 
n  Alapfokú iskolai végzettség
n  Fizikai munka iránti nyitottság

Munkakör betöltése 
során előnyt jelent
n  Hasonló munkakörben 

szerzett gyakorlat

Az üzlet címe: Sátoraljaújhely, Dózsa György utca 1.

TAKARÍTÓ MUNKATÁRS
heti 20 órában

határozatlan idejű munkaviszony
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Tanári hangverseny. A sárospataki 
Farkas Ferenc Művészeti Iskola zenetanárai léptek fel 
a napokban a már hagyományos tanári hangverseny 
keretében. Bálint Béla az intézmény vezetője lapunknak 
azt mondta: az iskola minden hangszert oktató tanáruk 
fellépett az eseményen. Hozzátette: a pedagógusoknak 
is szükségük van arra, hogy olykor színpadra lépjenek és 
megmutassák tudásukat.  

Múzeum és idegenforgalom. Egyedülálló kapcsolatot épített ki a sátoraljaújhe-
lyi Kazinczy Ferenc Múzeum és a Sátoraljaújhely Hegyköz Turizmusáért Egyesület. Már a tavalyi 
éven elkezdték közös, tematikus programjaikat, melyet idén újragondoltak és kibővítettek. 
Összekötötték a múzeumi kiállításokat az egyesület által működtetett tanösvényekkel és a 
gumikerekes kisvonattal – nyilatkozta az Európa Rádiónak Blanár Róbert TDM-menedzser.Szuper ügyek

Immár robotprogra- ■
mozást is oktatnak az 
informatika órák kere-
tében a Sárospataki 
Református Kollégium 
Gimnáziumában. 

Nagy-Baló Csaba igazgató 
először arról beszélt, milyen 
megfontolásból fogtak bele a 
középiskolás keretek között 
ma még ritkaságnak számí-
tó képzésbe. Mint elmond-
ta, olyan szolgáltatást sze-
retnének nyújtani, amelyek 

segítségével diákjaik boldo-
gulni tudnak majd. Ezért a 
magas szintű nyelvtudás 
mellett a műszaki értelmi-
ségi pályán való elhelyez-
kedés lehetőségét kínálják a 
gimnazistáknak. Ehhez vá-
sároltak LEGO robotokat, 
valamint ipari oktató robo-
tot, hogy segítségükkel sa-
játíthassák el a fiatalok a 
robotprogramozás alapja-
it. Ezzel a tudással akár a 
duális képzésben, akár más 

felsőoktatási tanulmányok 
eléréséhez komoly segítséget 
kapnak a pataki diákok, de 
amennyiben szükségük van 
rá, akár dolgozhatnak is az 
egyetemi évek alatt. Mind-
ezt az intézményt évek óta 
támogató egykori diákjuk, 
Dr. Sándor József adománya 
tette lehetővé.

 Boros Attilától, az intéz-
mény számítástechnika ok-
tatójától, rendszergazdájától 
arról érdeklődtem, hogy mi-
lyen típusú robotok állnak 
rendelkezésre a robotprog-
ramozás oktatásához. Mint 
elmondta, öt LEGO robot-
juk van, valamint egy ipari 
robot is segíti az oktatást. 
A programozást számítógé-
pen, de akár közvetlenül a 
robotokon is elvégezhetik. 
A diákok előbb megépítik 
a robotot annak megfelelő-
en, hogy milyen feladatot is 
szeretnének vele elvégeztet-
ni, utána programozzák az 
eszközöket.

Az oktató tapasztalati 
szerint a gyerekek körében 

nagyon népszerűek a robo-
tok és szívesen próbálják ki 
az általuk kínált szinte vég-
telen számú lehetőségeket. 
Boros Attila kiemelte: a ro-
botprogramozás elsajátítása 
komoly alapokat ad a diá-
koknak későbbre más prog-
ramozási nyelvek elsajátí-
tásához. Kiemelte: céljuk, 
hogy a jövőben robotprog-
ramozási versenyekre is el-
jussanak tanulóik. Az ipari 
robot kezelésének elsajátí-
tása pedig már akár komoly 
munkavégzésre is felkészíti 
a gyerekeket – tudtuk meg az 
oktatótól.  

                        SZI - BA

A sátoraljaújhelyi Ka- ■
zinczy Ferenc Múzeum 
március 25-26-án vár-
mentő napot szervez. 

A kétnapos eseményre 
bárki jelentkezhet, aki fon-
tosnak érzi a várhegyen, ép-
pen régészeti kutatás alatt 
álló újhelyi vár megmenté-
sét, megőrzését az utókor-
nak. Ringer István múzeum-
igazgató az Európa Rádiónak 
nyilatkozva elmondta: ta-
valy nagyszámú önkéntes 
kvázi baráti kör alakult ki a 
vár ügye mellett. Az elmúlt 
évben ugyanis nem tudtak 
pályázatot beadni a sok év-
vel ezelőtt elkezdett feltárás 
folytatására, viszont az ön-
kormányzat nagyon sokat 
segített a szállás és étkezés 

biztosításával, amelynek kö-
szönhetően egyetemi hall-
gatók és önkéntesek segít-
hették a régészeti munkát. 
Rajtuk kívül helyi közép-
iskolás diákok is többször 
megfordultak a hegyen. Mi-
vel úgy tapasztalták, hogy a 
vár feltárásának ügye mások 
számára is nagyon fontos, 
ezért próbálnak szervezett 
keretet adni az összefogás-
nak. Ezért hirdették most 
meg a vármentő hétvégét. 
Ezekre a napokra várják 
mindazokat, akik a vár ér-
dekében szeretnének aktí-
van segíteni.  Március 25-én 
és 26-án leginkább terepren-
dezési munkákat terveznek 
végrehajtani – fogalmazott a 
múzeumigazgató. SZI - BA

Robotok a gimnáziumban

Vármentő hétvége 

Ugyan mi rosszat követhettek 
el az előttem betérők, morfon-
díroztam magamban amikor el-
olvastam Polgáron a bevásárló 
centrum kávézójának A/4-es la-
pokra kinyomtatott és a falra 
kiragasztott vevőknek szóló tá-
jékoztatókat. A legyél kedves a 
pultossal, mert nehezen találha-
tó jó munkaerő felirat láttán rög-
vest végiggondoltam, hogy mi-
lyen hangnemben is kérjem meg 
a lattémat, ugyan mi számíthat 
náluk kedvesnek. Időm persze 
volt a gondolkodásra, mert az 
ott dolgozó hölgyek egyike ép-
pen mosogatott háttal nekem, 
a másik meg a pultra támasz-
kodva egy ismerősével sutto-
gott, közben pedig fém pénze-
ket számoltak.
Vasárnap délután hiába volt te-
le vásárlókkal az üzletközpont, 
csupán én álltam a pult előtt és 
egy másik hölgy kavargatta az 
asztalnál a csészéjét. A szemem 
a szóljon előre, ha kártyával akar 
fizetni utasítás után a következő 
viccesnek szánt idézetre vető-
dött: mi tiszteljük Önt annyira, 
ha telefonál, nem fogjuk ebben 
megzavarni. Én egyáltalán nem 
telefonáltam, gondoltam ma-
gamban és jól esne, ha megza-
varnának azzal, hogy a tekinte-
tüket rám vetnék. Mivel semmi 
sem változott, mégiscsak meg-
szólaltam a legkedvesebbnek 
tartott hangszínemben, mert 
igazán nem szeretném a tulaj-
donost abba a rendkívül nehéz 
helyzetbe hozni, hogy esetleg 
miattam adják fel a munka-
helyüket a láthatóan teljesen 
nyugodt lelkivilágban dolgozó 
alkalmazottak. Végül sikerült ab-
szolválniuk a megrendelést, de a 
marlenkánál kicsit elveszítették 
a fonalat. Harmadszor is meg-
kérdezték, hogy akkor milyen 
ízűt szeretnék. Harmadszorra 
is csak azt tudtam mondani, 
hogy csokisat, mert a mogyo-
rósat nem szeretem. A fogyasz-
tás után a használt eszcájgot 
visszavittem a pulthoz - nehogy 
valami gikszer legyen. De hiába 
nyitottam ki a fülemet, sem kö-
szönömöt, sem a viszont látásra 
reagáló köszönésemre nem ér-
kezett a semmi hang. 
Hogy soha többet be nem te-
szem oda a lábam, abban biz-
tos vagyok. Pedig milyen jó len-
ne összefutni a tulajdonossal. 
Akkor megmutathatnám neki 
azt a cikket amit nemrégiben 
olvastam a new yorki Waldorf 
Astória Hotelről, amit mosta-
nában zártak be felújítás miatt. 
Számos leg kapcsolódik a ehhez 
a kultikus luxus helyhez. De a 
legismertebb talán az alapító 
tulajdonos mondta, ami ma is 
szállóige: a vendégnek mindig 
igaza van. Persze Polgártól na-
gyon messze van Amerika.

SZI – Maros Éva

RÚZS

A vendég
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Szuper ügyek
Az ember sajátja,  ■

hogy álmodik, ébren ál-
modozik, képzel vala-
mit, vagy egyszerűen 
csak képzeleg. Rendkí-
vülit, ámulatba ejtőt 
keres.

Mivel nem tud meglenni 
csoda nélkül, gondolatban te-
remt magának saját csodákat. 
Találkozhatunk csodaboga-
rakkal, akik már gyermek-
korukban fejükbe vesznek 
valamit. Minden ember áb-
rándja a boldogság keresé-
se, végső célja pedig önma-
ga teljes megvalósítása. Az 
ilyen tartós szándék elérésé-
nek egyszerűen nem lehet a 
megbánás a vége.

A miskolci Szigetvári Esz-
ter 30 éve olvasta Jack Lon-
don, A vadon szava és A be-
szélő kutya című könyveit. Ez 
olyan hatással volt rá, hogy 
megkedvelte a szánhúzók 
nehéz életét. De adjuk át ne-
ki a szót: – Az maradt meg 
bennem, hogy úttalan uta-
kon csak magunkra számít-
hatunk. Engem mindig az 
vonzott, ha az ember csak 

magára számíthat és ebben a 
helyzetben mit képes kihoz-
ni magából. Valójában min-
dig egyedül vagyunk és csak 
magunkra számíthatunk. Az 
El Caminón 11 éve 27 éve-
sen legyalogoltam 800 km-t. 
Ekkora szabadságban soha-
sem volt részem, senkihez, 
semmihez nem kellett iga-
zodnom. Tudtam, menni kell, 
nincs mese, tök mindegy, mi-
lyenek a körülmények. Elha-
tároztam, hogy egyszer vala-
mikor szánhúzó leszek. Az 
első huskyt az avasi panelban 
tartottuk, ami elég tájidegen. 
Középiskolás koromat végig 
követte a husky-bolondéria. 
Amikor 1996-ban leérettsé-
giztem a Herman gimnázi-
umban, osztálytársaimmal 
egymásról írtunk, hogy kiből 
mi lesz 20 év múlva. Tavaly 
nyáron volt a jubileumi talál-
kozónk és akkor tudtam meg, 
hogy rólam ezt írták: Sziget-
vári Eszter 38 éves, kutya-
szánhúzó és elvált. Ez utóbbi 
stimmelt, de a kutyaszánhú-
zós kalandból nem lett sem-
mi. Egyéb foglalkozásaimról 

szó sem esett, miközben sze-
reztem 3 diplomát, a Miskolci 
Egyetem bányászatin környe-
zetmérnökit, Nyíregyházán 
TQM szakértőit, a Kodolányi 
János Főiskolán pedig proto-
koll és rendezvény-szervező-
it. Ősszel Erdélyben jártunk 
és a facebookon megláttam 
egy sportruházat- gyártó cég 
hirdetését, a Fjällräven Polar 
2017 szavazást. Ez arról szólt, 
hogy aki a saját országában a 
legtöbb szavazatot kapja egy 
hónap alatt, az kijut a nor-
végiai szánhúzó verseny-
re. Mindenkinek fel kellett 
tölteni a pályázati anyagát, 

kisfilmet készíteni magáról, 
youtube videót és azt megin-
dokolni, miért is szeretnénk 
ezen részt venni. A videómat 
Fanka Deli előadóművész ké-
szítette el. A világból 1500-an 
jelentkeztek, a 12+1 ország-
ból a 13 első helyezett jutott 
tovább, valamint a zsűri min-
den országból beszavazott 1-1 
kreatív pályázót. Összesen 
13906 szavazatot kaptam, leg-
főbb riválisomat 1400-as kü-
lönbséggel győztem le.

A norvégiai Signaldalen-
ből lesz a rajt április 4-én, 330 
km-t teszünk meg Svédorszá-
gig. Nincs kétségem, e nagy 

kihívás nem fog ki rajtam, na-
pi 4-6 ezer kalóriát kell fo-
gyasztanunk, hogy a testün-
ket fűtsük, mert akár mínusz 
30 fokos terepen is haladha-
tunk. Édesapám már megba-
rátkozott különcségemmel, 
72 évesen is nagy facebook-
fan lett. E kalanddal azt sze-
retném bizonyítani, hogy ha 
van kellő motiváció és akarat, 
akkor a lustaság, a kényelem, 
a beszűkültség nem lehet úr-
rá rajtunk és megvalósíthat-
juk álmainkat, mert az iga-
zi élet a komfortzónán kívül 
kezdődik. 

Nem tudom én mi a tu-
ti, mindenkinek más, csak 
megmutatni akarom, hogy 
máshogy is lehet. Vegyük 
észre az apró csodákat is 
magunk körül, ne savanyod-
junk be. Csak akkor segíthe-
tünk másokon, ha az én put-
tonyomban is van valami. 
Az alkalom mindig adott, 
ám el kell hinni magunk-
ról, hogy sikeresek lehetünk, 
ha minden telhetőt megte-
szünk érte.

SZI - Buzafalvi Győző

A husky-álom elrepíti Esztert Norvégiába

Szigetvári Eszter április 3-án indul a norvégiai szánhúzó versenyre.
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Az ásványfesztivál csodálatos világa
Különleges ásványbemutatók, ismeretterjesztő programok, földtudományi játszó- ■

ház, kiállítások, előadások és ásványkülönlegességek várták az érdeklődőket március 
11-12-én a XXXV. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztiválra az Egyetemvárosban.

Az ásványgála nagy élményt jelentett mindenkinek, különösen a fiataloknak, aki érdeklődnek a termé-
szet, az ásványok, az ékkövek, kristálymodellek és kövületek sokunk számára elrejtett értékei iránt. A 
látogatók megismerekedhettek az év ásványával, a kvarccal. Az év ősmaradványával a barlangi med-
vével. Szenzációs felfedezés: új ásványra (neve Rudabányait) bukkant egy amatőr kutató Rudabányán. 
A legújabb magyarországi ásványt is megtekinthettük az ásványfesztiválon. 

                                                     Fotók: Buzafalvi Győző                                                                               SZI - BGy

Nyereményjáték véradóknak. Az OVSZ Miskolci Területi Vérellátójában 
(megyei kórház főépülete) vért adók között március 31-én tárgynyereményt sorsolnak. Nem 
kell mást tenni, mint vért adni, majd a nyereményszelvényt kitöltve bedobni a helyszínen 
található gyűjtőládába.
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Megújul a Bortemplom. Megújul Sátoraljaújhely egyik építészeti nevezetessége 
a Bortemplom – olvasható a Zemplén Televízió honlapján. Az impozáns épületre a Tokaj kiemelt 
turisztikai térség hazai finanszírozású fejlesztéseire szánt forrásból kap pénzt a város. Mád 
és Mezőzombor látogatóközpontja mellett ezt a régen bortárolására, palackozására használt 
épületet alakítják át többfunkciós központtá. A ZTV információi szerint összesen 1,8 milliárd 
forint áll majd rendelkezésre a beruházásra.Szuper ügyek

A sátoraljaújhelyi Er- ■
zsébet Kórház osztály-
vezető sebész főorvosa 
fotókiállítással örven-
deztette meg a zemp-
léni város közönségét.

Dr. Artner Géza osztály-
vezető sebész főorvos sza-
badidejében szívesen járja 
az erdőt, mezőt, és közben 
fényképezőgépével megörö-
kíti a minden évszakban 
más-más arcát mutató ter-
mészetet. Képeiből a mun-
kahelyén, a sátoraljaújhelyi 
Erzsébet Kórházban már 
megcsodálhattak pár dara-
bot a kollégák és a betegek, 
most pedig a Petőfi Irodal-
mi Múzeum Kazinczy Fe-
renc Múzeuma is meghívta 
a főorvos képeit egy idősza-
ki kiállításra. A megnyitón 
Dr. Artner Géza elmondta: 
édesapja gyakran fotózta a 
családot egy régi, harmo-
nikaszerűen nyitható fény-
képezőgéppel. Már akkor 

érdekelni kezdte a fotózás. 
Később a gimnáziumban 
az iskolai történéseket örö-
kítette meg, majd a csalá-
di fotózás vette át a főszere-
pet a fényképezés terén, de 
gyakran használja a mun-
kájában is a fényképezőgé-
pet. A természet szépségei 
mindig is lenyűgözték, de 
soha nem úgy indul el ott-
honról, hogy mindenkép-
pen fotózni fog. A kamera 
azonban szinte mindig ná-
la van, így ha lát valami szé-
pet, érdekeset, azt megörö-
kíti. Mivel Kisvárdán él és 

Sátoraljaújhelyen dolgozik, 
a mintegy harminc kilomé-
teres út során is gyakran 
lát fotózni való témát, így 
a fényképezőgép sokszor 
„utazik” az anyósülésen. A 
Kazinczy Múzeumban ki-
állított képeknek nem adott 
címet, azok ugyanis magu-
kért beszélnek – fogalma-
zott. Kiemelte: lakóhelyén 
tagja egy népszerű, ama-
tőr színjátszó csoportnak, 
a Doktorock Színtársulat-
nak. A próbákon, előadáso-
kon ott is szokott fotózni és 
véleménye szerint ugyanaz 
a „belső exhibicionizmus” 
ösztönözte a sátoraljaújhe-
lyi kiállítás megrendezésére, 
mint amelyik a színpadi sze-
replésekre készteti. Az újhe-
lyi tárlatot Dr. Nagy-Bozsoky 
József főorvos, egykori kór-
házigazgató, országgyűlési 
képviselő ajánlotta a hallga-
tóság figyelmébe.   
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2014 óta immár ne- ■
gyedik alkalommal ren-
dezték meg a „Sáros-
pataki csörte” elneve-
zésű programot, amely-
nek eseményei a 
Hercegkút melletti 
hegyoldalon zajlottak.  

Sipos Zsolt a szervező Sá-
rospataki Lovagok Egyesü-
letének elnöke lapunknak 

elmondta, hogy a rendez-
vényt szezonnyitó talál-
kozónak szánták, ilyenkor 
próbálják ki például a ha-
gyományőrzők azokat az 
eszközöket, felszereléseket, 
amelyeket télen készítettek, 
egyben bemelegítenek a ta-
vasztól őszig tartó szezon-
ra. A résztvevők együttvéve 
több száz évnyi történelmi 

korszakot fedtek le a római 
légiósoktól a XIV. századi 
angol íjászokig. Érkeztek 
hagyományőrzők a Sáros-
patak melletti szezonnyitó 
eseményre Budapestről, Sop-
ronból, Debrecenből, Békés-
ből, Abaújvárról, valamint 
Kassáról is. A programokat 
a résztvevők maguk a hely-
színen állították össze, va-
gyis előre nem szerveztek 
konkrét elfoglaltságokat – 
tette hozzá Sipos Zsolt. Pár-
bajokat, harci bemutatókat, 

csatarekonstrukciót láthat-
tak az érdeklődők, valamint 
rendeztek egy jótékonysági 
íjászversenyt is, amelynek 
bevételét egyik tagtársuk be-
teg gyermekének ajánlottak 
fel.  Mindezeken túl volt ke-
levézdobás, pajzsfal tolás és 
más ügyességi feladatokban 
is. A rendezvény társszerve-
zője a debreceni központú, 
de egyébként országos tag-
sággal rendelkező Keleti Szö-
vetség volt, amelynek elnöke, 
Bodnár Balázs arról beszélt 
m u n k a -
t á r s u n k -
nak, hogy 
i g y e k e z -
nek bemu-
tatóikkal a 
történelmi 
hitelességet 
képviselni. 

A laikus nézőközönség ugyan-
is nem mindig tudja meg-
különböztetni egymástól a 
gagyit, valamint a kutatá-
sokon alapuló múltidézést. 
Évente 10-15 hagyományőrző 
rendezvényen vesznek részt, 
kedvenceik azok a progra-
mok, amelyeket múzeumok 
szerveznek, az intézmények 
segítségükkel tudják bemu-
tatni, hogyan is használták a 
közgyűjteményekben bemu-
tatott eszközöket. 
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Csörte a hercegkúti hegyoldalban

Sebész főorvos fényképezőgéppel
A szomorú megemlé- ■

kezések egyik napjaként 
vonult be 2008. március 
10. Szerencs történe-
lemkönyvébe.   

A Mátra Cukor Zrt. német 
tulajdonosa, a Nordzucker 
AG ekkor jelentette be, hogy 
lakat kerül a Szerencsi Cukor-
gyár kapujára, befejezi a ré-
pacukor gyártását. Szerencs 
Város Önkormányzata 2009-
ben határozott arról, hogy a 
dátumot Cukorgyári Emlék-
nappá nyilvánítja. Azóta min-
den esztendőben megemlé-
keznek a hegyaljai település 
újkori történelmének talán 
legnagyobb tragédiájáról. A 
bezárás kilencedik évforduló-
ján egykori dolgozók, a város 

vezetői és érdeklődők vettek 
részt azon a rendezvényen, 
amit Szerencs Város Önkor-
mányzata, illetve a Szerencsi 
Általános Művelődési Köz-
pont és Könyvtár szervezett 
a Cukorgyári Emlékparkba. 
Az eseményen Koncz Ferenc 
polgármester a 2008-ban tör-
ténteket idézte fel - aláhúzva, 
hogy nem csak a város tragé-
diája a termelő üzem meg-
szűnése, de az országnak is. 
Elvették a szerencsiektől, a 
környéken élőktől azt, ami 
a kenyeret adta számukra, a 
történteket a mai napig nem 
tudják feldolgozni a települé-
sen és a környéken élők. 

Az programot Zöldi Csa-
ba zongorajátéka, illetve a 

Szerencsi Férfi-
kar műsora színe-
sítette. A program 
végén az emléke-
zés koszorúját he-
lyezte el a parkban 
a városvezetés.

SZI - BA

Szomorú jubileum Szerencsen

Fotó: Serfőző László

Szuper ügyek
Az ember sajátja,  ■

hogy álmodik, ébren ál-
modozik, képzel vala-
mit, vagy egyszerűen 
csak képzeleg. Rendkí-
vülit, ámulatba ejtőt 
keres.

Mivel nem tud meglenni 
csoda nélkül, gondolatban te-
remt magának saját csodákat. 
Találkozhatunk csodaboga-
rakkal, akik már gyermek-
korukban fejükbe vesznek 
valamit. Minden ember áb-
rándja a boldogság keresé-
se, végső célja pedig önma-
ga teljes megvalósítása. Az 
ilyen tartós szándék elérésé-
nek egyszerűen nem lehet a 
megbánás a vége.

A miskolci Szigetvári Esz-
ter 30 éve olvasta Jack Lon-
don, A vadon szava és A be-
szélő kutya című könyveit. Ez 
olyan hatással volt rá, hogy 
megkedvelte a szánhúzók 
nehéz életét. De adjuk át ne-
ki a szót: – Az maradt meg 
bennem, hogy úttalan uta-
kon csak magunkra számít-
hatunk. Engem mindig az 
vonzott, ha az ember csak 

magára számíthat és ebben a 
helyzetben mit képes kihoz-
ni magából. Valójában min-
dig egyedül vagyunk és csak 
magunkra számíthatunk. Az 
El Caminón 11 éve 27 éve-
sen legyalogoltam 800 km-t. 
Ekkora szabadságban soha-
sem volt részem, senkihez, 
semmihez nem kellett iga-
zodnom. Tudtam, menni kell, 
nincs mese, tök mindegy, mi-
lyenek a körülmények. Elha-
tároztam, hogy egyszer vala-
mikor szánhúzó leszek. Az 
első huskyt az avasi panelban 
tartottuk, ami elég tájidegen. 
Középiskolás koromat végig 
követte a husky-bolondéria. 
Amikor 1996-ban leérettsé-
giztem a Herman gimnázi-
umban, osztálytársaimmal 
egymásról írtunk, hogy kiből 
mi lesz 20 év múlva. Tavaly 
nyáron volt a jubileumi talál-
kozónk és akkor tudtam meg, 
hogy rólam ezt írták: Sziget-
vári Eszter 38 éves, kutya-
szánhúzó és elvált. Ez utóbbi 
stimmelt, de a kutyaszánhú-
zós kalandból nem lett sem-
mi. Egyéb foglalkozásaimról 

szó sem esett, miközben sze-
reztem 3 diplomát, a Miskolci 
Egyetem bányászatin környe-
zetmérnökit, Nyíregyházán 
TQM szakértőit, a Kodolányi 
János Főiskolán pedig proto-
koll és rendezvény-szervező-
it. Ősszel Erdélyben jártunk 
és a facebookon megláttam 
egy sportruházat- gyártó cég 
hirdetését, a Fjällräven Polar 
2017 szavazást. Ez arról szólt, 
hogy aki a saját országában a 
legtöbb szavazatot kapja egy 
hónap alatt, az kijut a nor-
végiai szánhúzó verseny-
re. Mindenkinek fel kellett 
tölteni a pályázati anyagát, 

kisfilmet készíteni magáról, 
youtube videót és azt megin-
dokolni, miért is szeretnénk 
ezen részt venni. A videómat 
Fanka Deli előadóművész ké-
szítette el. A világból 1500-an 
jelentkeztek, a 12+1 ország-
ból a 13 első helyezett jutott 
tovább, valamint a zsűri min-
den országból beszavazott 1-1 
kreatív pályázót. Összesen 
13906 szavazatot kaptam, leg-
főbb riválisomat 1400-as kü-
lönbséggel győztem le.

A norvégiai Signaldalen-
ből lesz a rajt április 4-én, 330 
km-t teszünk meg Svédorszá-
gig. Nincs kétségem, e nagy 

kihívás nem fog ki rajtam, na-
pi 4-6 ezer kalóriát kell fo-
gyasztanunk, hogy a testün-
ket fűtsük, mert akár mínusz 
30 fokos terepen is haladha-
tunk. Édesapám már megba-
rátkozott különcségemmel, 
72 évesen is nagy facebook-
fan lett. E kalanddal azt sze-
retném bizonyítani, hogy ha 
van kellő motiváció és akarat, 
akkor a lustaság, a kényelem, 
a beszűkültség nem lehet úr-
rá rajtunk és megvalósíthat-
juk álmainkat, mert az iga-
zi élet a komfortzónán kívül 
kezdődik. 

Nem tudom én mi a tu-
ti, mindenkinek más, csak 
megmutatni akarom, hogy 
máshogy is lehet. Vegyük 
észre az apró csodákat is 
magunk körül, ne savanyod-
junk be. Csak akkor segíthe-
tünk másokon, ha az én put-
tonyomban is van valami. 
Az alkalom mindig adott, 
ám el kell hinni magunk-
ról, hogy sikeresek lehetünk, 
ha minden telhetőt megte-
szünk érte.
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szet, az ásványok, az ékkövek, kristálymodellek és kövületek sokunk számára elrejtett értékei iránt. A 
látogatók megismerekedhettek az év ásványával, a kvarccal. Az év ősmaradványával a barlangi med-
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hirdetéseket felhasználni tilos! A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért felelősséget 
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Kos - Ezen a héten Merkúr és 
Vénusz továbbra is az Ön olda-
lán áll, azonban akadnak olyan 
tényezők, amik arra késztetik, 
hogy alaposan elgondolkozzon 

jelenlegi helyzetén, és górcső alá vegye 
az elmúlt időszak sikereit és kudarcait. 
Ideje van a számvetésnek, hogy utána 
tisztán lásson mindent!

Bika - A Nappal a Halak 
jegyében minden az Ön old-
alán áll. Azonban az Ön jegyé-
vel szemben álló Hold miatt 
hatalmas szüksége lesz az 

ésszerűségre, a következetességre és 
a kreativitásra is. Olyan ismeretségekre 
tehet szert ezen a héten, amik a jövőben 
hasznosnak bizonyulhatnak.

Ikrek - Most adódhat könnyen 
ilyen, vagy olyan meglepetés. 
Érdekes újdonságokról sze-
rezhet tudomást, de veszélyez-
tetve is van, hogy könnyelműen 

cselekszik. A hét elején nehézségek, 
veszekedések, konfliktusok várhatóak, 
főként szakmai téren gabalyodhatnak 
össze a szálak. 

Rák - A Nap a Halak jegyében 
jót tesz Önnek. Erre a 
támogatásra szüksége is van, 
mert a hét kezdete a Hold-
dal és Merkúrral nem lesz 

annyira pezsgő. Könnyebben kimondja, 
amit gondol, ezért ügyeljen, hogy senkit 
nem bántson meg túlzott őszinteségével. 
Munkájában próbálja állni a sarat!

Oroszlán - Merkúrral 
és Vénusszal a tüzes Kos 
jegyében egy sikeres hét elébe 
néz. Nyíltan és barátságosan 
közelítsen másokhoz, és akkor 

semmi baj nem érheti! Egy tüzes Orosz- 
lán alkalomadtán bele szokott esni olyan 
hibába, hogy nem beszél a gondjairól, ami 
pedig könnyen vitákat eredményezhet.

Szűz - A Nap quadrát 
fényszögben lép kapcsolatra 
Szaturnusszal, emiatt ez egy 
bizonytalan időszak lesz. Itt 
az idő kicsit pihenni és élvezni 

az eddigi erőfeszítések gyümölcsét. Ne 
erőlködjön, könnyedén haladjon előre, 
minden a maga idejében fog megtörtén-
ni! Türelemre van szüksége.

Mérleg - Már hétfőn belép 
Merkúr a Kos jegyébe. 
Most Merkúr és Vénusz 
szemben az Ön jegyével, 
szabályszerűen sugározzák 

az energiákat. Ők ketten gondoskodnak 
az izgalmakról és a pezsgésről. Emiatt 
kevés megfelelő alkalom lesz arra, 
hogy pihenjen, ezért a hétvégén erre is 
szánjon időt. 

Skorpió - Ez a hét izgalmas 
lesz: a Nap belép a Skorpió 
jegyébe. Ez esélyt ad Önnek 
egy csodálatos időszakra. Az 
elkövetkezendő napokban 

bármibe fogjon bele, azt siker koronázza, 
ráadásul még a sebessége, kitartása is 
nagyobb lesz a megszokottnál!

Nyilas - A szerelemben új 
találkozások és izgalmak 
teszik a hetét változatossá. 
Erőből, energiából, kitartás-
ból állandóan kap utánpótlást 

a csillagoktól, így a jókedved mindig 
adott, a siker pedig szinte magától 
kopogtat az ajtón, Önnek csak élveznie 
kell mindezt!

Bak - Ettől a héttől nem 
szabad túl sokat várni, nem 
lesznek olyan konstellációk, 
amik különösebben befolyásol-
nák a napjait. Ennek ellenére 

ne féljen cselekedni! Amit ezen a héten 
meg mer lépni, az jelentős hatással lehet 
az elkövetkezendő hónapokra, amikor 
már ismét változik az égi térkép.

Vízöntő - Kitűnő életfázisban 
van! Vénusszal és Merkúrral a 
Kos jegyében kapcsolati élete 
felpezsdül. Most nem szorul 
háttérbe a szerelem! Ne is 

akarjon különösebb gátat vetni érzé-
seinek. Engedje kiteljesülni önmagát. 
Boldog időszak lehet ez az Ön életében, 
csak lazítson kicsit!

Halak - Ön, mint érzékeny 
Halak, erősen érzi a csillagok 
energiáit és lehetséges, hogy 
megérzi a negatív befolyásu-
kat is, bár a jelenlegi együt-

tállás pozitív fényszögben áll a Halak 
jegyéhez. Ahogy telnek napok, úgy 
fogja magát egyre jobban, szabadab-
ban érezni.
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COOP 
Panírozott 
rántott 
sertéskaraj gyf.
600 g, 1665 Ft/kg
(COOP ABC, COOP Szuper)

999Ft

COOP 
sóspálcika
50 g

69Ft

COOP panírozott 
halfilé rudat gyf.
500 g, 1098 Ft/kg

549Ft

Miskolci
búzafinomliszt 1 kg

119Ft

Persil normál 
mosópor 
20 mosás
1,4 kg, 714 Ft/kg

999Ft

Eh. Sertés 
karaj csont 
nélkül
1 kg (Tőkehúst 
árusító üzleteinkben)

1199Ft

március
17-18.

LEGÚJABB
TAVASZI AKCIÓNK

KÍNÁLATÁBÓL
SÁTORALJAÚJHELYI COOP ÜZLETEINKBEN

MÁRCIUS 1621IG

Keresse az egyéb termékeket is 
az üzletek akciós polcain!
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RÁDIÓJA

AZ

ÉRTÉKES
GONDOLATOK

1% 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

H á z - ,  H á z r é s z e l a d á s

eladó 3 szobás családi ház köz-
ponti fűtéssel, garázzsal, pin-
cével Mérán. A ház 1993-ban 
épült, 7 éve volt tatarozva. A 
tetőtér újabb szobák kialakítá-
sára nyújt lehetőséget. A telek 
1000 m2.  Ár: 14,5 M Ft. Tel.: 
+421903616561.

eladó 3 szobás családi ház köz-
ponti fűtéssel, garázzsal, pin-
cével Tornyosnémetiben. A ház 
2012-ben lett felújítva. A telek 
1390 m2. Ár: 13,5 M Ft. Tel.: 
+421903616561 .

eladó Óhután kétszintes, 100 
m2-es kertes családi ház. Tel.: 
30/912-1930.

Karoson 4 szobás, összkomfor-
tos családi ház eladó. Irányár 6,5 
MFt. Tel.: 30/551-9500.

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

sürgősen eladó! Sárospatak, 
Komáromi út 14., kétgenerációs 
ház, pince, üzlethelyiség, vala-
mint Kácsárdon 7200 m2 terület. 
Érd.: 06-20/254-0477.

é p í t é s i  t e l e K

zalkodon eladó 113 m2-es, 3 
szobás, összkomfortos, kertes 
családi ház. Irányár: 4,5 millió 
Ft. Tel.: 47/344-632.

sátoraljaújhelyen a Benczúr 
utcában építési telek eladó. Tel.: 
30/564-7541.

F ö l d ,  K e r t

eladó Sárospatakhoz közel, a 
Gombos-hegyen 1852 m2 volt 
szőlő, új telepítésre alkalmas 
terület. Érd.: 06-20/385-3823.

szőlőterület borházzal 
Olaszliszka Tolcsva területén 
(Kulcsár dűlő), gyümölcsössel, 
tetőtér beépítéses nyaralóval, 
komplett feldolgozóüzem beren-
dezéssel, pincével eladó! Han-
gulatos telek, nyugodt környe-
zet, aktív és passzív pihenésre 
vágyóknak. Összesen 7800 m2 
terület, 0,35 és 0,32 hektár a 
telepített szőlők területe. Érd.: 
06-20/553-5377.

tokaj-Hegyalján 2,5 ha elit 
csemegeszőlő részletre eladó. 
Éves hozam 4MFt. Ár: 8,5MFt. 
Tel.: 06-70/213-3950.

tokaj-Hegyalján Sárospatak 
határában a 37-es főút mel-
lett, jókarban 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.

Ü z l e t H e l y i s é g

sátoraljaújhely Dózsa György 
út 17-18 szám alatt üzlethelyi-
ségek kiadók. Érdeklődni: 06/47 
325785.

g é p ,  t e r m e l é s i  e s z K ö z

mtz T-25-ös traktor eladó. Tel.: 
70/275-3786.

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.Hetente több mint 2.534.000 olvasó.

2,5
Vegye számításba!

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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Acélszerkezetes

színes garázs
11 színben már

160.000 Ft-tól

színes garázs

220.000 Ft-tól

Kutyakennel 3x2 m

99.000 Ft-tól

garázs már

130.000 Ft-tól

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

Bomstal garázsok
AKCIÓ!

A részletekről érdeklődjön telefonon, vagy
 látogasson el honlapunkra. Az akció május 31-ig tart.

Áraink a szállítást, 
összeszerelést is 

tartalmazzák!

Március 20. hétfő
18.00: Katedra: Ápolás 

hete a Kossuth Lajos 
Gimnázium és Szakgim-
náziumban

18.30: Egyházi idő: 
görögkatolikus oktatás 
jövője Sátoraljaújhelyen

19.00: Hír7
19.20: Zempléni mozaik

Március 21. kedd
18.00: 180 perc a Magyar 

Kultúra jegyében: 
Mézeskalács készítése 
és története

18.30: Zempléni Mozaik
19.00: Hír7
19.20: Műsorcsere: 

Szepsi Tv műsora
Március 22. szerda

18.00: Zempléni mozaik: 
Nők dicsérete

18.30: Sportmagazin
19.00: Hír7

19.20: Kő kövön: Töre-
dékek a magyar vidéki 
zsidóság kultúrájából

Március 23. csütörtök
18.00: Zempléni mozaik
18.30: Agóra – civil műsor
19.00: Hír7
19.20: Testületi ülés 

közvetítése Sátoraljaúj-
helyből

Március 24. péntek
18.00: Sportról-Sportra
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.20: Testületi ülés köz-

vetítése Sárospatakról
Március 25. szombat

18.00: ZemlÉNélmény – 
ANIMA Vonósnégyes 
Sárospatakon

18.30: Megyei híradó
19.00: Repeta – heti 

magazin összefoglaló
Március 26. vasárnap

18.00: Héten történt
18.40: Egyházi közvetítés

A Zemplén TV műsora
2017. március 20-26.Zemplén TV

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

előnevelt csirke előjegyzéssel 
eladó: április 4-től, május 2-tól, 
május 31-től. Tel.: 46/384-470, 
20/252-0535.

á l l a t

gyönyörű, mélyalmos barna 
tyúk 649 Ft/db, INGYENES házhoz 
szállítással. 25 db-ra 2-ajándék. 
Jegyezhető: 06-70/776-3007.

tojótyúk szép barna tollas, 
kiválóan tojó, ingyen házhoz 
szállítva 599 Ft/db. 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

25.000 db hullámosított 
szőlőnevelõ pálca áron alul 
eladó. Tel.: 06/30/939-6436.

eladó Opel Corsa tetőcsomag-
tartó (zárható). Tel.: 06-20/254-
0477.

minőségi száraz tűzifa, tölgy, 
bükk 0,8 m3-es kalodában ren-
delhető. Ár: 12 .500 Ft/kaloda. 
Ugyanitt minőségi szén is ren-
delhető Tel.: 06-20/288-1769.

s z o l g á l t a t á s

ácsmunkákat vállalok: Tető-
szerkezet készítése, fedése, 
régi tetők felújítása, átalakítá-
sa. Bádogos munkák referenci-
ával! Tel.: 06-70/286-0143 .

Gépi földmunkát válla-
lok Bobcat munkagép-
pel tereprendezés, bon-
tás, talajelőkészítés, 
stb. Tel.: 0670/292-
1004.

palatető bontás nélküli fel-
újítása színes, mintás, bitu-
menes zsindellyel. Ingye-
nes árajánlat készítés. Akció 
-10%. 06-30/229-2206,  www.
palatetofelujitasjavitas.hu

terhessé vált cégét megvá-
sároljuk! Magas tagi kölcsön, 
magas házipénztár előnyben! 
Tel.: 30/3454-724.

m u n K a H e l y e t  K í n á l

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

ausztriai szőlőmunkára kere-
sünk férfi munkaerőt. Fény-
képes önéletrajzokat várjuk:  
munkapeterffy@gmail.com.  
+36-30/369-9201.

sátoraljaújhelyi zöldségbolt-
ba hétvégére szakképzett eladót 
keresünk. Tel.: 06/30 439-2578 
.

m u n K a H e l y e t  K e r e s

takarítást és gyermekfelügye-
letet vállalok nyárára is. Érd.: 
06-20/246-8764.

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).

Tájékoztatjuk  
Kedves  

Hirdetőinket, hogy  
Sátoraljaújhelyen 

és vonzás- 
körzetében élők  

AZ APRÓHIRDETÉSEIKET 
ITT IS FELADHATJÁK:

VOJTH OPTIKA  
Sátoraljaújhely, 
Rákóczi u. 3. sz.
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Fényképes önéletrajzokat e-mailben a karrier@foton.hu e-mail címre várjuk.

Elvárások:
minimum középfokú végzettség• 
számítástechnikai ismeretek• 
magas szintű kommunikációs készség• 
precíz, felelősségteljes, munkavégzés • 

Amit nyújtunk:
• versenyképes jövedelem
• szakmai háttér
•   kulturált munkakörülmények

Előnyt jelent:
AutoCAD tervező • 
program, építész és egyéb műszaki 
ismeretek
építőipari projektek lebonyolításában • 
szerzett tapasztalat
alumínium/műanyag nyílászáró • 
értékesítésében szerzett tapasztalat
problémamegoldó és • 
kapcsolatteremtő készség 

A Foton Nyílászáró Szerkezeteket Gyártó és Forgalmazó Kft.
munkatársakat keres irodai munkakörbe:

ÉRTÉKESÍTÉSI ASSZISZTENS
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ajándék
TITÁN
keret

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

MINŐSÉG - GARANCIA

HÍREK A GEORGIKONBÓL

Ausztriában jártak 
a Georgikon tanulói

2017. március 5-11 között iskolánk négy tanulója vett részt a VITEA prog-
ram szakmai gyakorlatán Ausztriában, ahol olasz, spanyol, portugál, fran-
cia, szlovén, osztrák és magyar diákokkal együtt dolgoztak szőlőmetszési 
munkálatokban.
Munkájuk elismeréseként oklevelet, illetve Europass mobilitási igazolványt 
kaptak, ami a jövőbeni munkavállalásuk során hasznos lesz.
Gyulai Kitti 1/13 É
Fischinger Bence 12.B
Szemán Martin 11.B
Szuhai István 11.B

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. 

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


