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A tavaly fiatalon elhunyt sze-
rencsi újságíróra, a Szerencsi 
Hírek főszerkesztőjére, Muhi 
Zoltánra emlékeztek barátok, 
a zempléni város vezetői, mun-
katársak, ismerősök a Szabad 
Sajtó Napja alkalmából márci-
us 14-én./3. oldal

A trükkös lo-
pások meg-
előzésére fi-
gyelmezteti a 
rendőrség a 
l a k o s s á g o t . 
/5. oldal

Muhi Zoltán emlékest

Átverésekre 
figyelmeztetnek

Kevesebbet alszunk. Március 25-én 
elkezdődik a nyári időszámítás. Ez azt jelenti, 
hogy hajnal kettő órakor három órára állítjuk 
az órát. Így viszont kevesebbet alszunk. Az 
óraátállításról megoszlanak a vélemények. 
Hiszen van aki előnyt lát benne és van aki 
ragaszkodna a Nap ritmusához. Az biztos, 
Európában is átállítódnak az órák, így egységes 
a nyári időszámítás.

/Levi Fotó
www.levifoto.hu;  info@levifoto.hu

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

Fotózás, 
fotókidolgozás

Fényképes 
ajándéktárgyak

Fotózás
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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

DR. BIKKI BÉLA 
FŐORVOS

A várakozási idő elkerülése érdekében kérjük vegye
 igénybe a telefonos bejelentkezés lehetőségét!

szülészet • nőgyógyászat • teljes körű terhességgondozás 
fogamzásgátlás • ultrahang vizsgálatok végzése 

meddőség kivizsgálása, kezelése • rákszűrés 
vérzés zavarok kezelése • változókori panaszok kezelése

 életmód tanácsadás

A várakozási idő elkerülése érdekében kérjük vegye

MEGKEZDTE SZÜLÉSZETI, NŐGYÓGYÁSZATI 
MAGÁNRENDELÉSÉT!

Bodrogolaszi, Fő út 12. (Orvosi Rendelő)
Rendelés ideje: kedd 16.00-20.00
Bejelentkezés: 06-70/250-3104
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Mikrohitel: kicsiknek, nem kis segítség!

Mikrohitel: kicsiknek, nem kis segítség!

Mikro- és Kisvállalkozók Fejlesztési Hitele
/Kivéve: mezőgazdaság, szállítmányozás, őstermelő/

Fejleszteni szeretné vállalkozását? Telephelyet bővítene, gépet, 
felszerelést, járművet vagy árukészletet vásárolna, de nem tudja miből?

Legjobb megoldás a

M i k r o h i t e l
Még mindig a legkedvezőbb kamatozású Fix 3,9% kamat (TKM)!

Gyorsan elérhető és rugalmas hitelforrás, melyet  
KEZDŐ vállalkozások is igénybe vehetnek!

Maximális hitelösszeg: 10 millió Ft
Maximális futamidő: 10 év

Aktuális kedvezmények:
Sajáterő: 0%
Türelmi idő: 12 hónap
100%-ban előfinanszírozható

További részletekért és információkért keressen minket
Vállalkozói Központunkban!

Elérhetőségeink: Zempléni Regionális 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Vállalkozói Központ  
 3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 18.

Tel: +36-47/523-080 
E-mail: 

acél
biztonsági

ajtó
AKCIÓ!

Díjtalan 
árajánlat, 
felmérés!

Rövid határido!
Gyártás egyedi 

méretre. 
Teljes köru 
komuves-

helyreállítás.

SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

felnik  javítása, 
GUMI és GYORSSZERVIZ

06-30/9286-648

KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT, mielőtt DÖNTENE!!! 

MTZ gumi: 

13,6 x 38 nettó: 67.000 Ft 
(br. 85.090 Ft) 

15,5 x 38 nettó: 70.000 Ft 
(br. 88.900 Ft)

1 ÉV Kátyú-GARANCIA*

Az ajánlat 2017. 04. 30-ig 
érvényes!

- TRAKTOROK
- Mezőgazdasági gépek
- Személy és tehergépkocsikra 
GUMIABRONCS ÉRTÉKESÍTÉSE 

TRAKTOROK, Mezőgazdasági GÉPEK  
KÜLSŐ Műszaki Vizsgáztatása!
HIVATALOS vizsgáztatási helyek:
– PÁLHÁZA, Dózsa György út 182.       
    Rákóczi Szövetkezet Telephelye
– ERDŐBÉNYE,  Piactér

Sírkő tisztítás, felújítás 19.000 Ft-tól
Egyes síremlékek  239.000 Ft-tól
Dupla síremlék  299.000 Ft-tól

SZŰCS SÍRKŐ
 Minőségi gránit síremlék

Telefon:  06-30/351-6376
Árainkkal díjmentesen házhoz megyünk. 

www.szuperinfo.hu
Telefon: 20/480-1603

eva.laczo@szuperinfo.hu
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Veszett kecske. Veszett róka után veszettséggel fertőzött kecskét is találtak a szak-
emberek Bekecsen. A tulajdonos gyanúját az állat furcsa viselkedése keltette fel. A NÉBIH az 
ilyenkor szükséges intézkedéseket megtette, egyben felhívták az állattartók figyelmét arra, 
hogy ha az állatok viselkedését rendhagyónak találják, azonnal értesítsék az egészségügyi 
szakembereket és a hatóságot.Szuper ügyek

A tavaly fiatalon el- ■
hunyt szerencsi újság-
íróra, a Szerencsi Hírek 
főszerkesztőjére, Muhi 
Zoltánra emlékeztek ba-
rátok, a zempléni város 
vezetői, munkatársak, 
ismerősök a Szabad Saj-
tó Napja alkalmából 
március 14-én.  

A Kiss Attila Alapítvány 
szervezésében a szerencsi 
Rákóczi-vár lovagtermében 
hagyományteremtő szándék-
kal megrendezett esemény 
ötlete Konczné Kondás Tün-
détől, az alapítvány alapí-
tójától származott. A Muhi 
Zoltán Emlékesten Lakatos 
Marianna az alapítvány kura-
tóriumának elnöke bevezető-
jében arról beszélt, hogy nem 
klasszikus megemlékezésre 

gondoltak, inkább szemé-
lyes emlékek, történetek ré-
vén idézték meg az újságíró 
személyiségét. Mások mel-
lett Koncz Ferenc polgármes-
ter, valamint a város alpol-
gármesterei: dr. Egeli Zsolt 
és Nyiri Tibor osztották meg 
a szép számú hallgatósággal 
személyes élményeiket. Az 
újságírók részéről Bánhegyi 
Gábor az Észak-Magyaror-
szág tudósítója, Erdős József 
a Hegyalja.Info főszerkesz-
tője, a Szerencsi Hírek, va-
lamint a Szerencsi Televízió 
munkatársai, Serfőző Lász-
ló a szerencsi önkormány-
zat sajtóreferense, valamint 
Bódisz Attila munkatársunk, 
aki egyben az Európa Rádió 
szerkesztő-riportere vettek 
részt az eseményen. Közülük 

az utóbbi kért szót elmond-
ván azt, mennyire fontos 
szövetségesei, informátorai 
a térségi, valamint országos 
médiumok munkatársainak a 
helyi újságírók. Muhi Zoltán 
megbízható, korrekt és pon-
tos partner volt – emlékezett. 
Kiemelte azt is: köszönet a 
szervezőknek a megemléke-
zésért, hiszen a rendezvény 
által nemcsak az embert, 
de az újságírói szakmát is 

megtisztelték. Mint elhang-
zott, a Kiss Attila Alapítvány 
az emlékezésen túl az elkö-
vetkezendő években a fiata-
labb korosztály számára ké-
sőbbiek során egy később 
meghatározott témakörben 
pályázatot hirdetnek, ami ter-
mészetesen kapcsolatban áll 
majd az újságírói tevékeny-
séggel. Céljuk, hogy segítsék 
a jó íráskészségű diákok érvé-
nyesülését.             SZI - BA

A Tokaji Borvidék két  ■
ifjú borásza is komoly el-
ismerést kapott a közel-
múltban. 

Gál Tibor Emlékdíj
Varkoly Ádám kapta az idei 

Gál Tibor Emlékdíjat, amit 
a Magyar Borok Bálján ve-
hetett át Budapesten – írta a 
vinoport.hu. 2014-től a Gál 
Tibor Emlékdíjat az Év Bor-
termelői és Borászok Borá-
szai által javasolt, a nagykö-
zönség által megválasztott 
tehetséges, feltörekvő bo-
rász kapja. A több, mint tíz-
ezer szavazat alapján az el-
ső három helyezett 2017-ben 
Hernyák Tamás, 

Juhász Ádám és 
Varkoly Ádám lett, 
akik személyesen 
is jelen voltak a 
Corinthia Hotel-
ben megtar-
tott Magyar 
Borok Bál-
ján. „Fiatal 
borász, aki 
szakértelemmel 
műveli szőlőte-
rületeit, odafigye-
léssel és szívvel 
borászkodik, és 
mindez érzékelhe-
tő kiváló boraiban. 
Talán nem annyira 

ismert még, de szak-
tudása és bátorsága 
miatt, ő érdemli meg 
leginkább a Gál Tibor 

emlékdíjat, mint 
fiatal, induló bo-
rász” - mond-
ta az Ádámot 
jelölő Berecz 
Stéphanie, a 
2014-es Bo-
rászok Borá-

sza. Varkoly 
Ádám, az Árpád-

hegyi Pince borásza, a Tokaj 
Y-generáció öttagú csapatá-
nak egyik tagja – olvasható a 

borászati portálon.

Pannónia 
Aranygyűrű

Jarecsni János a 
Béres Szőlőbirtok és 

Pincészet főborásza az 
előkelő második helyen 
végzett a Pannónia Női 

Borrend által Pannónia 
Aranygyűrű pályázaton 
– közölte az erdőbényei 
központú tá rsaság 
Facebook oldalán. Mint 
írták, a díjjal az alapítók 

célja, hogy felkarolják a fiatal, 
pályájuk elején járó, de már 
értékes borokat alkotó tehet-
séges borászokat, megismer-
tessék nevüket, tevékenysé-
güket mind szakmai, mind 
fogyasztói körökben. A fiatal 
borászok egy saját maguk ál-
tal készített borral és egy pá-
lyamű benyújtásával tudnak 
pályázni a díjra. János a 2015-
ös Béres Naparany cuvée-vel 
és egy kisfilmmel nevezett a 
versenyre.               SZI - BA

„Summa” - címmel  ■
nyílt meg Sárospatakon 
az Újbástya Rendez-
vénycentrumban Lenkey 
- Tóth Péter kiállítása. 

Az Eszterházy Károly Egye-
tem Comenius Campusára 
nemrég „leigazolt” pedagó-
gus a munkásságáról kereszt-
metszetet nyújtó tárlattal mu-
tatkozik be a város lakóinak. 
Lapunknak elmondta, a kiállí-
tott képek csupán egy szeletét 
mutatják be eddigi tevékeny-
ségének, ugyanis a pataki 
megnyitóval egy időben egy 
másik kiállítása is látható volt 
Miskolcon. Lenkey – Tóth Pé-
ter a pedagógiai munkán túl-
menően jelentős képzőművé-
szeti tevékenységet is folytat 
hosszú évek óta. A Pécsi Egye-
temen szerzett művészeti és 
pedagógiai diplomája után a 
Dla képesítést is megszerezte. 
A sárospataki tárlatot Bordás 
István a Sárospataki Képtár 
igazgatója ajánlotta a hallga-
tóság figyelmébe, a megnyitót 
Bálint Béla a Farkas Ferenc 
Művészeti Iskola igazgatója 
színesítette klarinét játékával. 
                                  SZI - BA

A fiatalon elhunyt szerencsi újságíróra emlékeztek

Díjazott tokaj-hegyaljai borászok Művészi „Summa” 

A vacsora asztal terítése köz-
ben Zsuzsa megígérte a férjé-
nek, hogy ha ezt az estét kibírja, 
akkor elmegy vele a jövő héten 
a foci meccsre. Csak most az 
egyszer még  legyen kedves a 
legjobb barátnője új pasijához. 
Az utóbbi években ez a férfi volt 
a sokadik új. Nemcsak a férje 
unta már ezeket a találkozókat, 
hanem Zsuzsa is.
Tényleg szereti a barátnő-
jét és kölcsönösen segítik 
egymást,amióta csak az eszét 
tudja. De Ildikó nem képes egy 
férfi mellett sem lehorgonyoz-
ni. A forgatókönyv mindig úgy 
indul, hogy viharosan belesze-
ret valakibe, akiről csak szuper-
latívuszokban képes beszélni. 
Mindig mindenki magas, jóképű, 
intelligens, különleges, romanti-
kus, családra és gyerekre vágyó. 
Aztán amikor néhány találkozó 
után elcipeli hozzájuk a jelöltet, 
mindig csak egy átlagos férfinak 
nyitnak ajtót. 
Aztán eltelik néhány hónap és 
jön a panaszáradat. Hogy még-
sem olyan nagyvonalú amilyen-
nek látszott. Hétvégenként már 
ki sem akar mozdulni a lakás-
ból, pedig teljesen úgy nézett ki, 
hogy egy program őrült. Zsuzsa 
férje legutóbb meg is jegyez-
te: Ildikónak szemüvegre lenne 
szüksége. Bár a belső tulajdon-
ságokat csak cselekedetekből 
tudja meg az ember fia, de egy 
magasságot azért be lehet sac-
colni. Aztán meg is érti a jelölte-
ket, hogy egy idő után nyúlcipőt 
húznak. Mert ki bír úgy egy éle-
ten át viselkedni, hogy ne önma-
ga legyen, hanem olyan, amit a 
párja belé gondol.
Az Azt gondolom, hogy kezde-
tű mondat igazi  mérge a pár-
kapcsolatoknak. Nagy dózisban 
azonnal hat vigasztalhatatlan 
szerelmi csalódás formájában, 
ha csak azt akarjuk meglátni és 
hallani  ami a királylány vagy ki-
rályfi eszmeiségünknek megfe-
lel. Kis adagokban lassan pusz-
tít. Az úton akkor indulunk el 
amikor elkezdünk a másikról fel-
tételezgetni dolgokat, ahelyett 
hogy utána járnánk. Biztos meg-
sértődött, azért nem szól hoz-
zám.  Már nem szeret, mert nem 
úgy néz rám. Biztos van valakije, 
azért fogyókúrázik. 
A sort persze végtelenségig so-
rolhatnám és tesszük is a hét-
köznapokban. És egyszer csak 
oda érünk, hogy összeomlik 
bennünk minden, és a másik 
nem érti mi történt. A filmek-
ben gyakran happy end-el zárul 
a félreértések sorozata, a való 
életben nem. Ugyanis ha nem 
akarunk kérdezni, nem akarunk 
szembesülni a valósággal, ennek 
oka van. A bizalmatlanság tala-
ján soha nem nő őszinteség.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Feltételezés 
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Szuper ügyek
Hagyományteremtő  ■

céllal idén először ren-
dezi meg a Miskolci 
Nemzeti Színház a Ho-
rizont Nemzetközi Kor-
társtánc Fesztivált.

A tánc határokon átívelő 
közös nyelv a világ minden 
pontján, a kortárs mozdulat-
művészet pedig ma a legiz-
galmasabb műfaj. Az április 
25-29. között megrendezés-
re kerülő fesztiválra neves 
külföldi és hazai alkotókat, 
együtteseket hívott meg a 
Miskolci Balett, akiknek 
színvonalas produkciói be-
bizonyítják a nézők számá-
ra, hogy a kortárstánc nem 
egy elvont, megfoghatatlan 
valami, hanem szórakoztató, 
érdekes és mindenki számára 
érthető színházi élmény.

A fesztiválról tartott márci-
us 16-i sajtótájékoztatón Bé-
res Attila, a Miskolci Nem-
zeti Színház igazgatója arról 
beszélt, hogy jó időben, a 
legjobb helyen született az 
ötlet egy új nemzetközi tánc-
fesztivál indítására. – A Mis-
kolci Balett szakmai mun-
kája kiváló alap arra, hogy 

megfoganjon Miskolcon egy 
ilyen típusú rendezvényso-
rozat, ami a tervek szerint az 
erős szakmai programot fel-
vonultató indulás után egy 
csodálatos, élettel teli feszti-
vállá növi majd ki magát az 
elkövetkező években – jelen-
tette ki Béres Attila.

Kozma Attila, a Miskolci 
Balett művészeti vezetője, a 
fesztivál művészeti igazga-
tója azt fejtegette, hogy or-
szágos szinten is hiánypótló 
kezdeményezés a Horizont. 
– Bár Magyarországon van-
nak nagy múltra visszate-
kintő táncfesztiválok, olyan 
nemzetközi szakmai talál-
kozó eddig nem volt, ahol a 
programban többségben len-
nének a külföldről hívott pro-
dukciók. A Horizont Nemzet-
közi Kortárstánc Fesztiválon 
öt ország nyolc előadását lát-
hatja a közönség, a nagyhí-
rű együttesek mellett teret 
adva olyan független, pálya-
kezdőkből álló alkotóközös-
ségeknek is, amelyek az al-
ternatív vonalat képviselik, 
mint a Trojka Színházi Tár-
sulás – jegyezte meg.

Az idei programban a ha-
zai táncélet nagyjai mellett 
francia, lengyel, olasz és 
német együttesek is bemu-
tatkoznak. A fesztivál négy 
napja alatt minden korosz-
tály megtalálja a számára 
izgalmas előadást. A legki-
sebbeknek egy nagyon lát-
ványos, technikai trükköket 
felvonultató interaktív me-
sét hoz az olasz együttes, 
míg németországi vendége-
ink a globalizáció kérdését 
feszegetik rengeteg humor-
ral egy ifjúsági előadásban. 
A francia csapat különleges, 
a kortárstánc, a street dance 

és a hip-hop elemeit elegyítő 
előadása minden korosztály 
számára élvezetes produkció. 
A lengyel Anna Piotrowska 
egy szóló darabbal érkezik 
Miskolcra, amelyet kifejezet-
ten erre a fesztiválra készít. 
A Miskolci Balett új bemuta-
tóval készül, a Harlequinade 
– szenvelgők komédiája cí-
mű táncjáték koreográfusa 
és rendezője a számos díjjal 
elismert Gergye Krisztián. 
Három jelentős hazai együt-
tes, a Kecskemét City Balett, 
a Feledi Project és a Trojka 
Színházi Társulás is meg-
hívást kapott a programba, 

így teljes értékű képet kap-
hatnak a fesztiválon résztve-
vők a hazai és nemzetközi 
trendekről.

A fesztiválprodukciók 
mellett szakmai progra-
mokkal is készül a színház. 
Anna Piotrowska a színház 
színművészeinknek fizikai 
színházi workshopot tart, 
amelyet színpadi munká-
juk során is hasznosíthat-
nak majd. Április 25-én 
a Magyar Táncművészek 
Szövetségének kihelyezett 
ülését Miskolcon tartják, 
amelynek témája ezúttal a 
vidéki együttesek helyzete. 
Terveznek egy fotókiállítást 
is, amely a Miskolci Balett 
hétköznapjait mutatja be a 
táncosok szemével. Érde-
mes tehát ellátogatni a Ho-
rizont Fesztiválra, ahol a mai 
hazai és nemzetközi tánc-
élet kiemelkedő együttesei 
oszthatják meg munkáikat a 
miskolci közönséggel és egy-
mással. A fesztiválról min-
den fontos információ megta-
lálható a hamarosan induló 
www.horizontfesztival.hu. 
honlapunkon  SZI - BGy

Nemzetközi Kortárstánc Fesztivál

Feri atya előadása.A sajóbábonyi Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 
szervezésében március 25-én, szombaton délután 4 órától a Deák Ferenc Általános Iskolában Pál 
Feri atya római katolikus pap, mentálhigiénés szakember, volt válogatott atléta tart előadást. A 
rendezvény ingyenes. A program a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer támogatásával valósul meg.

Kozma Attila (balra) és Béres Attila
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A böjtölés alapvető- ■
en egyházi hagyo-
mány, de a modern 
korban is lehetnek 
hasznai.

Az úgynevezett nagyböjtöt 
a húsvétot megelőző negy-
ven napban volt szokás meg-
tartani. Ez idő alatt a keresz-
tények számára tilos a hús 
fogyasztása. Ennek oka az 
önmegtartóztatáson alapuló 
lelki megtisztulás. A termé-
szetben most folyik a tél és 
a tavasz közti küzdelem, de 
már a hó és a jég elmúltak, 
már új csirák rügyeznek, új 
virágok fakadnak. A litur-
giában is lelki tavasz van, 
tart még a közöny tele és a 

bűn sötétsége, de bontako-
zik az új élet is. A húsvéti 
böjt húshagyó kedden kez-
dődik és ma már nem jelent 
teljes lemondást. Még 
a régebbi szokásban is 
benne volt, hogy vasár-
naponként fel lehetett 
függeszteni a böjtöt, így 
sokkal elviselhetőbbé 
vált ez az időszak.

Bár a mai kor embe-
rének a lelki megtisztu-
lás kicsit mást jelent, int 
néhányszáz évvel ez-
előtt, ha jobban megnézzük 
a böjt szabályait, egy isme-
rős tendenciára akadhatunk. 
Először is, mivel a hal ki-
esik a tilalomból, ezért le-
szögezhető, hogy a fehérhús 

fogyasztását támogatja a zsí-
ros húsokkal szemben. Nem 
nézi jó szemmel a vajas, zsí-
ros ételeket sem, valamint 

az alkohol is tabunak szá-
mít. Ha ezeket összeadjuk, 
úgy tűnhet, hogy a böjtölés 
és az egészségi okokból tar-
tott tavaszi fogyókúra egy 
tőről származnak. Ha nem 

vallási okokból vonjuk meg 
magunktól a fent említett 
dolgokat, akkor igényeink 
szerint variálhatjuk a böjtö-

lés szabályait. 
A téli lustább 

hónapok után a 
böjt segíti a sa-
lakanyagok tá-
vozását. Munka 
mellett azon-
ban a túl szigo-
rú, hosszú kúrák 
nem ajánlot-
tak. A böjt lénye-

ge nem kifejezetten a fogyás, 
és manapság már nem is az 
aszkéta hagyományok őrzé-
se, vagy a lelki megtisztu-
lás, hanem a szervezet teher-
mentesítése. A leghosszabb 

ideig a húsokat emésztjük, 
amelyek összetételüktől, el-
készítési módjuktól és meny-
nyiségüktől függően egy-há-
rom órát tölthetnek csak a 
gyomorban. Fogyasszunk 
zöldségeket, gyümölcsöket, 
és néhány naponta vékony-
húsokat is! A gabonaféléket 
se vonjuk meg teljesen, csak 
figyeljünk arra, hogy mikor 
mit eszünk. Az emésztés 
folyamata miatt a szénhid-
rátban dús ételeket délelőtt 
fogyasszuk!

Bár lelki megtisztulást 
nem ígérhetünk, de már egy 
hét böjtölés is közelebb visz 
ahhoz, hogy újrageneráljuk 
és felkészítsük testünket az 
évre! SZI - BM

A böjt hava: egyházi gyakorlat, vagy egyszerű fogyókúra?
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Márciusi ifjak sétája. Idén is megrendezte a Petőfi Irodalmi Múzeum Kazinczy 
Ferenc Múzeuma a márciusi ifjak sétáját a sátoraljaújhelyi márciusi 15.-ei ünnepi események 
keretében. Ennek keretében a résztvevők végigjárták azoknak a nevezetes helyszíneknek a 
helyi megfelelőjét, ahol a forradalmi ifjúság 1848. március 15.-én Budapesten megfordult.Szuper ügyek

A trükkös lopás az a  ■
típusú jogsértés, 
amelynek elkövetési 
módszere azonos, 
azonban a kivitelezés 
módja változó – olvas-
ható közleményük-
ben.

Az idősekkel 
próbálkoznak

A tolvajok a helyzetnek 
megfelelően aktualizálják, 
változtatják legendájukat, 
amivel megtévesztik áldo-
zataikat. A tettesek kihasz-
nálják, hogy az idős emberek 
készségesek, hiszékenyek, 
többnyire egyedül élnek, 
ebből fakadóan könnyű az 
ellenállásukat legyőzni. Az 
óvatlanság, a túlzott biza-
lom gyakori áldozati maga-
tartás. A módszer receptje 
azonos, első lépésben va-
lamilyen valósnak tűnő in-
dokkal becsenget a szélhá-
mos és megnyerő szavakkal 
kér bebocsátást a kiszemelt 

áldozat laká-
sába. Az álin-
dok sokféle le-
het: Segítségre 
szorulónak mu-
tatja magát. Va-
lamely cég alkal-
mazot t jaként, 
vagy más hivatalos 
személyként mutatkozik 
be. Házaló árus, felvásárló 
kereskedőnek mondja ma-
gát. Értékesítés okán érkezik 
(arany ékszer, műszaki áru, 
tűzifa stb.). 

Hogyan védekezzünk?
Ezért a rendőrség kér min-

denkit, hogy ezek elkerülése 
érdekében idegeneket ne en-
gedjen be a lakásba, bármi-
lyen indokkal érkezik! Hív-
jon át egy szomszédot, vagy 
ismerőst, amennyiben még-
is ajtót nyitott az érkezőnek, 
így kontroll alatt tarthatják 
a személyt. Amennyiben a 
hívatlan „vendég” akarata el-
lenére belépett az otthonába, 

ne hagyja egy pilla-
natra sem felügye-
let nélkül. Lépjen fel 
határozottan, akkor 
feltehetően meghát-
rál és távozni kény-

szerül. Bárkinek is 
mondja magát (pél-
dául hivatalos sze-

mé- lyeknek), minden 
esetben kérjen igazolványt 
és hívja fel azt a szolgáltatót, 
szervet, melyre hivatkozik ki-
létének azonosítása végett! A 
kerítésen, zárva tartott bejá-
rati ajtón keresztül kérdezze 
ki az érkezőt jövetele céljáról, 
és csak állítás valódiságának 
ellenőrzése után nyisson ka-
put, és ajtót! Aki rosszullét-
re hivatkozik, annak hívja a 
mentőt, vagy irányítsa a kö-
zeli orvoshoz, egészségügyi 
intézményhez! A pénzváltás 
trükkjével próbálkozót a leg-
közelebbi üzletbe küldje! A 
közszolgáltatók sem díjbesze-
dést, sem visszautalást nem 
rendeznek készpénzben, azt 

átutalással intézik! Szakem-
bereik indokolt esetben kere-
sik fel a fogyasztókat, és erről 
előre értesítik az ügyfelet. A 
szolgáltatók alkalmazottjai 
megjelenésük esetén igazol-
vánnyal igazolják magukat. 
Fizikai támadás esetén saját 
élete, testi épsége megóvása 
érdekében lehetőleg ne tanú-
sítson ellenállást, inkább tel-
jesítse a támadó követelése-
it, hiszen ezzel elkerülhető a 
bántalmazás! 

Amennyiben gyanús kö-
rülményt észlel, azonnal ér-
tesítse a rendőrséget az is-
mert 112-es telefonszámon, 
és hívja segítségül szomszéd-
jait, ismerőseit! Lopás ese-
tén tegyen feljelentést, meg-
adva a fontos információkat 
a rendőrségnek (az elköve-
tő személyleírása, „munka-
módszere”, az elvitt dolog is-
mertetése, stb.)! Lehetőleg ne 
változtassa meg azon helyszí-
neket, helyiségek berende-
zési tárgyait, ahol az idegen 

járt, vagy amit érinthetett, 
mert a nyomok rögzítését 
ezzel gátolhatja. 

Most a pénzváltás  
a „divat”

A rendőrök felhívják a fi-
gyelmet egy mostanában 
alkalmazott átverésre is. A 
módszer lényege, hogy az 
ismeretlen vízművek, vagy 
telefonszolgáltató alkalma-
zottjaként csönget be, majd 
közli, hogy 1.800 Ft túlfize-
tést jött visszatéríteni, ám 
csak 20.000 Ft-os bankje-
gye van, amelyet a házigaz-
dának szükséges felváltani. 
Amíg a sértett a pénzváltás-
sal foglalkozik, a tolvaj fi-
gyelmét elterelve magához 
ragadja a lakásban elérhe-
tő értékeket, főként kész-
pénzt, majd sietősen távo-
zik. Sátoraljaújhelyen több 
ilyen módszerrel elkövetett 
lopás történt – olvasható a 
közleményben..   

                  SZI - BA

Harmadik alkalom- ■
mal szervezték meg ál-
talános iskolások szá-
mára Sárospatakon a 
Szent Erzsébet torna-
versenyt.  

A megmérettetés a város-
ban született Árpád-házi 
szent nevét viselő iskola által 
megrendezett Szent Erzsé-
bet Sportnapok programso-
rozatba illeszkedett, amely 
keretében például már lab-
darúgó kupát, sakk-, vala-
mint tollaslabda versenyt is 
rendeztek. Csehiné Tomkó 
Krisztina szervező, a ren-
dező intézmény tanulóinak 
felkészítő tanára lapunknak 
elmondta: a 34 versenyző di-
áklány a helyi, valamint kör-
nyékbeli iskolákból, sport-
iskolából érkeztek és négy 
korcsoportban mérték össze 
tudásukat. A tornaverseny 

célja a szertorna népszerű-
sítése, az egészséges élet-
módra nevelés, valamint az 
is, hogy versenyzési lehető-
séget biztosítsanak a gyere-
kek számára – tette hozzá a 
szervező.  

                     SZI - BA

Szikszó mindig is  ■
büszke volt a hagyomá-
nyaira, a történelme 
épített emlékeire, és 
azokra a kutatásokra, 
amely a múlt megisme-
rését szolgálja. Ezért is 
tartják nagy becsben a 
dél-abaúji városban azt 
a helytörténeti kötetet, 
amit a március 15-ei 
ünnepségen mutattak 
be a nyilvánosságnak. 

A kötet, amely egy leíró ver-
set tartalmaz, megörökíti az 
utókor számára azt a dicső-
séges csatát, amelyet Rákóczi 
Zsigmond – akkor Eger vára 
kapitányaként - vívott Szik-
szónál a törökkel szemben az 
1500-as években. Füzesséri 
József, Szikszó polgármeste-
re arról beszélt, hogy köszö-
nettel tartoznak a lelet felku-
tatójának, Kovács Józsefnek, 

aki olasz-liszkai pedagógus-
ként szenvedéllyel és elhiva-
tottsággal kutatta és mentette 
a Zemplén és Abaúj vármegye 
helytörténeti emlékeit, hogy 
feldolgozza és megmentse azt 
az utókor számára. Szikszó 
hálás az együttműködő part-
nernek, a Zemplén a jövőnk 
Alapítványnak is, amely lehe-
tővé tette számukra azt, hogy 
tudomást szerezzenek erről 
a nem mindennapi helytör-
téneti értékről.

A Szikszón élő emberek 
azt vallják: a múlt megisme-
rése a jövő építéséhez veze 
t- jelentette ki a polgármes-
ter. Hiszen ha tudjuk hon-
nan jöttünk, az nemcsak a 
közösséget kovácsolja egész-
szé, hanem a tapasztalatok-
ból merítve megkönnyíti a 
mindennapok életét. Meg-
győződése, hogy ez a kötet 
tovább erősíti majd Szikszó 
közösségét és identitását.  

                     SZI

Tornaverseny iskolásoknak Helytörténeti kötet a hősökről

A trükkös lopások megelőzésére figyelmeztet a rendőrség 
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Szuper ügyek
Hagyományteremtő  ■

céllal idén először ren-
dezi meg a Miskolci 
Nemzeti Színház a Ho-
rizont Nemzetközi Kor-
társtánc Fesztivált.

A tánc határokon átívelő 
közös nyelv a világ minden 
pontján, a kortárs mozdulat-
művészet pedig ma a legiz-
galmasabb műfaj. Az április 
25-29. között megrendezés-
re kerülő fesztiválra neves 
külföldi és hazai alkotókat, 
együtteseket hívott meg a 
Miskolci Balett, akiknek 
színvonalas produkciói be-
bizonyítják a nézők számá-
ra, hogy a kortárstánc nem 
egy elvont, megfoghatatlan 
valami, hanem szórakoztató, 
érdekes és mindenki számára 
érthető színházi élmény.

A fesztiválról tartott márci-
us 16-i sajtótájékoztatón Bé-
res Attila, a Miskolci Nem-
zeti Színház igazgatója arról 
beszélt, hogy jó időben, a 
legjobb helyen született az 
ötlet egy új nemzetközi tánc-
fesztivál indítására. – A Mis-
kolci Balett szakmai mun-
kája kiváló alap arra, hogy 

megfoganjon Miskolcon egy 
ilyen típusú rendezvényso-
rozat, ami a tervek szerint az 
erős szakmai programot fel-
vonultató indulás után egy 
csodálatos, élettel teli feszti-
vállá növi majd ki magát az 
elkövetkező években – jelen-
tette ki Béres Attila.

Kozma Attila, a Miskolci 
Balett művészeti vezetője, a 
fesztivál művészeti igazga-
tója azt fejtegette, hogy or-
szágos szinten is hiánypótló 
kezdeményezés a Horizont. 
– Bár Magyarországon van-
nak nagy múltra visszate-
kintő táncfesztiválok, olyan 
nemzetközi szakmai talál-
kozó eddig nem volt, ahol a 
programban többségben len-
nének a külföldről hívott pro-
dukciók. A Horizont Nemzet-
közi Kortárstánc Fesztiválon 
öt ország nyolc előadását lát-
hatja a közönség, a nagyhí-
rű együttesek mellett teret 
adva olyan független, pálya-
kezdőkből álló alkotóközös-
ségeknek is, amelyek az al-
ternatív vonalat képviselik, 
mint a Trojka Színházi Tár-
sulás – jegyezte meg.

Az idei programban a ha-
zai táncélet nagyjai mellett 
francia, lengyel, olasz és 
német együttesek is bemu-
tatkoznak. A fesztivál négy 
napja alatt minden korosz-
tály megtalálja a számára 
izgalmas előadást. A legki-
sebbeknek egy nagyon lát-
ványos, technikai trükköket 
felvonultató interaktív me-
sét hoz az olasz együttes, 
míg németországi vendége-
ink a globalizáció kérdését 
feszegetik rengeteg humor-
ral egy ifjúsági előadásban. 
A francia csapat különleges, 
a kortárstánc, a street dance 

és a hip-hop elemeit elegyítő 
előadása minden korosztály 
számára élvezetes produkció. 
A lengyel Anna Piotrowska 
egy szóló darabbal érkezik 
Miskolcra, amelyet kifejezet-
ten erre a fesztiválra készít. 
A Miskolci Balett új bemuta-
tóval készül, a Harlequinade 
– szenvelgők komédiája cí-
mű táncjáték koreográfusa 
és rendezője a számos díjjal 
elismert Gergye Krisztián. 
Három jelentős hazai együt-
tes, a Kecskemét City Balett, 
a Feledi Project és a Trojka 
Színházi Társulás is meg-
hívást kapott a programba, 

így teljes értékű képet kap-
hatnak a fesztiválon résztve-
vők a hazai és nemzetközi 
trendekről.

A fesztiválprodukciók 
mellett szakmai progra-
mokkal is készül a színház. 
Anna Piotrowska a színház 
színművészeinknek fizikai 
színházi workshopot tart, 
amelyet színpadi munká-
juk során is hasznosíthat-
nak majd. Április 25-én 
a Magyar Táncművészek 
Szövetségének kihelyezett 
ülését Miskolcon tartják, 
amelynek témája ezúttal a 
vidéki együttesek helyzete. 
Terveznek egy fotókiállítást 
is, amely a Miskolci Balett 
hétköznapjait mutatja be a 
táncosok szemével. Érde-
mes tehát ellátogatni a Ho-
rizont Fesztiválra, ahol a mai 
hazai és nemzetközi tánc-
élet kiemelkedő együttesei 
oszthatják meg munkáikat a 
miskolci közönséggel és egy-
mással. A fesztiválról min-
den fontos információ megta-
lálható a hamarosan induló 
www.horizontfesztival.hu. 
honlapunkon  SZI - BGy

Nemzetközi Kortárstánc Fesztivál

Feri atya előadása.A sajóbábonyi Déryné Szabadidőközpont és Városi Könyvtár 
szervezésében március 25-én, szombaton délután 4 órától a Deák Ferenc Általános Iskolában Pál 
Feri atya római katolikus pap, mentálhigiénés szakember, volt válogatott atléta tart előadást. A 
rendezvény ingyenes. A program a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer támogatásával valósul meg.
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A böjtölés alapvető- ■
en egyházi hagyo-
mány, de a modern 
korban is lehetnek 
hasznai.

Az úgynevezett nagyböjtöt 
a húsvétot megelőző negy-
ven napban volt szokás meg-
tartani. Ez idő alatt a keresz-
tények számára tilos a hús 
fogyasztása. Ennek oka az 
önmegtartóztatáson alapuló 
lelki megtisztulás. A termé-
szetben most folyik a tél és 
a tavasz közti küzdelem, de 
már a hó és a jég elmúltak, 
már új csirák rügyeznek, új 
virágok fakadnak. A litur-
giában is lelki tavasz van, 
tart még a közöny tele és a 

bűn sötétsége, de bontako-
zik az új élet is. A húsvéti 
böjt húshagyó kedden kez-
dődik és ma már nem jelent 
teljes lemondást. Még 
a régebbi szokásban is 
benne volt, hogy vasár-
naponként fel lehetett 
függeszteni a böjtöt, így 
sokkal elviselhetőbbé 
vált ez az időszak.

Bár a mai kor embe-
rének a lelki megtisztu-
lás kicsit mást jelent, int 
néhányszáz évvel ez-
előtt, ha jobban megnézzük 
a böjt szabályait, egy isme-
rős tendenciára akadhatunk. 
Először is, mivel a hal ki-
esik a tilalomból, ezért le-
szögezhető, hogy a fehérhús 

fogyasztását támogatja a zsí-
ros húsokkal szemben. Nem 
nézi jó szemmel a vajas, zsí-
ros ételeket sem, valamint 

az alkohol is tabunak szá-
mít. Ha ezeket összeadjuk, 
úgy tűnhet, hogy a böjtölés 
és az egészségi okokból tar-
tott tavaszi fogyókúra egy 
tőről származnak. Ha nem 

vallási okokból vonjuk meg 
magunktól a fent említett 
dolgokat, akkor igényeink 
szerint variálhatjuk a böjtö-

lés szabályait. 
A téli lustább 

hónapok után a 
böjt segíti a sa-
lakanyagok tá-
vozását. Munka 
mellett azon-
ban a túl szigo-
rú, hosszú kúrák 
nem ajánlot-
tak. A böjt lénye-

ge nem kifejezetten a fogyás, 
és manapság már nem is az 
aszkéta hagyományok őrzé-
se, vagy a lelki megtisztu-
lás, hanem a szervezet teher-
mentesítése. A leghosszabb 

ideig a húsokat emésztjük, 
amelyek összetételüktől, el-
készítési módjuktól és meny-
nyiségüktől függően egy-há-
rom órát tölthetnek csak a 
gyomorban. Fogyasszunk 
zöldségeket, gyümölcsöket, 
és néhány naponta vékony-
húsokat is! A gabonaféléket 
se vonjuk meg teljesen, csak 
figyeljünk arra, hogy mikor 
mit eszünk. Az emésztés 
folyamata miatt a szénhid-
rátban dús ételeket délelőtt 
fogyasszuk!

Bár lelki megtisztulást 
nem ígérhetünk, de már egy 
hét böjtölés is közelebb visz 
ahhoz, hogy újrageneráljuk 
és felkészítsük testünket az 
évre! SZI - BM

A böjt hava: egyházi gyakorlat, vagy egyszerű fogyókúra?
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Kos - Magánéletében nem 
alakul minden fényesen, 
de ne vegye túlságosan a 
szívére. Most csak a csatát 
veszítheti el, ettől függetlenül 

a háborút még megnyerheti. Ez a 
hét számos meglepetéssel ke-
csegtethet. Használja ki a kínálkozó 
lehetőségeket!

Bika - Ne engedje másoknak, 
hogy eltántorítsák céljától! Ön 
sokkal erősebb, mint gon-
dolná és ezt már jó párszor 
sikerült is bebizonyítania. A 

családtagjaira most mindenben számít-
hat. Éppen ezért már most arra kény-
szerül, hogy a szeretteire támaszkodjon. 
Érdemes lenne pihennie is.

Ikrek - A héten új meg-
világításba kerülhetnek 
a dolgok. Ennek oka egy 
nem várt esemény lesz, ami 
miatt sok mindent újra kell 

értelmeznie. Használja ki a változást és 
kezdje a kapcsolatait tiszta lappal. Az égi 
konstellációk most elegendő energiát 
sugároznak Önnek ehhez.

Rák - Valaki felbukkan 
a múltjából a héten, aki 
ráadásul kellemes meg-
lepetést is tartogathat Önnek. 
Olyan ajánlatot kaphat tőle, 

ami visszautasíthatatlannak tűnik, 
mégse hamarkodjon el semmit! Párjára 
számíthat a döntés meghozásában. Ne 
kapkodjon, nyugodtan támaszkodjon rá!

Oroszlán - Miközben tanácsot 
ad, megválaszolja azokat a 
kérdéseket is, amik Önt foglal-
koztatják. Éppen azok keresik 
fel, akik hasonló gondokkal 

küzdenek, csak már megfogalmazód-
tak a kérdéseik. Így segítséget kaphat 
ahhoz, hogy bizonyos lépéseket kihagyva 
egyből a megoldásokat kereshesse.

Szűz - Bár úgy érzi, súlyos 
terhek nyomják a vállait, 
Ön mégis inkább a szeret-
tei igényét tartsa szem előtt 
ebben az időszakban! Mondjon 

nemet azokra a megkeresésekre, melyek 
miatt ők háttérbe szorulnának. A közös 
programok, egy kis kikapcsolódás csak 
még közelebb hozza Önöket egymáshoz. 

Mérleg - Törődjön többet 
az egészségével. A bolygók 
most kedvező pozícióban áll-
nak, ellátják Önt energiával, 
így az ügyes-bajos dolgai 

szinte maguktól megoldódnak. Szel-
lemi gyarapodásra is számíthat pihenés 
közben. Ehhez azonban az kell, hogy a 
könyveket is falja, ne csak a sütiket. 

Skorpió - Élvezi a kihívásokat, 
ezért a merész terveivel 
bátran hozakodjon elő. Reme-
kül érvel, képes meggyőzni 
másokat, a sikert biztosra 

veheti. Szerelmi téren ne legyen túl 
óvatos. Vesse bele magát teljes szívvel a 
dolgokba, engedje át az érzelmeinek az 
irányítást, ne hezitáljon!

Nyilas - Nagyon kitett magáért 
az elmúlt hetekben és nem 
vágyik másra, mint egy kis 
magányra. Éppen ezért, ha 
kedvező az időjárás, akkor 

feltétlenül mozduljon ki egy kis sétára 
egyedül vagy sportoljon valamit, de a 
klasszikus téli sportokkal azért legyen 
óvatos! Egy sérülés hátráltatná a terveit. 

Bak - Figyeljen a környezete 
apró sugallataira! A szeret- 
tei is értékelik, ha nem 
parancsolgat, nem támaszt 
elvárásokat. Szívesen tartanak 

Önnel, ha a hangulat békés és kötetlen. 
Végül úgy érnek célba, hogy észre sem 
vették a felmerült nehézségeket. Munka 
terén kiegyensúlyozott hét várja. 

Vízöntő - Valami múltbeli 
hatás még mindig frusztrálja, 
pedig lehet, hogy már nem 
létező  problémán idegeskedik. 
Ne aggódjon, előbb utóbb túl-

lendül rajta, ha szembe tud nézni a 
probléma gyökerével! A munkájában 
legyen kicsit pontosabb. A szorgalom 
nem mindig pótolja a precizitást. 

Halak - Tele van önbizalommal 
és ötletekkel. Fantasztikus 
formában van. De ügyeljen 
arra, hogy a plusz energiát  
a megfelelő irányba is 

hasznosítsa. Ami pedig az egészségét 
illeti, legyen kicsit mértéktartóbb. 
Hajlamos arra, hogy túlzásokba essen, 
étkezés vagy akár a munka terén is.

 HOROSZKÓP 13. HÉT (2017. március 27-től április 2-ig)
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1%-ával
a zempléni állatvédők munkáját!

Kérjük, segítse adója
káját!zempléni állatvé

SÁROSPATAK: Zemplén Help Alapítvány
Mandulás-hegyi Kutyaotthona

Adószám: 18427974-1-05

SÁTORALJAÚJHELY:
Zemplén Gazdátlan Állataiért Alapítvány

Adószám: 18431324-1-05

Miskolc, Nagyváthy u. 7. 
Tel.: 46/509-092

(a volt „Domus” mögött 50 m-re, 
a Tanoda pékség mellett)

Miskolc, Kalapács út 14. 
Tel.: 46/530-360
(Kiss Ernő út végén)

Ágnes Bútorház
100 féle ülőgarnitúra

80 féle sarokülő

1%

H á z - ,  H á z r é s z e l a d á s

Bodroghalomban 3 szobás, 
összkomfortos, teraszos csalá-
di ház filagóriával, melléképü-
letekkel, nagy kerttel áron alul 
eladó. Érd.: 06-70/286-0143.

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.  ÁRA: 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. ÁRA: 13,5 M Ft. Tel.: 
+421903616561.

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

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

sátoraljaújhelyen a város szé-
lén tanya, 2 szobás, fürdőszo-
bás házzal, nagy telekkel eladó. 
Alkalmas gazdálkodásra illetve 
vállalkozásra. Tel.: 06-30/629-
6150, 06-70/582-1968.

l a k á s e l a d á s

sárospatakon a Bessenyei 
úton másfél szobás, földszinti 
lakás eladó (téglaépítésű). Érd.: 
06-70/567-0663.

F ö l d ,  k e r t

sárospatak Király-hegyen 3330 
m2 szőlő ültetvény eladó. Tel.: 
20/523-2235.

sárospatak Manduláson 2600 
m2 zártkert hétvégi házzal eladó. 
Tel.: 30/403-1033.

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 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.

tokaj-Hegyalján 2,5 ha elit 

csemegeszőlő részletre eladó. 

Éves hozam 4MFt. Ár: 8,5MFt. 

Tel.: 06-70/213-3950.

Ü z l e t H e l y i s é g

sátoraljaújhely, Dózsa György 

út 17-18. szám alatt üzlethe-

lyiségek kiadók. Érdeklődni.: 

06-47/325-785.

g é p

sprint 40-es jó állapotban lévő 

rotációs kapa Sárospatakon 

eladó. Ár megegyezés szerint. 

Tel.: 06-47/311-176.

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.
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SZERESD A VÁROST 
ÉS CSATLAKOZZ 

A TELEKOM VIVICITTÁHOZ!

2017. ÁPRILIS 8-9., BUDAPEST, 
56-OSOK TERE

facebook.com/vivicittafutas B vebb info: www.futanet.hu

• MIDICITTÁ: 5 KM• MINICITTÁ: 2,5 KM• 3X2 KM VÁLTÓ 

• FÉLMARATON: 21,1 KM

  • VIVICITTÁ: 10 KM

vasárnap:

szombat:

 • GYALOGLÁS: 2,5 KM • CSALÁDI FUTÁS: 600M

2017. március 27. hétfő.

18.00: Borsi Rákóczi 

ünnepség 

18.40: Fraknói Vilmos 

díjat kapott dr. Szabó 

19.00: Hír7

19.20: Nők a Zemplén 

Televízióban 

2017. március 28. kedd

18.00: Közügy Bizottsági 

elnökök a stúdióban

18.30: Zempléni mozaik: 

Virág stílus tanácsadás

19.00: Hír7

19.20: Zempléni mozaik

2017. március 29. szerda

18.00: Közügy Bizottsági 

elnökök a stúdióban

18.30: Budai Ilona népdal-

énekes előadása

19.00: Hír7

19.20: Kutya jó koncert! 

2017. Március 30. csütörtök
18.00: Első kézből – 

beszélgetés Hörcsik 
Richárd országgyűlési 
képviselővel

19.00: Hír7
19.20: Közösségi Fejlesz-

tések Tokaj-Hegyalján 
2017. március 31. péntek

18.00: Sportról-Sportra
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.20: Zempléni mozaik

2017. április 01. szombat
18.00: Emlékképek, mert 

ez maradt 
Magyar Ifjak előadása 

Sárospatakon  
19.20: Megyei Híradó

2017. április 02. vasárnap
18.00: Héten történt
18.40: Zempléni zenéi: 

Dombóvári János hege-
dűduó est 

A Zemplén TV műsora
2017. március 27-április 2.Zemplén TV

á l l a t

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

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

Tyúkvásár! ARANYOSI 
tyúkvásár, 1 éves vörös 
tojótyúk, szép tollasak 
600 Ft/db. INGYENES 
házhoz szállítás! Tel.: 
30/7576-057.

e g y é B  e l a d á s

eladó használt összecsukha-
tó hordozható masszírozó ágy. 
Lába állítható magasságú, színe 
kék műbőr, kartámasz, kivehető 
arcpárna, jó állapotban. Irányára: 
18 ezer Ft. Érdeklődni: 70-674-
4346 számon. 

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.

német öntvénykályha, kis asz-
tali tűzhely Sárospatakon eladó. 
Tel.: 30/334-8967.

e g y é B  k e r e s é s

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

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

ingatlan értékbecslést függet-
len szakértő rövid határidővel 
vállal. Tel.: 70/2424-820.

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

alkalmazottat felvesz ingat-
laniroda fő vagy másodál-
lásba (alapbér+jutalék). Tel.: 
06-30/334-5262.

ausztriai szőlőmunkára kere-
sünk férfi munkaerőt. Fény-
képes önéletrajzokat várjuk:  
munkapeterffy@gmail.com.  
+36-30/570-2099.

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,  
nyiregyhaza@andreasagro.com  
www.andreasagro.com

marós, esztergályos munka-
körbe, hagyományos és CNC 
gépet használni tudó dolgo-
zót keresünk Tolcsvára. Érd.: 
06-30/488-9355.

tokaj és Szerencs körzetében 
festő-, kőműves munkák kivi-
telezéséhez keresünk ügyes 
kezű festőket és kőműveseket. 
Akár másodállásban is! Tel.: 
06-30/203-0730.

o k t a t á s

aranykalászos gaz-
da, Méhész, Vagyonőr tan-
folyamokat indítunk. Tel.: 
30/228-3281. E00183/2015/
A008,A019,A004.

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).

targoncavezető, Emelő-

gép, Földmunkagép kezelő 

tanfolyamokat indítunk. Tel.: 

30/228-3281. E001083/2015/

A011,A012,A022.

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.: 06-20/480-1603

Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 3. sz. (Vojth Optika)
KÉRÜNK 
MINDEN 

FEHÉR MEZÕT
KITÖLTENI! 
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Hirdetés szövege:  .................................................................... ....................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

Rovat megnevezése: Megjelenés dátuma (hete):

Egyet fizet, kettőt kap!
APRÓHIRDETÉSI
K U P O N 2017. március 31-ig feladott apróhirdetését egy alkalom helyett kétszer jelentetjük meg.
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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 31-ig.

Minden típusú órák javítását,
elemcseréjét vállalom.
Szervizmunkák a helyszínen 

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

Tiszaújvárosban vendéglátóegység 

szakácsot, péket és 
konyhai kisegítőt 

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

H-3943 Bodrogolaszi, Fő út 5
www.rufem.hu

Á L L Á S H I R D E T É S

Munkavégzés helye: Bodrogolaszi Fő út 5.

Rugógyártással  foglalkozó cég

ELŐNYT JELENT
Termelő cégnél szerzett tapasztalat• 
50 km-en belüli lakóhely• 
Mérőeszközök ismerete• 
Minőségirányítási ismeretek• 
Német nyelv ismerete• 

AMIT KÍNÁLUNK
Versenyképes jövedelem és juttatások • 
Biztos hosszú távú munkahely• 
Útiköltség térítés• 

A fényképes szakmai önéletrajzokat angol és magyar 
nyelven az alábbi e-mail elérhetőségre várjuk:

info@rufem.hu

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI területre 
tárgyalóképes angol nyelvtudással 

keres munkatársat
FELADATOK:

Reklamációkezelés• 
Mérőeszköz nyilvántartás• 
Kapcsolattartás a vevővel• 
MEO irányítása• 

ELVÁRÁSOK
Középfokú műszaki végzettség• 
Tárgyalóképes angol nyelvtudás• 
Felhasználói szintű PC ismeret• 
Precíz önálló munkavégzés, megbízhatóság,• 
B kategóriás gépjárművezetői engedély• 

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

Szuperolcsó redõnyök, reluxák, 
harmonikaajtók, szalagfüggönyök, 

napellenzõk, hevederzárak, 
szúnyoghálók, garázskapuk.

Mûanyag ajtók, ablakok
40% árkedvezménnyel!

Italkereskedő-Ház Zrt.
 megbízható munkatársat keres 

sofőr  minősítésben. 
italkereskedohaz@gmail.com, 

tel.: 30/206-6746 

Kiváló 
minőségű

AKCIÓ
INGYENES 
házhozszállítással
Akciónk visszavonásig érvényes

06-30/613-5064

+AJÁNDÉK MOSÓPOR

TŰZIFA AKCIÓ 
MÁRCIUS 31IG!

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

FA ÉS BRIKETT
FÓKUSZ KISKERESKEDÉS

Kiszállítás AKCIÓS áron!

Sárospatak, Sátoraljaújhely 
és Szerencs körzetében

Sátoraljaújhely, régi Visószer telephelyén

Hasogatott: 27.000 Ft/m3 helyett 25.500 Ft/m3

Tekézett: 26.000 Ft/m3 helyett 25.000 Ft/m3

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

 HAJDÚSZOBOSZLÓI ÜDÜLÉS
fürdőközeli panzióban (szoba: fürdőszoba, TV, hűtő)

20 500 Ft/fő/7 éj
Az ár tartalmazza:

a bőséges kontinentális reggelit,
a kétfogásos meleg vacsorát

Kedvezményes fürdőbelépő gyógy-
kezelésekkel, wifi , SZÉP-kártya!

Az ár az idegenforgalmi adót nem tartalmazza.

Telefon: 06 20 972 4977 
 golyapanzio.webnode.hu

Gyere és próbáld ki!
1 pár  

Bioflex Premium   
kontaktlencse

+ 1 db 60ml-es  
Synergi ápolószer

+ Szemvizsgálat

= 3990 Ft

Sárospatak, Rákóczi u. 25 Tel.: 47/313-286
Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 3. Tel.: 47/321-219

Kontaktlencse Nap
2017. április 6-án

(csütörtökön)

SÁROSPATAKON ÉS 
SÁTOR AL JAÚJHELYEN

Rendel: Dr. Károly Katalin

INGYENES* 
szemorvosi látás- és 

kontaktlencse 
vizsgálat
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se e
set

én

Szemüveglencsék japán technológiával

SZAKÁCSOT és KONYHALÁNYT
keresünk felvételre

Vár Vendéglő Panzió
Sárospatak, Árpád u. 35., Tel.: 06-47/311-370

Érdeklődni a következő számon 
lehetséges: +36 30 869 8549

Érdeklődni a következő számon klődni a következő száÉrdeklődni a következő számon 

Sárospataki székhelyű 
borászati cég

BORÁSZATI DOLGOZÓ
munkakörbe 

munkatársat keres.

TOKAJ


