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Zemplén 02. hét

Két NAV 
ügyfélszol-
gálati abla-
kot adtak 
át a kará-
csonyi és 
újévi ünne-
pek idején 
Z e m p l é n -
ben: Sáros-
patakon és 
Cigándon. 
/3. oldal

NAV ablakok

T i z e n ö t 
m i l l i á r d 
forintnyi 
pályázati 
támoga-
tás érke-
zik Sáros-
patakra a 
követke-
ző néhány 
é v b e n . 
A fejlesztésekről nyilatko-
zott lapuknak Aros János 
polgármester./3. oldal

Karcsai lakodalmas. A karcsai 
lakodalmast adták elő a Karcsaiak 
Karcsáért Egyesület tagjai az elmúlt 
év végi helyi vállalkozók vacsoráján. 
Az önkormányzat ezzel a programmal 
köszönte meg mindazok segítségét, akik 
2017-ben valamilyen módon támogatták a 
képviselő-testület munkáját. /5. oldal

15 milliárd forint 
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/Levi Fotó
www.levifoto.hu;  info@levifoto.hu

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

Fotózás, 
fotókidolgozás

Fényképes 
ajándéktárgyak

Fotózás
LEVI FOTÓ

Köteles László
Komlóska polgármestere

,,Újév reggelén szépen virradjatok,
els� órájában békébe jussatok.
Valamennyien az Isten házi lakosai vagytok,
az Isten áldása maradjon rajtatok.
Legyen nektek b�ven borotok, búzátok,
mennyból ékesítse az arany koronátok.
Tiszta szívemb�l ezt kívánom
az egész házi népnek!”
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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
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Kiváló minőségű

06-30/613-5064
Csak telefonhívásra 

szállíthatunk!

INGYENES  
házhoz-

szállítással
ajándék 
mosópor+

Bodrogolaszi Rugógyártó Kft  felvételt hirdet

MARÓS MUNKAKÖRRE 
a következő feltételekkel:

 
-önálló munkavégzés;

-szerszám marógépen szerzett több éves tapasztalat;
-szerszámkészítés területén szerzett tapasztalat

 
Teljes munkaidős állás, versenyképes bér, 

jó csapat, hosszú távú lehetőség. 
Érdeklődni önéletrajzzal: 

bodrogrugo@bodrogrugo.hu vagy telefonon: 47/503006
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Érdeklődni lehet:
06-30/9630-548
telefonszámon.

A BODKÖ Kft.

ÉPÍTÉSVEZETŐT
keres felsőfokú, vagy középfokú 

végzettséggel. 

ELVÁRÁS 
mély -és közműépítés kivitelezésében, 

irányításában szerzett gyakorlat.
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6Telefon: 06 30 848 60 56
www.hotelkristaly.hu

ÉV ELEJI HOTELAKCIÓ 
HAJDÚSZOBOSZLÓN!
3 éjszaka 
15 000 Ft*

4 éjszaka 
18 000 Ft*

7 éjszaka
22 400 Ft*

Tartalma:
korlátlan büféreggeli, 
menüválasztásos 
vacsora, korlátlan 
szaunahasználat.
*Az IFA-t nem tartalmazza.
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Sportprogram az egészségért. Összetett program valósulhat meg a kerin-
gési betegségek megelőzésére. A tervezetet még december végén fogadta el a kormány - írja 
a Magyar Idők. Elsőként egy országos szabadidős testmozgásprogramot valósulhat meg. A 
jövőben pedig lesznek mindenki számára elérhető sportlétesítmények. A szív- és érrendszeri 
megbetegedések legfontosabb kockázati tényezői a mozgásszegény életmód, a magas vér-
nyomás, a dohányzás és a cukorbetegség.Szuper ügyek

Tizenöt milliárd forint érkezik Sárospatakra 

Évek óta figyelem az érzése-
imet év vége és újév tájékán. 
A karácsony előtti hajrában ól-
mos fáradtságot érzek akkor 
is, amikor erre semmi okom 
nem lenne. Csaponganak ben-
nem a fent és lent élményei. 
Sírva fakadok megmagyaráz-
hatatlan okok miatt, majd a két 
ünnep között valami megnyug-
vás vesz rajtam erőt. Belső bé-
ke és erő, hogy aztán jöjjön a 
január eleji frissesség. Mintha 
kisütne a nap, tele vagyok hit-
tel és reménnyel. 
Ismerőseimmel beszélve kide-
rült: nemcsak velem játssza a 
természet ezt a játékot, hanem 
másokkal is. A mélységek és 
magasságok gyakori vendé-
gei ebben az időszakban azok-
nak, akik hagyják meghallani a 
belső hangjaikat. Az egészsé-
ges lélekkel megáldottak pedig 
úgy tekintenek a január elsejé-
re, mint egy újabb esélyre, ami 
megadatott számunkra. 
Szerb Antal Utas és Holdvilá-
gában - ami nem kifejezetten 
hurrá optimista mű - Mihály 
megjárja a lelke sötét bugyra-
it, de mégis úgy ítéli meg: ha 
az ember él akkor még mindig 
történhetik valami. És hogy mi 
történik meg velünk, az az em-
beri pszichét jól ismerők kuta-
tásai szerint tényleg nagyban 
rajtunk múlik. 
A Nők lapjában olvastam leg-
utóbb Richard Wisemanról, aki 
a Hertforshire Egyetem pro-
fesszora és szerencse kutatás-
sal foglakozik. Éveken keresztül 
több száz magát szerencsés-
nek és pechesnek tartó em-
ber életét kísérte figyelemmel. 
Interjúzott nőkkel, férfiakkal, 
tudóssal, gyári munkással a 
világ különböző pontjain. A leg-
fiatalabb alanya tizennyolc, a 
legidősebb nyolcvannégy éves 
volt. A professzor szerint a bal-
szerencsés emberek abban a 
meggyőződésben élnek, hogy 
életük pozitív eseményei pil-
lanatokon belül elenyésznek 
és visszatérnek a baljós, sötét 
fellegek. A magukat szeren-
csésnek gondolók múló epi-
zódként tekintenek a rosszra, 
mert mélyebb meggyőződésük 
azt sugallja: velük igazán nagy 
baj nem történhet. 
Tehát semmi sem bír olyan 
mindent elsöprő önbetelje-
sítő erővel, mintha meg va-
gyunk győződve a saját bal-
szerencsénkről vagy jó 
szerencsénkről. 
Így január elején, mi mást is kí-
vánhatnánk magunknak, mint 
a reményt. Azt a képességet, 
hogy legyen erőnk hinni a sa-
ját szerencsénkben.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Remény 

Nyolc kormányablakban nyílt NAV-szolgálat
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Lapzárta:
kedd 17 óra

Munkatársakat keresünk 

németországi húsüzembe 
betanított pozícióra 

jó kereseti lehetőséggel, azonnali belépéssel!
Tapasztalat és nyelvtudás nem szükséges, 

szállását és kiutazását biztosítjuk!
Fényképes önéletrajzokat a következő e-mail 

címre várjuk: 
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Sportprogram az egészségért. Összetett program valósulhat meg a kerin-
gési betegségek megelőzésére. A tervezetet még december végén fogadta el a kormány - írja 
a Magyar Idők. Elsőként egy országos szabadidős testmozgásprogramot valósulhat meg. A 
jövőben pedig lesznek mindenki számára elérhető sportlétesítmények. A szív- és érrendszeri 
megbetegedések legfontosabb kockázati tényezői a mozgásszegény életmód, a magas vér-
nyomás, a dohányzás és a cukorbetegség.Szuper ügyek

A tavalyi esztendő az ■
előkészítő munkáé, a pá-
lyázatok beadásáé volt, 
az idei már a megvalósí-az idei már a megvalósí-az idei már a megvalósí
tásé lehet, Sárospatakon 
ugyanis mintegy 15 milli-
árd forint értékű beruhá-
zás kezdődik el és zajlik 
le a következő hónapok-
ban, években – mondta 
lapunknak Aros János a 
város polgármestere. 

Hozzátette: a mostani si-
kerek egy hosszú ideje tartó, 
tervszerű építkezés eredmé-
nyei. Kifejtette, hogy a beru-
házások tervezését ugyanúgy 
kezdte el az önkormányzat, 
mint egy „jó családban”, va-
gyis először nagyrészt azokra 
a fejlesztésekre igényeltek tá-
mogatásokat, amelyek megta-
karításokat eredményeztek. 
Az így felszabadult pénze-
ket aztán pályázati önerő-
ként is fel lehetett használni 
– mondta. Ezek közé tartozott 
a közvilágítás korszerűsítése, 
a közintézmények energia-
korszerűsítése, valamint nap-
elemekkel, hőszivattyúval 

való ellá-
tása. Aros 
János rá-
mutatott: 
felismer-
ték azt 
is, hogy 
Sárospa-
taknak – 

mint a térség kulturális és 
idegenforgalmi központjá-
nak - egyetlen útja a fejlő-
désre az idegenforgalmi fej-
lesztésekben rejlik. Részben 
a beruházásoknak köszön-
hető, hogy 2016-ban a város-
ba látogató turisták száma 
meghaladta az ötszázezret. 
Ebből a legnagyobb turiszti-
kai vonzerőt a Végardó Fürdő 
jelenti az évenkénti 250 ezres 
vendégforgalmával, de a Ma-
gyar Nemzeti Múzeumhoz 
tartozó Rákóczi Múzeum is 
150 ezer körüli látogatószám-
mal és közkedvelt turisztikai 
célpont a Református Kollé-
gium részeként működő Tu-
dományos Gyűjtemények is, 
benne a Nagykönyvtárral, de 
komoly figyelmet kapott az 

utóbbi években Megyer-hegyi 
Tengerszem és a Bodrog-part 
is. Ezeken kívül számos más 
látnivaló is csábítja a vendé-
geket a városba – sorolta a 
polgármester. Hozzáfűzte: a 
vendégéjszakák száma 2017-
ben meghaladta a 70 ezret.  

A tervezett fejlesztések 
között megemlítette a Ten-
gerszemhez vezető út rend-
be tételét, a természeti kü-
lönlegesség mellett pedig a 
szórakoztató és infrastruk-
turális elemek kiépítésére kö-
zel 300 millió forintot nyert 
Patak. Itt lesznek pihenőpar-
kok, épül kilátó és az ország 
talán legnagyobb via ferrata 
pályája is megépül majd. A 
város nagy lehetőséget lát a 
Bodrog-part további fejlesz-
tésében is, itt konzorcium-
ban több százmillió forintot 
sikerült elnyerni, de a kor-
mány elindítja a nyaralóha-
jó programot is a Bodrogon, 
amelyből reményeik szerint 
Sárospatak is profitál. A vá-
ros szeretné az egész Bod-
rog-partot rendbe tenni. 200 

millió forintot nyert Patak a 
zöld város programra, amely 
keretében a parkok újulnak 
meg, másfél milliárd forint-
ból pedig a fürdő téliesítését 
tudják megoldani, ugyanis az 
évi 100 millió nyereséget a lé-
tesítmény szűk 3 hónap alatt 
teljesíti. A vizet gyógyvízzé 
szeretnék minősíteni – kö-
zölte Aros János. Az idegen-
forgalmi fejlesztéseken túl a 
helyi emberek közérzetét ja-
vító beruházásokra is jelen-
tős összeg jut majd, például 
kicserélik az elöregedett és 
sok problémát okozó szenny-
vízrendszert, 1,3 milliárdból 
megújul A Makovecz Imre 
tervezte Művelődés Háza és 
Könyvtára. Bővül a bölcsőde, 
az egészségház épületének 
felújítása után pedig az esz-
közfejlesztés zajlik, nemrég 
például modern röntgengép-
pel bővült a szolgáltatási pa-
letta. Több százmillió forint 
fordítható közösség fejlesz-
tésre, de nyertek támogatást 
útfelújításokra is – mondta 
Aros János.  SZI  - BA

Két NAV ügyfélszol-■
gálati ablakot adtak át 
a karácsonyi és újévi 
ünnepek idején Zemp-
lénben: Sárospatakon 
és Cigándon.  

Az adóügyeket ezen-
túl helyben is elintézhe-
tik az ügyfelek – mondta 
Weilandics Miklós, a Nem-
zeti Adó- és Vámhivatal Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Adó- és Vámigazgatóságá-
nak igazgatója Sárospatakon, 
ahová 20 év után tért vissza 
az adóhatóság. Hozzátet-
te: a NAV minden járásban 
megjelenik új szolgáltatásá-
val. A cél az, hogy az állam-
polgárok, vállalkozók lakó-
helyükhöz minél közelebb 
tudják intézni adóügyeiket 
- mondta. Kiemelte: a pataki 

járásban 25 ezer ember szá-
mára nyújt lehetőséget a NAV 
ablak arra, hogy ha elakad-
nak, akkor akár személye-
sen is segítséget kérhessenek, 
és ezért ne kelljen Sátoral-
jaújhelybe, vagy Miskolcra 
utazniuk. Megjelenésük szo-
rosan illeszkedik a „szolgál-
tató állam” koncepciójába 
és a Nemzeti Adó- és Vám-
hivatal mintegy két éve tartó 
szemléletváltásába. 

Dr. Hörcsik Richárd ország-
gyűlési képviselő hozzátette: 
a NAV ablak nyitása is része a 
kormányzat bürokráciacsök-
kentést célzó törekvéseinek. 
Hozzáfűzte: az emberek álta-
lában nem szeretnek adót fi-
zetni, de fenn kell tartani az 
oktatást, az egészségügyet, 
valamint az állami szerve-
zeteket is, amihez szükség 

van az adóbevételekre. Var-
ga Zoltán a NAV Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Adó- és 
Vámigazgatóságának sajtó-
referense arról beszélt, hogy 
összesen nyolc kormányab-
lakban nyílt NAV ügyfélszol-
gálat a megyében. Sárospatak 
mellett Cigándon, Göncön, 
Putnokon, Edelényben, Tokaj-
ban, Mezőcsáton és Szikszón 
nyíltak NAV ablakok. Mint 
hozzátette, a számtalan lehe-
tőség között az ügyfelek pél-
dául adókártyát igényelhet-
nek, kijavíthatják személyi 
jövedelemadó bevallásukat, 

de nyomtatványok kitöltésé-
hez is segítséget kérhetnek. 
A NAV ügyfélszolgálat a kor-
mányablak szolgáltatási körét 
bővíti – mondta dr. Komáromi 
Éva a Sárospataki Járási Hi-
vatal vezetője. Kiemelte: az 
adóügyi ablak kedd kivételé-
vel minden munkanap várja 
az ügyfeleket. 

A cigándi NAV ügyfélab-
lakot Csősz József megyei 
adóügyi igazgatóhelyettes 
nyitotta meg. Oláh Krisztián 
Cigánd polgármestere szerint 
nagy lépés ez a járás lakói-
nak. SZI  - BA

Tizenöt milliárd forint érkezik Sárospatakra 

Évek óta figyelem az érzése-
imet év vége és újév tájékán. 
A karácsony előtti hajrában ól-
mos fáradtságot érzek akkor 
is, amikor erre semmi okom 
nem lenne. Csaponganak ben-
nem a fent és lent élményei. 
Sírva fakadok megmagyaráz-
hatatlan okok miatt, majd a két 
ünnep között valami megnyug-
vás vesz rajtam erőt. Belső bé-
ke és erő, hogy aztán jöjjön a 
január eleji frissesség. Mintha 
kisütne a nap, tele vagyok hit-
tel és reménnyel. 
Ismerőseimmel beszélve kide-
rült: nemcsak velem játssza a 
természet ezt a játékot, hanem 
másokkal is. A mélységek és 
magasságok gyakori vendé-
gei ebben az időszakban azok-
nak, akik hagyják meghallani a 
belső hangjaikat. Az egészsé-
ges lélekkel megáldottak pedig 
úgy tekintenek a január elsejé-
re, mint egy újabb esélyre, ami 
megadatott számunkra. 
Szerb Antal Utas és Holdvilá-
gában - ami nem kifejezetten 
hurrá optimista mű - Mihály 
megjárja a lelke sötét bugyra-
it, de mégis úgy ítéli meg: ha 
az ember él akkor még mindig 
történhetik valami. És hogy mi 
történik meg velünk, az az em-
beri pszichét jól ismerők kuta-
tásai szerint tényleg nagyban 
rajtunk múlik. 
A Nők lapjában olvastam leg-
utóbb Richard Wisemanról, aki 
a Hertforshire Egyetem pro-
fesszora és szerencse kutatás-
sal foglakozik. Éveken keresztül 
több száz magát szerencsés-
nek és pechesnek tartó em-
ber életét kísérte figyelemmel. 
Interjúzott nőkkel, férfiakkal, 
tudóssal, gyári munkással a 
világ különböző pontjain. A leg-
fiatalabb alanya tizennyolc, a 
legidősebb nyolcvannégy éves 
volt. A professzor szerint a bal-
szerencsés emberek abban a 
meggyőződésben élnek, hogy 
életük pozitív eseményei pil-
lanatokon belül elenyésznek 
és visszatérnek a baljós, sötét 
fellegek. A magukat szeren-
csésnek gondolók múló epi-
zódként tekintenek a rosszra, 
mert mélyebb meggyőződésük 
azt sugallja: velük igazán nagy 
baj nem történhet. 
Tehát semmi sem bír olyan 
mindent elsöprő önbetelje-
sítő erővel, mintha meg va-
gyunk győződve a saját bal-
szerencsénkről vagy jó 
szerencsénkről. 
Így január elején, mi mást is kí-
vánhatnánk magunknak, mint 
a reményt. Azt a képességet, 
hogy legyen erőnk hinni a sa-
ját szerencsénkben.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Remény 

Nyolc kormányablakban nyílt NAV-szolgálat



4 2018. január 12.

Online rendőrségi ügyintézés.  Elindult a rendőrség elektronikus ügyintézési 
rendszere. Hivatalos honlapjukon, a police.hu-n minden tudnivaló megtalálható az így intéz-
hető ügyek köréről. A különböző bejelentésekre, kérelmekre és igazolásokra külön űrlapokat 
töltöttek fel. Azt viszont érdemes tudni, hogy az ügyintézés általában a meghatározott hivatali 
időre vonatkozik. Ha azt akarjuk, hogy a rendőrök azonnal intézkedjenek, akkor továbbra is az 
egész nap hívható 112-es telefonszámot javasolják.Szuper ügyek

Karcsai lakodalmas a vállalkozói vacsorán

Új esetkocsit kaptak a szerencsiek

Műfüves pályát épít az STC

Új tűzoltó jármű Hollóházának

Impozáns számok a sárospataki teremfoci tornán 

4
42

35
7

ELINDULOK:
Tisztelt Honfi társaim!
2016 tavaszán üzenetet kaptam a zempléni embe-

rektől, hogy ne hagyjam őket magukra, vállaljam el 
képviseletüket, szervezzük meg érdekképviseletünket.

Ennek hatására eldöntöttem, hogy elindulok a 
2018-as országgyűlési képviselő választáson Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megye 05. számú országgyűlési 
egyéni választókerületében, az Abaúj-Zempléni tér-
ségben.

Meg kell értenünk, hogy csak önmagunkra számít-
hatunk. El kell érnünk, hogy a történelmi megyéink, 
Abaúj és Zemplén újra önálló megyék legyenek. Csak 
akkor van esélyünk a fejlődésre, ha emberi léptékű 
közigazgatásunk lesz és saját sorsunkról önmagunk 
dönthetünk.

Nemzetünk dicső korszakai Zemplén szülötteinek 
köszönhetőek. A fát a terméséről, az embereket cse-
lekedeteiről ismerni meg, ezért itt az ideje, hogy mi 
zempléniek ismét a megfelelő módon képviseltessük 
értékeinket. Én pedig vállalom, hogy ezért mindent 
megteszek.

ÉLETÚT:
Zempléni vagyok. Zemplénben születtem, itt ne-

velkedtem és családommal a mai napig Komlóskán 
élek. 1994-ben 21 évesen az ország legfi atalabb pol-
gármestereként elindultam azon az úton, amelyen a 
nehéz sorsú zempléni emberek, a komlóskaiak - a fel-
számolásra ítélt kisfalu lakóinak - életjobbítását vál-
laltam fel. Gyermekként sok szegény embert láttam 
magam körül, akik valamiért számkivetettjei voltak 
ennek az országnak. Akkor még nem értettem, hogy 
miért van ez így, de nagyon fájt, hogy reménytelen 
itt az élet. Sokszor hallottam: „Csak ha elhagyod ezt 
a vidéket, akkor lehet esélyed.” Nem tudtam, hogy 
sok családot miért telepítettek ki Csehszlovákiába, a 
rokonaim nagy része miért kerül el az ország másik 
részére. A rendszerváltás időszakát középiskolásként 
éltem meg, a tanórákon gyakran a gyorsan változó 
eseményeket fi gyeltük. 1994-ben két lehetőségem 
volt. Vagy bedőlök a korábbi propagandának, hogy 
„itt nincs semmi, itt nem lehet élni, innen el kell 
menni”. Vagy családom és barátaim példáját köve-
tem, akik mégis itt éltek, és a sok nehézség ellenére 
békességben, boldogságban, egymást segítve munkál-
kodtak boldogulásukért.

21 évesen már sejtettem, hogy nem kell mindent 
elhinni, amit ránk akarnak erőltetni. Eldöntöttem, 
hogy a nehezebb utat választom, a töredék fi zetésért 
megpróbálom megteremteni az utánam jövő generá-
cióknak az itt élés lehetőségét.

SIKEREK:
Mára Komlóska a falumegújítás magyar bajnoka 

lett, Európa egyik legsikeresebb települése, a Falumeg-
újítás európai díjazottja. Amikor Magyarországon ezer 
falu rohan a kihalás felé, Európában és a világban pe-
dig sok ezer falu néptelenedik el, Komlóska egy olyan 
minta lett, ami példaképe minden embernek. Mi hoz-
tuk létre az első falusi bölcsődét, itt működik az ország 
legkisebb iskolája összesen 8 gyerekkel. Gyerekeink 
legkisebb kortól megismerik ruszin hagyományain-
kat, szokásainkat, ápolják kultúránkat. Az iskolások 
a versenyeken a legjobbak között szerepelnek. Van 
postánk, papunk, házi szociális gondozó rendszerünk, 
falugondnoki szolgálatunk, minden intézményünk, 
amire szükség van egy kis faluban. Gazdag a közössé-
gi életünk, erős a hitélet. Számtalan nevezetessége van 
a falunak, már egy jó ideje adóparadicsom vagyunk. 
Sok cég telepedett le nálunk, éveken keresztül nem 
volt munkanélküli. Komlóska a turisták paradicso-

ma is a több mint száz vonzerejével, és a körülölelő 
Zemplén felbecsülhetetlen értékeivel, mint például a 
tokaji borvidék, a zempléni várak, kastélyok. De a tér-
ség legnagyobb kincse a melegszívű és vendégszerető 
zempléni emberek.

KUDARCOK:
Nyílt titok, hogy a települési önkormányzatok 

megszüntetésén dolgoznak, és a megyei önkormány-
zatokra sem tartanak már igényt. 2019-től nem len-
nének a falvakban önkormányzatok és megszün-
tetnék a megyéket is. Tapasztaltuk eddig is, hogy 
minden diktatúra arra törekszik, hogy felszámolja a 
demokratikus társadalmi berendezkedést, és a polgá-
rok által választott elöljárók helyett föntről kinevezett 
személyek irányítanák sorsunkat.

Komlóskán mindig is küzdöttünk ez ellen. 2003-
tól a kisposta mozgalomhoz 911 település csatlako-
zott. Ezzel megakadályoztuk a Magyar Posta eladását, 
magánkézbe kerülését. Ezáltal több ezer postás mun-
kahelye maradhatott meg. Nagy reményeket fűztünk 
2010-ben a második Orbán-kormányhoz. Bíztunk 
abban, hogy javunkat fogják szolgálni. Csalódásunk 
már ott kezdődött, amikor összesen 5 kispostát nyi-
tottak újra, de még véletlenül sem azokon a települé-
seken, ahol ezért korábban küzdöttek.

2010 után egyre furcsábban alakultak a dolgok. 
Zemplénben jóformán alig valósult meg valami. Az 
élet minden területén csak a nehézségeket látjuk. 
Nem jut pénz munkahelyek teremtésére, az utak fel-
újítására, az egészségügyre, oktatásra, munkabérek 
emelésére. Fiataljaink elhagyják az országot, remény-
telennek látják az életüket Magyarországon. 

Nincs becsülete a tisztességes munkának, nem be-
csülik meg a világhírű tokaji bor termelőit, nem fi ze-
tik meg a szőlő árát. Rajtam kívül nem is volt senki 
más elöljáró, aki fel merte volna vállalni ezen embe-
rek problémáját, képviselte volna érdekeiket. 

1998 óta minden parlamenti választás előtt megke-
restek különböző kisebb és nagyobb pártoktól, hogy 
vállaljam el az országgyűlési képviselő jelöltséget.

Ez idáig kereszténydemokrata emberként úgy gon-
doltam, hogy képviseletünk megfelelő kezekben van, 
bíztam bennük és minden eszközzel segítettem mun-
kájukat, hogy a keresztény értékrend érvényesüljön 
általuk. Ma már látom, hogy részemről nem vállal-
ható az az álkeresztény eltorzult ideológia, mely a ro-
konokon kívül mindenkit „az út szélén hagyott”. Egy 
maffi  a-rendszer alakult ki, aminek már nem fontos az 
egyszerű ember, a magyar vállalkozó. Szomorúan lát-
tam már korábban is, hogy azok, akikre bizalommal 
számítottunk, fi llérekért akarták megszerezni a zemp-
léni emberek erdeit, földterületeit.

A rendszerváltozás óta várjuk, hogy jönnek a beru-
házók és majd munkahelyeket teremtenek, jönnek a 
fejlesztések, amik a közjót szolgálják, és vártuk, hogy 

majd valaki helyettünk jobbá teszi életünket. Sokan 
csak azért jöttek a térségbe, hogy kihasználjanak ben-
nünket.

ÚJ KEZDET:
Az ország minden részén dolgoznak az Új Kezdetes 

polgármesterek azon, hogy a mára eltorzult rendsze-
rünket helyreállítsák. Gémesi György, Gödöllő város 
polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetsé-
gének elnöke fogja össze azokat a kollégákat, akik sok 
év tapasztalattal rendelkeznek, képesek egy új, társa-
dalmi összefogásban jobbá tenni életünket. Ma Ma-
gyarországon sok olyan tiszta múltú és hiteles polgár-
mester van, akikről tudom, hogy képesek egy széles 
körű társadalmi összefogással reményt adni a változás-
hoz. Számomra Gémesi György és polgármestertársa-
ink személye is tükrözi azt a tiszta szándékot, elhiva-
tottságot, példamutató keresztény életvitelt, szakmai 
tapasztalatot, ami miatt örömmel csatlakoztam hoz-
zájuk és közvetlen közreműködésemmel töltjük meg 
tartalommal az Új Kezdet nevű pártot.

Meggyőződésünk, hogy új kezdetre van szükség, 
annyi hiábavaló próbálkozás után helyre kell állítani 
a rendszerhibákat, személyes példamutatással elöl jár-
va, az embereket ezzel meggyőzve, megvalósítani egy 
szeretet alapú társadalmat.

Most van itt a történelmi pillanat, amikor a világban 
jelentős változások zajlanak le, a tisztességes középosz-
tály leváltja a korrupt politikai elitet. Ez a folyamat elin-
dult Angliában, megtörtént Amerikában és most zajlik 
számos európai országban. Magyarországon is a józan 
ész forradalmának kell megtörténnie. Mi, akik csendes 
többsége vagyunk a társadalmunknak, mi tehetjük job-
bá ezt a világot, melyben most élünk.

HITVALLÁSOM:
Hiszek egy igaz Istenben, a Magyar Nemzet példa-

mutató engesztelő küldetésében.
Hiszek a szeretet erejében, és kész vagyok legjobb 

tudásom szerint küzdeni a nemzetünk felemelésében. 
Úgy segítsen engem a Szentháromságban egy Isten, a 
Boldogságos Szűz Mária és minden Szentek!

Én vállalom, hogy az összefogás útján elindulok, 
mint ahogy tettem már 2009-ben a Nemzeti Zarán-
doklat alkalmával és 2012-ben az Engesztelő Zarán-
doklat során is. Először Lesovics Miklóssal, Pálháza 
város akkori polgármesterével utat törtünk a közöny-
be, majd sok ezer honfi társunkkal reményt vittünk a 
reménytelenségbe. Gyalog indultunk el innen Zemp-
lénből a zempléni emberekkel, majd az ország négy 
égtája felől sokan megtették még ugyanezt.

Célunk volt, hogy az eltávolodott embereket kö-
zelebb hozzuk egymáshoz, hogy a számtalan módon 
megosztott társadalomba olyan célokat tűzzünk ki, 
ami felülemelkedik a megosztottságunkon, ahol nem 
az a fontos, hogy valaki jobb- vagy baloldali, katolikus 
vagy református, cigány vagy magyar, városi vagy falusi, 
idős vagy fi atal, hanem hogy egy nemzetben élünk, és 
nekünk itt kell a későbbiekben is békességben élnünk. 
Kétszer indultunk útnak gyalog, hogy keresztet vigyünk 
a magyar parlamentbe, hogy a környező országokhoz 
hasonlóan az országunk házában is legyen kereszt.

Megalakítottuk az Új Kezdet helyi szervezetét. 
Várjuk mindazokat, akik szeretnének közreműködni 
abban, hogy a térségünkben valóban egy Új Kezdet 
valósuljon meg.

Bővebb információ: www.koteleslaszlo.hu • Mo-
biltelefon: +36 30 938 3174 • E-mail: kl@komlos-
ka.hu

Tisztelettel:
Köteles László

Új Kezdetre van szükség Abaújban és Zemplénben
FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS
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Online rendőrségi ügyintézés.  Elindult a rendőrség elektronikus ügyintézési 
rendszere. Hivatalos honlapjukon, a police.hu-n minden tudnivaló megtalálható az így intéz-
hető ügyek köréről. A különböző bejelentésekre, kérelmekre és igazolásokra külön űrlapokat 
töltöttek fel. Azt viszont érdemes tudni, hogy az ügyintézés általában a meghatározott hivatali 
időre vonatkozik. Ha azt akarjuk, hogy a rendőrök azonnal intézkedjenek, akkor továbbra is az 
egész nap hívható 112-es telefonszámot javasolják.Szuper ügyek

Karcsai lakodalmas a vállalkozói vacsorán

Új esetkocsit kaptak a szerencsiek

Műfüves pályát épít az STC

Új tűzoltó jármű Hollóházának

Több mint nyolcszáz ■
gól született az idei – 
sorban kilencedik- fel-
nőtt téli teremlabdarú-
gó tornán, Sárospata-
kon.   

Az Opel Di-Fer - Blero ku-
pa hat napja alatt negyven-
négy csapat félezernél is több 
játékosa lépett pályára 104 
mérkőzésen. Belicza János a 
teremtorna főszervezője tudó-
sítónknak azt mondta: előbb 
a Blero 55 Zemplén Bajnoka 

kupán az 
amatőr csa-
patok ver-
senyét bo-
nyolították 
le, amelyen 
NB-s játé-
kos nem ve-
hetett részt. 
A Di-Fer kupán viszont már 
profi labdarúgók is játszhat-
tak. Így aztán nem egy NBI-
es és NBII-es labdarúgóval 
találkozhattak a szurkolók 
Sárospatakon. Az amatőrök 

megmérettetését a sátoralja-
újhelyi és karcsai focistákból 
álló Tom Tailor – Levi Sport 
csapata nyerte, akik tavaly is 
megnyerték a kupát. Ugyan-
csak címvédés történt az Opel 

Di-Fer kupán is, itt a buda-
pesti és mezőkövesdi labda-
rúgók alkotta After győzött, 
csakúgy, mint tavaly. Belicza 
János hozzáfűzte: jövőre, a 
jubileumi tízedik alkalomra 
nagyobb dobással készülnek, 
miközben keresik azokat a fi-
atalokat, akik részt vennének 
a szervezésben és később to-
vább is vinnék a stafétát. Ki-
emelte: a tornán megjelent 
neves futballisták motiváci-
ót adhatnak a városban és 
a térségben focizó fiatalok 

számára is. Sikora Attila a 
város alpolgármestere sze-
rint a torna sokat jelent Sá-
rospataknak, hiszen a csa-
patokat családtagok, olykor 
szurkolók is elkísérik, akik 
szállást foglalnak és ebédel-
nek, vacsoráznak is a város-
ban. Így reményei szerint az 
idegenforgalmi vállalkozók 
is megérzik a focikupa ha-
tásait. Mint kiemelte, az ön-
kormányzat is támogatója az 
eseménynek.  

                        SZI - BA

Új, szabvány méretű Új, szabvány méretű Új, szabvány méretű ■
műfüves labdarúgó pá-
lya épül Sárospatakon 
a Sárospataki Torna 
Club (STC) sportcent-
rumának területén.  

Az alapkő lerakást alkal-
mából összehívott sajtótá-
jékoztatón Aros János a vá-
ros polgármestere elmondta, 
hogy néhány évvel ezelőtt 
több lépcsőben kezdték meg 
a létesítmény fejlesztését. 
Előbb a füves focipálya mi-
nőségét javították, amely-
nek a környezetét is rendbe 
tették. Ezután a régi sport-
öltöző épületét újították 
fel és bővítették az emele-
ten egy ökölvívó részleggel, 
ahol egy szabvány méretű 
ring, edző- és kondicionáló 
terem is helyet kapott. Ezt a 
rekortán burkolatú futópá-
lyát alakítottak ki, végül pe-
dig néhány hónapja a kültéri 
kondiparkot avathatták fel. 

Most ennek a fejlesztéssoro-
zatnak a következő állomása 
ként épül meg a régóta óhaj-
tott műfüves pálya – sorolta 
a polgármester. Krai Csaba 
az STC elnöke hozzátette: 
a beruházásra 190 millió 
forint áll rendelkezésre, az 
összeget pályázaton nyer-
ték. Ebből nemcsak magát 
a pályát alakítják ki, de jut 
pénz a lelátók egy résznek 
fedésére, valamint újak épí-
tésére is. A pálya az edzése-
ken túl bajnoki mérkőzések 
lebonyolítására is alkalmas 
lesz – közölte az elnök. Mint 
elhangzott, a beruházás elő-
reláthatólag idén májusban 
fejeződik be.  SZI - BA

A Hollóházi Önkéntes A Hollóházi Önkéntes A Hollóházi Önkéntes 
Új tűzoltó jármű Hollóházának

A Hollóházi Önkéntes 
Új tűzoltó jármű HollóházánakÚj tűzoltó jármű Hollóházának

A Hollóházi Önkéntes 
Új tűzoltó jármű HollóházánakÚj tűzoltó jármű Hollóházának

A Hollóházi Önkéntes 
Új tűzoltó jármű Hollóházának
■■
Tűzoltó Egyesület techni-
kai felszereltsége 2000 
literes gépjármű fecsken-
dővel bővült, melyet a pá-
lyázat keretében 10 millió 
forint értékben újítottak 
fel – közölte lapunkkal 
Hegedűsné Lovas Adri-
enn polgármester.  

Mint mondta, a fejlesztés célja a 
tűzvédelem hatékonyságának nö-
velése volt. Az egyesület a terüle-
ti rendeltetésű BÜKK Mentőcso-
port része, ami azt jelenti, hogy 
gyakran vesznek részt tűzesetek 
elhárításában, valamint műsza-
ki mentésben. Az átadó ünnep-
ségen mások mellett részt vett 
Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési 
képviselő, valamint képviseltette 
magát a tűzoltóság és a kataszt-
rófavédelem is. SZI - BA

Ünnepi vacsorával mon-■
dott köszönetet a karcsai 
önkormányzat azoknak a 
helyi vállalkozóknak és ma-
gánszemélyeknek, akik va-
lamilyen módon a tavalyi 
esztendőben segítették a 
munkájukat. 

Milinki László polgármes-
ter lapunknak elmondta, hogy 
nyolcvan-száz vendéget vár-
tak erre az alkalomra. Hozzá-
tette: a vállalkozók többsége 
szállítási feladtok elvégzé-
sével, vagy munkagépekkel 
segítette az önkormányzat 
rendkívüli feladatainak el-
látását. Példaként elmondta, 
hogy megvásárolták az egyik 
sátoraljaújhelyi cég lebontott 

ipari kéményének alap-
anyagát, amellyel egy 
rossz minőségű föld-
utat szeretnének fel-
tölteni. A törmeléket 
támogatók szállították 
Karcsára. Ugyancsak 
vállalkozók hordták a 
nagyobb mennyiségű homo-
kot az emutelepre is. A 600 
madarat befogadó telek talaja 
ugyanis a csapadékos időjá-
rás miatt felázott, homokszi-
getek kiépítésével alakítottak 
ki száraz helyeket az állatok-
nak – mondta Milinki Lász-
ló. A vállalkozói vacsorán a 
Karcsaiak Karcsáért Egye-
sület tagjai előadták az évek 
óta nagy sikerrel futó Karcsai 

lakodalmast. A helyi hagyo-
mányokon alapuló, tréfás je-
lenetekkel teletűzdelt előadás 
ismét nagy tetszést aratott a 
közönség soraiban. Közben 
hagyományos lakodalmas 
ételeket szolgáltak fel a va-
csora résztvevőinek. Így ke-
rült az asztalra a húsleves, a 
leves hús töltelékkel, a töltött 
káposzta, valamint a külön-
böző bélesek. SZI - BA

A szerencsi mentőállo-■
máson a tavalyi év elején 
hajtottak végre felújításo-
kat, ennek eredménye, 
hogy három -, huszonnégy 
órás mentőegységet lehe-
tett munkába állítani a vá-
ros és környékének ellátá-
sa érdekében.   

A napokban egy új 
„esetkocsival” bővült a jár-
műpark – olvasható a Sze-
rencs – Tokaj-Hegyalja ka-
puja elnevezésű közösségi 
oldalon. 

Mint írták, a 193 – kormány-
zati forrásból megvalósuló 

- gépjárműbeszerzés egyik 
eleme a szerencsi, a közeljö-
vőben az ország valamennyi 
roham- és esetkocsiját lecse-
réli az Országos Mentőszol-
gálat. A mentőautó átadásán 
részt vett Koncz Ferenc pol-
gármester, aki elmondta, na-
gyon modern autóval gazda-
godott a mentőállomás, ami 
nem csak a betegek, de a dol-
gozók biztonságát is meg-
növeli. – Az emberi élettől 
nincs fontosabb, ebből csak 
egy van. Egy infarktus kap-
csán magam is tudom, mit je-
lent a gyors beavatkozás, az 

új mentőautó egészen magas 
színvonalú. Azt kívántam az 
itt dolgozó mentősöknek, mi-
nél kevesebbet vegyék igény-
be, de ha már szükség van rá, 
akkor tudják ellátni feladatu-
kat maximális szinten. Ehhez 
nagy segítséget jelent a most 
kapott esetkocsi – mondta 
Koncz Ferenc, hangsúlyozva, 
hogy a szerencsi mentősök 
mindig is kiváló szakértelem-
mel, odafigyeléssel látták el 
feladataikat, az új technikai 
háttér nagy segítség a munká-
jukban – olvasható a bejegy-
zésben.                 SZI - BA

Impozáns számok a sárospataki teremfoci tornán 
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Sárospatak
Megjelenik: Zemplén és környékén,  Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szerencs,  Tokaj városokban és vonzáskörzetükben,

valamint páros heteken: Királyhelmec, Nagykapos, Tiszacsernő és vonzáskörzetük,  minden pénteken . Lapzárta: szerda 17.00 óra
Kiadó: Szuperinfó Média Kft. Ügyvezető igazgató: Fodor István; B.-A.-Z. megyei vezető, főszerkesztő: Maros Éva 

Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: Sárospatak, Rákóczi  út 43. (Centrál Üzletház),  Tel.: 47/312-332
E-mail: sarospatak@szuperinfo.hu,  www.szuperinfo.hu

Sokszorosító szerv: Inform Media Lapkiadó Kft. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Tel.: 52/526-626, fax: 52/526-615
Nyomdavezető: Dubóczki Tibor; Terjeszti: Szuperinfó Média Kft. Sokszorosítás ideje: csütörtök

Megrendelési szám: 2017/43. Eng. szám: 163/0387/2010
A Szuperinfó fi zetett hirdetéseket tartalmaz, melyek valódiságát a szerkesztőség nem vizsgálja, tartalmáért felelősséget nem vállal. A kiadó előzetes engedélye nélkül a lapban megjelent 
hirdetéseket felhasználni tilos! A Kiadó az elfogadott megrendelés alapján átadott hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért felelősséget 
nem vállal, nem köteles olyan tényeket, vagy körülményeket keresni, melyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak, az ezzel kapcsolatos jogvitákból 
keletkező következményeket és hátrányokat a Megrendelőre hárítja. Ezen felül a Kiadó nem tehető felelőssé, és nem vállal felelősséget semmiféle kárért, 
közvetett, járulékos vagy másodlagos károkért, elmaradt nyereségből, jövedelem elmaradásából vagy használat kiesésből származó olyan károkért, amelyek 
a sajtótermékben megjelent hirdetésből fakadnak, ill. azzal kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az ilyen károk szerződéssel, hanyagsággal, polgári peres 
eljárással, jogszabályokkal vagy egyéb ügyekkel kapcsolatosak.

Ház-, Házrész Ház-, Házrészeladás

Bánrévén (közvetlenül a Szlovák határ mellett) csen-
des utcában 990 m2 telken 80 m2-es, összkom-
fortos (2 szoba + nappali) családi ház eladó. A ház-
hoz nyári konyha, garázs, pince, fúrt kút tartozik. Fűté-
se gázkonvektor + cserépkályha, a meleg víz ellátá-
sáról gázbojler gondoskodik. Irányár: 3,4 M Ft. Érdek-
lődni hétköznap 17 óra után, hétvégén egész nap a 
06-20/260-95-17 telefonszámon lehet.

Miskolcon, a Daru utcán 55 nm-es, 2 szobás, igé-
nyes, felújított, hőszigetelt, tégla falazatú gáz-cirkó 
fűtésű sorházi családi ház nagy terasszal, kertkap-
csolattal, melléképületekkel, tehermentesen eladó! 
Ár: 8,9 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

Apró

Az alábbi munkakörbe keresünk munkatársat:

MŰSZAKVEZETŐ
Feladatok:

A gyártási megbízások időre történő és minőségi követel-• 
ményeknek megfelelő végrehajtása.
Irányítás, a berendezések felügyelete, illetve üzemzavarok • 
jelentése az előjáróknak.  
A gyártási terület szervezése. • 
Utasítások és dokumentáció létrehozása. • 
A berendezések, valamint a hozzájuk tartozó eszközök • 
önálló karbantartása.   
Új munkatársak betanítása.  • 
A kádak paramétereinek a folyamatos ellenőrzése, vala-• 
mint azok betartatása a felelősségi területen. 
A dolgozók megfelelő munkaállomáson való foglalkoz-• 
tatásának a biztosítása a felelősségi területen, ezáltal 
optimális gyártás elérése. 
Mérési jegyzőkönyvek és dokumentáció vezetése. • 
Felelős a minőségért  és a minőségi követelmények • 
betartásáért. 
A gyártás leállítása, vagy beavatkozás minőségi hiányos-• 
ságok esetén a gyártásvezetővel folytatott egyeztetést 
követően.

Elvárások:
szervezőképesség• 
kommunikációs készség• 
megbízhatóság• 
tanulási és teljesítési hajlandóság• 
hajlandóság a felelősségvállalásra és önállóságra• 
iskolai végzettség: középfokú végzettség• 
műszakvezetésben szerzett gyakorlat• 

Amit mi nyújtani tudunk:

Versenyképes jövedelem• 

Biztos, hosszútávú munkahely• 

Munkavégzés helye:

3980 Sátoraljaújhely, Ipar út 1812/3 Hrsz.• 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
 kérjük küldje fényképes önéletrajzát a 

zsuzsa.danko@hu.heichegroup.com e-mail címre.

www.heichegroup.com
A cégről 
A Heiche cégcsoport egy hagyományokban gazdag, innovatív, második generációs válla-
lat, amely egymásra hangolt felületeljárások egyedülálló spektrumát nyújtja Európában 
és az Amerikai Egyesült Államokban.
A fő célirány az autóipari beszállítók területe, a gépgyártás, az elektro- és orvostechnika.
Célunk a folyamatos optimalizálás és a technológiánk továbbfejlesztése, hogy a vevő 
kívánságát ki tudjuk elégíteni. 

és és és 
felvétel

AMIT KÍNÁLUNK

ÁTLAG NETTÓ 150.000 Ft KERESET
13. HAVI ÉS ÉV VÉGI PRÉMIUM

KIMAGASLÓ AJÁNLÓI PROGRAM
LEUTAZÁS TÁMOGATÁSA
HAZAUTAZÁS 100 %-OS TÉRÍTÉSE

0606 2020 222 78 30 
Likeoljon minket: facebook.com/pannonjob

INGYENES SZÁLLÁSINGYENES SZÁLLÁS
VESZPRÉMBEN

A GRAND TOKAJ ZRT.

GONDNOK
munkatársat keres

Főbb feladatok:
a Társaság épületeinek üzemeltetésével • 
kapcsolatos karbantartási, kisjavítási feladatok 
ellátása
a zöldterületek rendszeres nyírása, rendben • 
tartása, virágosítás, locsolás
a Társasághoz tartozó utak, csatornák • 
karbantartása, közterületek tisztántartása, télen 
az utak, járdák, lépcsők csúszásmentesítése, a hó 
eltakarítása
a céghez tartozó épületekben és területeken a • 
gondnoki feladatokat ellátása

Előnyt jelent:
Hasonló munkakörben szerze�  tapasztalat• 

Munkavégzés helye: 
3934 Tolcsva, Petőfi  út 36-40.

Jelentkezés: rövid önéletrajzzal 2018. január 20-ig 
a hr@grandtokaj.com e-mail címen

Kos - A napokban felpöröghet-
nek Ön körül az események. 
Egyszeriben azt érezheti, 
mindenre képes és bármi 
lehetséges. Éppen ezért kel-

lene kerülnie a komoly döntéseket, mert 
az egy dolog, hogy fejben már mindent 
megálmodott, de nem biztos, hogy  
ugyanolyan könnyű is kivitelezni őket!

Bika - Önre a lehető leg-
jobb hatással van az a boly-
gófelvonulás, ami a Bak jelé-
ben zajlik ezen a héten. A Nap, 
Vénusz és Plútó együttállása a 

hét első felében segítik döntéseit. Álmai 
megvalósítása felé határozott lépéseket 
tehet, ami elégedettséggel tölti el, de ne 
adja át magát az önhittségnek.

Ikrek - Olyan időszakát éli a 
héten, amikor jelentős vál-
tozásokat szeretne kivitelezni. 
Belevágna egy fogyókúrába, 
életmódváltásba, vagy éppen 

a kapcsolatrendszerét szeretné átépíteni 
és megszabadulni azon kapcsolataitól, 
amelyeket már nem talál előnyösnek. 
Mindebben segítik az égi energiák!

Rák - Mielőtt bármilyen fontos 
döntésre is jutna, illetve már 
cselekedne, nem ártana előtte 
megvitatnia a terveit a ked-
vesével, családtagjaival, ne-

hogy úgy érezzék, kimaradnak valamiből. 
Mostanában amúgy is figyelmetlen lehet, 
annyira leköti a saját világa és életének 
megtervezése.

Oroszlán - A hét első pár nap-
ját meglehetősen monoton-
nak és unalmasnak találhatja,  
ugyanis nem sok eseményre 
kell számítania. Utána sem lesz  

sokkal másabb a helyzet azt leszámít-
va, hogy elfogja Önt a tettvágy, hogy 
felkavarja az állóvizet. Kezdjen terveket 
kovácsolni, lehetőségek után nézni!

Szűz - Végre kezd magához 
térni az év eleji varázslatból.  
Bár lassan, de elkezdi lendü-
letbe hozni magát és nekiáll 
építgetni a jövőjét. Ugyanakkor 

elérik Önt a változás szelei a napokban 
és arra jön rá, hogy még mindig túl sok 
olyan berögzültsége van, ami visszafogja. 
Próbálja apránként elérni céljait!

Mérleg - Most minden a 
családról fog szólni. Ezt a 
bolygófelvonulás mutatja, ami 
elvonhatja a kapacitásait a 
munkáról. Nem most fogja a 

karrierje csúcsát elérni. A hét közepén 
a Skorpió bolygók, Hold, Mars és Jupiter 
a pénzre terelik a figyelmet. Emiatt úgy 
érezheti, újra munkába kell lendülnie!

Skorpió - A munkahelyén kerül  
minden társaságot, kontak-
tust, hogy ne keljen szóba ele-
gyednie kollégáival. Szabályo- 
san bujkál majd előlük és  

igyekszik csendben, nyugodt körülmé-
nyek között, egymaga dolgozni. Bár szük- 
sége lehet némi magányra, azért vegye 
figyelembe a környezete elvárásait is!

Nyilas - A héten főként az 
anyagiak kerülnek középpont-
ba. Egyre feszültebb miatta és 
örökösen azon agyal, hogyan 
tehetne szert több pénzre, ám 

ez a gondolatmenet ne sarkallja meg-
gondolatlan döntésekre, illetve tettekre! 
Ellenben azt se hagyja, hogy helyzete 
beárnyékolja a hetét.

Bak - Úgy érzi, ez nem az Ön 
hete. Semmi sem akar úgy 
alakulni, mint szeretné. Min-
denki bosszantja és láthatat-
lan erők hátráltatják, nem tud 

haladni, pedig Ön már kész tervekkel 
rendelkezik a sorsát illetően. Azonban 
a konstellációk a hét második felében 
feltöltik a kimerült energiakészleteit!

Vízöntő - Ön már a héten 
készen áll a nagy változások 
kieszközölésére. Kicsit sincs 
elfáradva, tele van tettvággyal 
és ha még nem is tudja pon-

tosan, mit szeretne, de már cselekedne! 
Épp ezért kellene kicsit lassítania és 
átgondolnia helyzetét. Nem bűn némi 
pihenéssel kezdeni az évet!

Halak - Nagyszerűen érzi majd  
magát egész héten! Végig opti- 
mista lesz és ráadásul mások-
ra is ráaggatja majd határta-
lan jókedvét és derűlátását. 

Mostanában nagyon sokat segíthet má-
soknak, amiért környezete rendkívül há- 
lás is lesz. Minél több embert tesz bol-
dogabbá, annál jobban érzi majd magát.

 HOROSZKÓP 3. HÉT (2018. január 15-től január 21-ig)
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a Diósgyőri városrészen, a Vörös utcán eladó egy 
különálló 400 nm-es telken egy 80 nm-es, jó álla-
potú, tégla építésű családi ház. Ár: 13.990.000 Ft. 
Telefonszám: +36 70 603 6037.

Miskolc, Győri kapu déli oldalán 500 m2-es telken 
épült 90 m2-es, 2 szobás, felújítandó családi ház 
garázzsal, melléképülettel eladó. Ár: 9.900.000 Ft. 
Érdeklődni: +3670-611-1486.

Miskolcon, a Tamási Áron utcán eladó egy jó állapo-
tú, háromszobás, 100 nm-es, tégla építésű, D-Ny-i 
tájolású családi ház 360 nm-es telekkel, 35 nm-es 
pincével. Ár: 20,9 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

Miskolc, Csabai kapuban FŐ ÚTON SAROKTELKEN 
375 m2-es, 9 szobás, 2 fürdős, 2 konyhás, 3 lakrész-
ből álló családi ház ALKALMI ÁRON eladó. BEFEKTE-
TÉSNEK IS KIVÁLÓ, iroda, rendelő, stb. Ár: 33 M Ft. 
Tel.: 06/30-227-2273.

edelényben a Borsodi úton, 2 szintes, tégla építésű, 
5 szobás, tehermentes, összkomfortos családi ház 
2800nm telken, kis halastóval eladó. Ár: 13,9 M Ft. 
Tel: 0670-701-2271.

emődön a Völgy utcában tehermentes azonnal köl-

tözhető, vegyes falazatú, 2,5 szobás, gázkonvektor 

fűtésű családi ház 1100 nm kerttel, pincével, bő vizű 

kúttal eladó. Ár: 5,9 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

Hejőcsabán a Hejő utcában eladó egy 100 nm, beton 

blokk és tégla építésű, 2 szoba konyha, nyári konyha, 

kamrából álló családi ház 1270 nm telken, több mel-

léképülettel. Ár: 10,5 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

l a k á s e l a d á s

Miskolc, Diósgyőri városrészen, csendes zöldövezeti 

környezetben eladó egy szépen felújított, 51 nm-es, 

kétszobás panellakás. Ár: 6.400.000 Ft. Telefonszám: 

+36 70 603 6037.

Miskolcon, a Dorottya lakóparkban, az Eperjesi utcá-

ban eladó egy 39nm, földszinti 1,5 szobás, hőszige-

telt, nagyon kis rezsivel üzemelő, felújított szép lakás. 

Kiváló lakóközösség és tiszta rendezett lépcsőház jel-

lemzi az ingatlant. Ár: 9 M Ft. Tel: 0670-701-2271.
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Számviteli csapatunk bővítése céljából
SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ, KÖNYVELŐ
munkakörbe keressük új munkatársunkat.

Milyen feladatok várnak Rád?
Szállítói számlák alaki, formai, tartalmi ellenőrzése �
Számlák egyeztetése megrendelésekhez, teljesítési igazolásokhoz �
Teljes körű főkönyvi és anali� kus könyvelés, számlák kon� rozása �
Alvállalkozói szerződések előkészítése, nyilvántartása �

Mit várunk el Tőled?
Szakirányú végze� ség (pénzügyi, számviteli) �
Számviteli területen szerze�  szakmai tapasztalat, gyakorlat �
Naprakész számviteli és adózási ismeretek �
Könyvelőprogram és a MS Offi  ce magas szintű ismerete �

Előnyt jelentenek Számodra:
Építőipari vagy termelő vállalatnál szerze�  könyvelő tapasztalat �
Felsőfokú gazdasági végze� ség �
NGM mérlegképes könyvelői regisztráció, vállalkozási szakterületen �

Miért jó lehetőség ez Számodra?
Hosszútávú munkalehetőséget kínálunk, megbízható munkáltatónál �
Barátságos, családias légkörben dolgozhatsz, modern irodai környezetben �
Lehetőséget biztosítunk a folyamatos szakmai fejlődésre, és a nyelvtanulásra �
Rendszeres céges programokkal színesítjük a dolgos hétköznapokat �

Jelentkezés módja: 
fényképes önéletrajz küldésével e-mailben: allas@weinberg.hu címre

Látogass el honlapunkra:  www.weinberg.hu
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Vegyen részt ingyenes
  hallásvizsgálaton 2018. 
    február 9-ig és vegye át
       GARANTÁLT AJÁNDÉKÁT*!

             Válasszon MAGYAR
      szakértelemmel gyártott,
okos hallókészüléket!

A kockázatokról olvassa el a használati
       útmutatót, vagy kérdezze meg

w
w

w
.victofon.hu

Bejelentkezés: 06-30/625-7212
: 06-47/361-758 

3900 Szerencs,
Bekecsi u. 10. II. em. 216.
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+ 8% VÁLLALATI PRÉMIUM

Br. 260.000- 
320.000 Ft/Hó

HA MOST LÉP BE:
+ 40.000 FT
BELÉPÉSI BÓNUSSZAL 
JUTALMAZZUK!
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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 harmadszorra 

elnyert ˝Legvonzóbb munkáltató a kiskereskedelemben” elismerés mellett.

Amennyiben szeretnél részese lenni sikereinknek, akkor most lehetőséged nyílik 
munkatársként csatlakozni hozzánk, az alábbi pozícióba:

Mire számíthatsz nálunk?
•    A dm üzletpolitikájának megvaló-

sítása
•    Szakszerű tanácsadás nyújtása 

a vásárlóknak
•    Pénztárgép kezelése
•    Árupakolás, a polcok feltöltése

•    Pontos készletszámolás, 
leltáro zásban való részvétel

•    Munkaterület rendben  
és tisztántartása

És mi mit kérünk tőled? 
•     Önálló, felelősségteljes  

munka végzés
•    Jó kommunikációs képesség
•    Pontos, precíz munkavégzés
•    Jó problémamegoldó készség
•    Fizikai munka iránti nyitottság

•    Rugalmas munkaidő beosztás
Mi növelheti tovább az esélyeidet? 
•    Szakirányú kereskedelmi végzettség
•    Szakirányú eladói tapasztalat

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődésedet és szívesen 
csatlakoznál a dm csapatához, kérjük, jelentkezz  

a www.karrier.dm.hu oldalon 
az „Állásajánlataink” menüpont alatt.

ELADÓ-PÉNZTÁROS
heti 20 órában

határozatlan idejű munkaviszony
Hova keressünk új munkatársunkat?
3980, Sátoraljaújhely, Kazinczy F. u. 156.
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www.szuperinfo.hu
Telefon: 20/480-1603

eva.laczo@szuperinfo.hu

Miskolc, Katowice utcán eladó egy tégla falazatú, 
gázkonvektoros, első emeleti 1,5 szobás, 42 nm, jó 
állapotban lévő, üres, tehermentes lakás. Kiváló lakó-
közösség, tiszta rendes lépcsőház várja az új lakókat. 
Ár: 7,4 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

Miskolc, Könyves Kálmán utcán eladó egy tégla épí-
tésű, 4 emeletes társasházban lévő, földszinti, gáz-
konvektor fűtésű, azonnal költözhető, tehermentes, 
24 nm garzonlakás, tárolóval, 6 nm pincével. Ár: 4,9 
M Ft. Tel: 0670-701-2271.

Miskolcon, a Stadion utcában tégla építésű, gáz-
konvektoros, 2. emeleti, 28 nm garzonlakás eladó, 
akár albérlővel együtt is. Tiszta rendes lépcsőház és 
jó lakóközösség jellemzi az ingatlant. Ár: 5 M Ft. Tel: 
0670-701-2271.

a l B é r l e T  k Í N á l a T

sárospatakon februártól 1 fő részére albérlet kiadó! 
Érd.: 06-47/311-353.

é P Í T é s I  T e l e k

sátoraljaújhelyben a Benczúr utcában építési telek 
eladó. Tel.: 30/5647-541.

F Ö l d ,  k e r T

királyhegyen 333 m2 szőlő eladó. Tel.: 20/523-
2235.

Olaszliszkán Ó-mogyorós dűlőben 3376 négyzet-
méter szőlőültetvény eladó. Érd.: 06-20/461-3040.

Tokaj-Hegyalján sárospatak határá-
ban a 37-es főút mellett,  jó karban lévő huzalos 
szőlő 0,9 hektár, almaültetvény 0,9 hektár, borház, 
szőlőfeldolgozó, tanyaépület (lakható), szőlőművelő 
és feldolgozó gépek, traktor stb., fedett tárolók eladók. 
Érd.: 06-30/638-9505 .

G a r á z s

sátoraljaújhelyben garázs eladó a Bercsényin. Tel.: 
20/367-0018.

r é G I s é G ,  G Y Ű J T e M é N Y

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

á l l a T

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 650 Ft/db. Tel.: 
06-20/204-2382.

e G Y é B  e l a d á s

Téli akciós kalodás, és erdei m3-es, és ömlesztett 

tűzifa rendelhető! Ingyenes házhoz szállítás. Jelenlegi 

termékeink: tölgy, bükk, akác, nyárfa. Kaloda mére-

te 1mx1mx1m, ár: 11000 Ft-tól. Hívjon bizalommal: 

30/705-2509.

M U N k a H e l Y e T  k Í N á l

a PLÉDA Kft. keres élelmiszeripari  szakmunkást 

SÁTORALJAÚJHELYI TEJÜZEMÉBE. Szállást bizto-

sítunk. Érdeklődni: 06-20/9358-132.

ausztriai Nightclub hostess munkára keres csinos 

lányokat 19 éves kortól, top keresettel. Tel.: 00-43-

664-599-96-95, 06-30-313-35-16.

Pest megyében  Nagykátán  lévő  kőkereskedés-

be keresünk férfi  kollégákat BENTLAKÁSI lehető-

séggel. Érdeklődni a 06 30 330 1251-es számon 

Koch Györgynél.

O k T a T á s

alsó tagozatos tanulók korrepetálását és gyermek-

felügyeletet  vállalok Sárospatakon.  Tel.:  30/920-

6395.

Bolti eladó,  Boltvezető,  Szakács,  Cukrász,  Pin-

cér, Vendéglátás szervező, Vendéglátó üzletvezető, 

Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tanfo-

lyam. 06-70/524-6166.   www.oktatohazkelet.hu  

(E-000937/2014/A001-A011)

aranykalászos Gazda, Méhész,  Vagyonőr,  Tar-

gonca-,  Földmunka-,  Emelőgép-kezelő  tanfolya-

mokat indítunk. Tel.: 30/228-3281 E001083/2015/

A008,A004,A022, A012,A011. eladás
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Foton - Fény, Melegség, Biztonság

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

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.

Akciónk 2018. január 31-ig leadott megrendelésekre vonatkozik!

A részletekről érdeklődjön 
mintatermünkben! 

Ajánlatot személyesen a 
megadott címen vagy akár

 online a www.foton.hu 
oldalon is kérhet.
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MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓINK 

ÁRÁBÓL

k e dve z m é ny t  a d u n k !

MOST PASSZÍVHÁZ ABLAKAINKRA IS!

A cégről 
A Heiche cégcsoport egy hagyományokban gazdag, innovatív, második generációs válla-
lat, amely egymásra hangolt felületeljárások egyedülálló spektrumát nyújtja Európában 
és az Amerikai Egyesült Államokban.
A fő célirány az autóipari beszállítók területe, a gépgyártás, az elektro- és orvostechnika.
Célunk a folyamatos optimalizálás és a technológiánk továbbfejlesztése, hogy a vevő 
kívánságát ki tudjuk elégíteni. 

Az alábbi munkakörbe keresünk munkatársat:

GÉPKEZELŐ
Feladatok:

Gondoskodás a gyártási megbízások határidőben történő és minő-• 
ségileg megfelelő végrehajtásáról.
Az utasításoknak és az előírásoknak megfelelő gyártás.• 
A berendezések vezetése és műszaki felügyelete valamint • 
az üzemzavarok jelentése a felettesnek.• 
A gyártás megszervezése.• 
A berendezések valamint a hozzátartozó üzemi eszközök önálló • 
gondozása és karbantartása.
A darabok határidőben történő berakása és kiszedése az • 
állványokra/-ról.
A készáru visszarakodása, megszámlálása és mérése.• 
A dolgozók képzése/oktatása, a hatékonyság ellenőrzésével • 
egyetemben.

Elvárások:
szervezőképesség• 
megbízhatóság• 
tanulási és teljesítési hajlandóság• 
koncentráló képesség• 
hajlandóság a felelősségvállalásra és önállóságra• 

Amit mi nyújtani tudunk:
Versenyképes jövedelem• 
Szakmai fejlődési lehetőség• 
Képzések• 

Munkavégzés helye:
3980 Sátoraljaújhely, Ipar út 1812/3 Hrsz.• 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
 kérjük küldje fényképes önéletrajzát a 

zsuzsa.danko@hu.heichegroup.com e-mail címre.

www.heichegroup.com

Megszokási garanciával!  

HOYA PRÉMIUM 
MULTIFOKÁLIS LENCSÉK 

KEDVEZMÉNNYEL

A
KÁ

R 

Rendel: Dr. Károly Katalin

INGYENES* szemorvosi látás-
és kontaktlencse vizsgálat

*Komplett szemüveg rendelése esetén

Szemüveglencsék japán technológiával

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

www.vojthoptika.hu

Részletekről érdeklődjön 
üzleteinkben vagy honlapunkon!

FA ÉS BRIKETT
FÓKUSZ KISKERESKEDÉS

06-70/675-5510, 20/927-6936
Kiszállítás AKCIÓS áron!

Sárospatak, Sátoraljaújhely 
és Szerencs körzetében

Sátoraljaújhely, régi Visószer telephelyén

TŰZIFA 
AKCIÓ 

Hasogatott: 28.500 Ft/m3 helyett 28.000 Ft/m3

Tekézett: 27.500 Ft/m3 helyett 27.000 Ft/m3
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BOSS2006 Hungária Kft.
Pályázatot hirdet: 1 fő gépészmérnök  
 műszaki terméktámogató
 munkakör betöltésére
Elvárások:  Gépészmérnök diploma BSc vagy MSc, tár-

gyalóképes angol és/vagy német nyelvtu-
dás, motivált, fejlődés orientált személyiség, 
jó elemző és együttmű ködő képesség, ha-
tározott fellépés

 Jó kommunikációs, problémamegoldó
 képesség
Előnyt jelent: Szerszámgyártás területen szerzett ta-

pasztalat 
Bérezés:  Megegyezés szerint

 1 fő CNC esztergályos és
 1 fő CNC köszörűs
 munkakör betöltésére
Elvárások:  CNC forgácsoló, esztergályos, fémforgá-

csoló vagy szerszámkészítő szakképesí-
tés

Előnyt jelent: Hasonló munkakörben vagy szerszám-
gyártás területen szerzett tapasztalat

Bérezés:  Megegyezés szerint

Hölgyek és urak jelentkezését egyaránt várjuk!

Jelentkezni lehet: Leskó József 06-47-513-202

BOSS2006 
Hungária Kft.
Dorkói út. 1.
H-3950 Sárospatak

E-mail:
info@boss2006.hu
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