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a kormány – hangzott el 
Sátoraljaújhelyen./5. oldal

Magashegyi hóágyúk

A sátoraljaújhe-
lyi önkormány-
zat a 2017-re 
ter vezett 
munkájá-
nak 99 
százalé-
kát tel-
jesítette 
– közöl-
te la-
punkkal Szamosvölgyi Péter 
polgármester./3. oldal

Helyben készül. Egyre nagyobb 
az érdeklődés a jó minőségű, kiváló és 
Helyben készül. 
az érdeklődés a jó minőségű, kiváló és 
Helyben készül. 
megbízható alapanyagokból készült 
helyi termékek iránt. Legutóbb 
Sátoraljaújhelyen kaphat-tak ízelítőt az 
érdeklődők abból, milyen finomságok 
készülnek bővebb régiónkban.

Milliárdos fejlesztések 

/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

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

Érdeklődni lehet:
06-30/9630-548
telefonszámon.

A BODKÖ Kft.

ÉPÍTÉSVEZETŐT
keres felsőfokú, vagy középfokú 

végzettséggel. 

ELVÁRÁS 
mély -és közműépítés kivitelezésében, 

irányításában szerzett gyakorlat.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

Kiváló minőségű

06-30/613-5064
Csak telefonhívásra 

szállíthatunk!

INGYENES  
házhoz-

szállítással
ajándék 
mosópor+

Nyilvántartásba vételi szám: 
E-000720/2014

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

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

BÉRÜGYINTÉZŐ 
(OKJ 51 344 01) 

(E-000720/2014/A024) 

TÁRSADALOM-
BIZTOSÍTÁSI 
ÜGYINTÉZŐ 

(OKJ 51 344 01) 
(E-000720/2014/A031)

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

„Vedd fel a versenyt a gyermekeddel az informatika területén!”

A GINOP-6.1.2-15-2015-0001 “DIGITÁLIS SZAKADÉK CSÖKKENTÉSE” 
kiemelt projekt keretén belül IKER1 (E-000720/2014/

D024) és IKER2 (E-000720/2014/D025) 
szintű képzésekre várjuk a jelentkezéseket.

SÁROSPATAKON
új képzéseket szervezünk 

2018. Januártól

Jelentkezz Te is 
sárospataki INGYENES

informatikai
képzéseinkre!
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FARKAS és FARKAS
windows & doors

Minőség, megbízhatóság,
szakértelem

3900 Szerencs, Rákóczi út 33.
Tel./fax: 47/362-580, mobil: 20/9477-355 

www.ffablak.hu
Vásároljon közvetlenül  a gyártótól!

Ajtók, ablakok 
a gyártótól akár

50% 
kedvezménnyel!

Szabvány méretű ajtó-ablak raktárról azonnal!

44
36

39

4
42

36
5

4
4

31
57

4
43

48
7

4
4

3
6

41

4
42

36
2

Erdei m3-ben tölgy, bükk, akác 
27 000 Ft/m3 

Szállítás rövid határidővel!
Tel.: 06-20/422-2789

Hasogatott TŰZIFA
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Szuper ügyek Fokozott ellenőrzések. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai január 22. és 26. között fokozottan ellenőrzik a 
zöldség- és gyümölcskereskedőket, valamint a vendéglátóhelyeket a megye egész területén, külö-
nösen Miskolcon, Ózdon, Kazincbarcikán, Sátoraljaújhelyen, Sárospatakon és Tiszaújvárosban. 
Az ellenőrök elsősorban a nyugta-, számlaadást és a foglalkoztatottak bejelentését vizsgálják.

A Borsod-Abaúj-■
Zemplén Megyei Önkor-
mányzat évértékelő es-
téjén Török Dezső, a me-
gyei közgyűlés elnöke 
ismertette a 2017-tel 
kapcsolatos legfonto-
sabb tudnivalókat. 

„Működési, pénzügyi és 
pályázati szempontból rend-
kívül sikeres évet zárt a me-
gyei önkormányzat – mond-
ta Török Dezső. A takarékos 
gazdálkodásnak köszönhető-
en jelentős pénzmaradvány-
nyal zártuk az esztendőt. 
A korábbi évekhez hason-
lóan sikeresen pályáztunk 
különböző projektek meg-
valósítására”- értékelte az 
eredményeket, majd részle-
tesen szólt a megyei önkor-
mányzat projektjeiről. „Ha 
ütemterv szerint haladunk, 
akkor 2018 nyarára Borsod-

Abaúj-Zemplén lesz az első 
megye, amelynek egy éven 
belüli megújított környezet-
védelmi programja, klíma-
stratégiája és SEAP-SECAP-ja 
is lesz” – vont mérleget az el-
nök, aki szólt arról is, hogyan 
támogatta a megyei önkor-
mányzat a civil szervezete-
ket, kisebbségi önkormány-
zatokat, illetve a vis maior 
keretből a megyaszói vihar-
károsultakat. Nemzeti ün-
nepeinket egy-egy települé-
si önkormányzattal közösen 
ünnepeltük, március 15-ét 
Sajószentpéterrel, augusztus 

20-át Felsőzsolcával, október 
23-át Sajóbábonnyal, a me-
gyenapot pedig Putnokon tar-
tottuk. A megyei önkormány-
zat nemzetközi kapcsolatai 
is nagy hangsúlyt kaptak az 
évzáró esten, amelyet meg-
tisztelt jelenlétével a partner-
megyék képviseletében Bor-
boly Csaba, Hargita Megye 
Tanácsának elnöke és Rivisz 
Mihajlo, Kárpátalja Megyei 
Tanács elnöke. Török Dezső 
bejelentette, hogy Hargita 
megyével a rendezvényen 
megújítják a 20 évvel ezelőtt 
kötött együttműködési meg-
állapodást és a lengyel Szi-
lézia megyével is várhatóan 
tavasszal egyeztetnek az ak-
tualizálásról. Szólt a Kassa 
megyével folytatott sokolda-
lú együttműködésről. Zdenko 
Trebula elnökkel jól tudtak 
együtt dolgozni. A választást 

követő új elnökkel, Rastislav 
Trnkával is szoros együttmű-
ködésre törekszik.

Török Dezső részletesen 
bemutatta a Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Program 
(TOP) legfontosabb történé-
seit. A 2014-20 közötti prog-
ramozási időszakban 93 
milliárd forint áll megyénk 
rendelkezésére, amelyből 58 
milliárd értékben született 
eddig támogatói döntés. Az 
eddig elnyert legnagyobb tá-
mogatási összeg 5,9 milliárd 
forint, amelyből a közútke-
zelő alsóbbrendű utakat és 
egy Sajó hidat újít fel, Kazinc-
barcika városa csaknem 1,8 
milliárd forintos támogatást 
nyert a belváros barnamezős 
területrehabilitációjára. „Je-
lentős iparterület-fejleszté-
sek is történnek megyénkben 
TOP-os támogatással. Közel 

egymilliárd forintos beruhá-
zások valósulnak meg Szik-
szón, Szerencsen Edelényben 
és Mezőkövesden -, említette 
a legnagyobbakat. Az adott-
ságokat kihasználva Sátoral-
jaújhelyen 750 milliós turiz-
musfejlesztési projekt valósul 
meg támogatással”. Ismertet-
te a megyei gazdaságfejlesz-
tési és foglalkoztatási paktu-
mot is. A helyi paktumokkal 
együtt 7,7 milliárd forintból 
ötezer személyt szeretnénk 
bevonni a programba - hang-
súlyozta. A TOP keretében 
a második körös támogatási 
szerződések megkötése janu-
ár-februárra várható. Minden 
remény megvan - a kiáramló 
TOP forrásoknak is köszön-
hetően -, hogy megyénk gaz-
dasága 2018-ban is fejlődjön 
- jelentette ki végezetül Tö-
rök Dezső.              SZI - BGy

Török Dezső

Minden adott megyénk gazdasági előrelépéséhez 2018-ban is
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Elkezdődött a munka. Megkezdődtek az új műfüves labdarúgópálya kivitelezési 
munkálatok a Sárospataki Torna Club sporttelepén – közölte a Sárospatak.hu. Mint előző 
számunkban írtuk, az STC 190 millió forintnyi pályázati pénzt nyert a beruházásra, amely a 
tervek szerint május közepére készül el. Szuper ügyek

A sátoraljaújhelyi ■
önkormányzat a 2017-
re tervezett munkájá-
nak 99 százalékát tel-
jesítette – közölte la-
punkkal Szamosvölgyi 
Péter polgármester. 

Mint elmondta, legszíve-
sebben azokra a fejlesztések-
re emlékszik vissza a tavalyi 
évből, amelyek a családokat 
érintették, ugyanis önkor-
mányzatuk nem titkolt célja, 
hogy a város igazán család-
baráttá váljon. Nyolc új ját-
szóteret adtak, át, amelyek 
fogadtatása nagyon kedvező 
volt – mondta a polgármes-
ter. Mindezeken túl energe-
tikai fejlesztéseket is vég-
rehajtottak, valamint az év 
végén sikerült átadniuk az 
Ökoturisztikai Látogatóköz-
pontot a Zemplén Kaland-
parkban. A város vezetőjének 
értékelése szerint kiemelke-
dően teljesített a Városellá-
tó Szervezet is, amit a saját 
maguk gyártotta térkőből és 
általuk épített parkolók, jár-
dák igazolnak. Hozzáfűzte, 
ez egy pozitív példa, ame-
lyet idén is folytatni szeret-
nének. Bár – mint mondta – 
mivel sokan elhelyezkedtek a 

versenyszférában, egyre ne-
hezebb feltölteni a közmun-
kás létszámot. Egy sikeres 
vis maior pályázat kereté-
ben végre hozzákezdhettek 
a megcsúszott temetőkerítés 
helyreállításához. Mint ki-
derült, a folyamat azért tar-
tott ilyen sokáig, mert a pá-
lyázati protokoll ennyi időt 
vesz igénybe, viszont a be-
ruházás így minimális ön-
kormányzati ráfordítással 
valósul meg – magyarázta a 
polgármester. Ugyancsak ko-
moly eredményéként értékel-
te, hogy sikerült két szakon 
elindítani az egyetemi kép-
zést Sátoraljaújhelyen, remé-
nyei szerint a diplomás ápo-
lói mellett a gépészmérnöki 
szak is egyre népszerűbbé 
válik, a térség munkáltatói 

ugyanis igénylik a képzett 
munkaerőt. Ez a képzés is 
része a fiatalok megtartását 
szolgáló programnak – fogal-
mazott Szamosvölgyi Péter. 
Szintén eredményesnek ne-
vezte a „polgármester ösz-
töndíjasa” kezdeményezést, 
amely során minden hónap-
ban a város középiskolásai-
nak egyike – az intézmények 
javaslata alapján – támogatást 
kap. A városvezető elmond-
ta: hamarosan összehívják 
az eddigi 30-40 ösztöndíjast 
és szeretnének részvételük-
kel egy olyan közösséget ösz-
szehozni, amely akár ötletek-
kel, véleményekkel segítheti 
a várost. Szamosvölgyi Péter 
megemlítette azt is, hogy sze-
mélyi változás következett 
be a helyi közigazgatásban, 
ugyanis 27 év után nyugál-
lományba vonult Fedorné dr. 
Fráter Zsófia címzetes főjegy-
ző, aki végig stabil hátteret 
biztosított az önkormányzat 
számára, gyakran a térségi 
feladatokat is az ő felkészült-
ségére alapozva oldotta meg 
a jegyzői közösség. Utódja, 
dr. Rózsahegyi Ferenc, aki 
megválasztásáig több éven 
át aljegyzőként dolgozott 

Sátoraljaújhelyen, így bizto-
sítja a folytonosságot, egyben 
folytatja azt a törekvést is, 
hogy minél polgárbarátabb 
legyen az önkormányzat – 
mondta a polgármester.  Az 
idei fejlesztésekről megtud-
tuk: mintegy 10-15 milliárd 
forint pályázati pénzt tudnak 
felhasználni 2018-ban és a 
következő években. Tovább 
fejlesztik a jégcsarnokot, szi-
getelik az épületet és növelik 
a lelátó befogadóképességét. 
Megújulhat a Kossuth Lajos 
Művelődési Központ újabb 
része, valamint az intézmény 
előtti tér. A 4,7 milliárd forin-
tos turisztikai beruházás so-
rozat keretében teljesen meg-
újul és átalakul a Zemplén 
Kalandpark beléptető rend-
szere, megépül a függőhíd 
és folytatják a vár látogatha-
tóvá tételének folyamatát is, 
mások mellett 3D-s látvány-
elemekkel. A helyi borkultú-
ra sem marad ki a fejlesztés-
sorozatból, a világörökségi 
címmel büszkélkedő Ungvári 
Pincesort szebbé varázsolják, 
valamint komoly tervei van-
nak az önkormányzatnak az 
egykori Bortemplommal is..

SZI  - BA

Színházi premiert ■
tartottak a napokban 
Hollóházán.   

A Csipet-Csapat nevet vi-
selő helyi gyermek színját-
szó kör a Csalóka Péter című 
népmesét mutatta be első-
sorban a település közönsé-
ge, valamint vendégeik előtt 
Hollóházán. A darabot egy 
tavalyi sikeres megmérette-
tésnek köszönhetően a Nem-
zeti Színházban is előadhat-
ja idén január 27-én a lelkes 
csoport. 

Mint korábban írtunk ró-
la, a fiatalok eddig leginkább 
a helyi közönséget szórakoz-
tatták a különböző – gyak-
ran aktuális ünnepkörhöz 

kötődő – 
rendezvé-
n y e k e n . 
Most azon-
ban Bor-
sod-Abaúj-
Zemplén 
m e g y é t 
képvisel-
ve Buda-
pesten, a 
Nem zet i 
S z í n h á z 
stúdiószínpadán is fellép-
hetnek majd. A munkához 
mentorként Nádasy Erika, 
a Miskolci Nemzeti Szín-
ház színművésze nyújtott 
szakértő segítséget a holló-
háziaknak. A közös munka 

eredményeként létrejövő 
produkciót először a hegy-
közi település lakói láthat-
ták január elején, a folytatás 
pedig tehát a hónap végén, a 
fővárosban.

SZI  - BA

Mintegy egy milliárd fo-■
rintot költenek Tokajban az 
óvárosi parti sétány kiépí-
tésére, a belvárosi sétáló-
utca egységes szerkezetű 
átépítésére, valamint 19 fő-
utcai ház közterületre néző 
homlokzatának rekonstruk-
ciójára – olvasható a város 
hivatalos honlapján.
A forrást év végén biztosí-
totta a kormányzat annak a 
fejlesztésnek a részeként, 
amiből a világörökségi hely-
színek újulnak meg. A 3,4 mil-
liárdos összegből hét hely-
szín újul meg, Tokaj mellett 
Bodrogkeresztúrban, Sátoral-
jaújhelyen, Mádon, Tarcalon, 
Tállyán és Tolcsván valósul-
nak meg fejlesztések.

                                    SZI

Milliárdos fejlesztések Sátoraljaújhelyen
Bár lehet, az Egyiptom rajongók 
most a szívükhöz kapnak, de én 
év végén véletlenül kerültem eb-
be az országba. Egy távolabbi 
földrészen szerettem volna el-
tölteni ezt az időt, ahol mindig 
meleg párás, harminc fok feletti  
a hőmérséklet. De eltaktikáztam 
magam. Mármint a repülőjegy 
vásárlását. Addig, addig vártam 
a jobb jegyre, amíg egyre csak 
drágább és drágább lett. Aztán 
egy utazásszervező rákérdezett: 
ha napsütésre  vágyom, miért 
nem megyek Egyiptomba ?
Az indulás előtt végigolvastam 
minden tudnivalót az országról. 
Félelmeket a terrorizmusról, a 
fertőzött vízről, az erőszakos 
árusokról, a mindenhol bak-
sisért kezet nyújtó helyiekről. 
Az, hogy fegyveres katonák a 
mindennapok részei, számom-
ra nem újdonság, hiszen az idén 
nyáron Cipruson is ez volt a ter-
mészetes állapot . A kávézóban 
úgy ült mellettem két rendőr, 
hogy a géppisztolyukat és a go-
lyóálló mellényüket az aszta-
lomnak támasztották.
És kell e félni Egyiptomban? A 
válaszom nem. De az óvatosság 
ajánlott. Főleg akkor, ha az uta-
zó ki szeretne lépni a szállodán 
túl is. Mert Egyiptom tényleg 
két véglet. A turistás – gazdag 
világ és a szegénységben élő 
tömegek. A turizmusból élők 
persze mindent és azon túl is 
megtesznek, hogy az odaérke-
ző újra visszamenjen. Elegáns 
szállodák sorakoznak a Vörös-
tenger partján, olyan ételvá-
lasztékkal és minőséggel, kü-
lönleges  gyümölcsökkel, amitől 
tényleg leesik a vendég álla. Ka-
iróba tartva a repülőn megis-
merkedtem egy jóképű magyar-
egyiptomi  férfival, akinek az 
édesapja egyetemi évei alatt 
talált rá a magyar édesanyjára. 
Tőle hallottam a helyi mondást:  
az európaiak azért esznek, hogy 
éljenek, az egyiptomiak azért 
élnek, hogy egyenek. Így aztán 
tényleg nem lepődtem meg az 
ételválasztékuk minőségén és 
mennyiségén.
De amikor elhagyja az ember 
a szállodát és a műemlékeket, 
valahogy úgy érzi magát, visz-
szament az időben. A tető és 
ablak nélküli düledező házak a 
csatorna partján, tömegközle-
kedésként használt tuk-tukok. A 
százmilliós országban 23 millió 
ember analfabéta, az általános 
iskola nem kötelező. Ha valaki-
nek a havi bére 100 dollár, az 
már jó fizetésnek számít.
Ilyen élmények után arra gon-
dolok: ugyan mi miért is nya-
valygunk olyan sokat itt Európa 
közepén? Persze ha jönne egy jó 
tündér, akitől kérni lehetne, én 
azt szeretném: télen talán töb-
bet süssön a nap.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Egyiptom 

A Nemzetibe készül a hollóházi Csipet-Csapat Tokaji sétány

Fotó:  Tóth Gábor
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75 évvel ezelőtt történt a doni katasztrófa, ahol II. 
Magyar Hadsereg 150 ezer magyar katonája halt 
hősi halált.

Köteles Lukács apai nagyapámtól tanultam ezt a 
szomorú nótát: 
„Valahol a Don-kanyarnál húzódik egy magyar lö-
vészárok, harci zajban rád gondolok, tőled rózsás 
leveleket várok...”

Szerencsére ő hazajött, de édesapja, a dédnagy-
apám csak 7 év után halálos betegen tért haza a 
hadifogságból. 

Mindannyian elmesélték micsoda megpróbáltatá-
sokon kellet keresztülmenniük. Nagyon fáztak és 
sokat éheztek. Emberfeletti küzdelmet folytattak az 
életükért. A nagyapám hutai bajtársával élete végéig 
tartotta a kapcsolatot. Testvérként szerették egy-
mást, rendszeresen összejártak a családjaink.

A II. világháborúban történt az is, amikor a német 
csapatok visszavonultak a térségünkben és a 
Komlóska és Sárospatak közötti fennsíkon akar-
tak kialakítani egy lövészállást. Megparancsolták a 
komlóskaiaknak, hogy az ökrös fogataikkal vonszol-
ják fel az ágyúkat a határba, mert onnan szerették 
volna lőni Sárospatakot. A komlóskaiak összesúgtak 
és az ökreiket fordítva fogták be a járomba, így az 
állatok az amúgy is nehéz terepen nem bírták felhúz-
ni a lövegeket az álláspontra. Így elmaradt a város 
lerombolása.

Koleszár István, anyai nagyapám elmesélte, hogy 
Münster lágerben volt nyugati hadifogságban. Nem 
volt mit enniük és gyakran elmehetet dolgozni a kö-
zeli birtokra, ahol tehenet kellett fejnie. Mindig lopott 
a kulacsba egy kis tejet a bajtársainak.

Egyszer sikerült megszereznie egy fél tenyérnyi sza-
lonnát, amit akár egyedül is megehetett volna, de 
Ő elvitte a táborba és egy cérnával annyi felé vág-
ta, ahányan a sorstársaival voltak. Így mindenkinek 
jutott egy körömnyi falatka. Nem volt mit enniük és 
az éhhalál fenyegette őket ezért eldöntötték, hogy 
megszöknek a fogságból egy Háromhutai és egy 
Makkoshotykai barátjával. Megbeszélték, hogy min-
dig az fog beszél, aki azt a nyelvet jól ismeri, amin 
esetleg megkérdezik Őket. Szerencsésen hazaértek. 
Ezeket a történetet a bajtársai mesélték el nekem, 
amikor 1996-ban találkoztam velük.

Ekkor értettem meg, hogy 1994-ben, amikor 21 
évesen az ország legfi atalabb polgármesterévé vá-
lasztottak Komlóskán, az első szavazatok a nagyszü-
leimnek és a szüleimnek is szóltak.

Mint, ahogy édesapám úgy én is és a testvérem is 
voltunk katonák. Én és a testvérem a délszláv válság 
idején szolgáltunk. Gyakran teljes menetfelszerelés-
sel riadókészültségben vártuk a parancsot. Szeren-
csére nem kellett harcolnunk. Később egyetlen vidé-
kiként még a vezérkar szolgálatában is álltam.
Sok történetet hallottam az idősebbektől a háborúk 

borzalmairól és sok szép emberi történetet is mesél-
tek nekem a vitéz katonáink. Mára már csak emlé-
kük maradt. Nyugodjanak békében!

Már 1944-be az országunk világi és egyházi vezetői 
széles társadalmi összefogással akartak építeni egy 
engesztelő kápolnát „az édes hazánkért életüket ál-
dozó magyar hősök” emlékére Budapesten, a Nor-
mafánál, a Szent Anna-réten. 1944-ben az oroszok 
bevonulásakor félbemaradt az építkezés és a szerve-
ző bizottság az országos adakozásból összegyűjtött 
pénzt Tokaji borba fektette, de a bor és az építőanyag 
is eltűnt.
Sajnos a kápolna a mai napig nem épült meg, pedig 
másodszor maga Mindszenty József bíboros úr teszi 
le az alapkövet, de Őt bebörtönzik, a mozgalmat el-
feledtetik és a kápolna alapjait elrejtik.

2012-ben újraélesztettük a Világ Győzelmes Király-
nője Engesztelő Mozgalmat, melynek Komlóskán 
van a székhelye. Mára ismét a világ minden tájáról 
csatlakoznak hozzánk, hogy megépülhessen a 70 
éve elmulasztott emlékhely.

Nagyapáink élete múlott azon, hogy össze tudnak-e 
fogni. A sok nehézségből és kilátástalanságból min-
dig az emberséges cselekedetekkel tudtak kilábalni.
Ma a békésnek tűnő világunkban tudunk-e össze-
fogni, hogy a jövőben elkerüljük az értelmetlen áldo-
zatokat és ne kelljen nehéz harcokat vívnunk.

Köteles László
Komlóska polgármestere

Világ Győzelmes Királynője Engesztelő Mozgalom 
Egyesület elnöke

Telefonszám: 30/9383174 - honlap: www.
koteleslaszlo.hu - e-mail: kl@komloska.hu

Hőseink emlékére

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését küldje el 
önéletrajzát a hr@polyax.hu email címre vagy jelentkezhet az 

alábbi telefonszámon: 06-30/472-7447

CNC gépbeállító

Feladatok:

a minőség � gyelembevételével

felügyelete, beállítása

Elvárások:

CNC gépbeállító kollégát keres.

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

eva.laczo@szuperinfo.hu
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LEGYÉL TE IS RÉSZESE EGY VALÓDI MAGYAR 
SIKERTÖRTÉNETNEK!
ÁLLÁSLEHETŐSÉG A BUDAPESTI ÉS A DUNAVARSÁNYI 
ÜZEMÜNKBEN EGYARÁNT!
GYERE ÉS DOLGOZZ MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB 
MAGYAR TULAJDONÚ ÖNTÖDÉJÉBEN.

KIEMELKEDŐ KERESETI LEHETŐSÉGET ÉS 
SZÉLESKÖRŰ JUTTATÁSI CSOMAGOT KÍNÁLUNK 
MINDEN MUNKAVÁLLALÓNKNAK. ALBÉRLET 
TÁMOGATÁST ÉS KOMFORTOS MUNKÁSSZÁLLÓ 
LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTUNK.

ÖNÉLETRAJZOT A TOBORZAS@FEMALK.HU CÍMRE VÁRJUK

Minden héten online is
megtekintheti újságunkat! 

www.szuperinfo.hu
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Kárpátaljára vitt adományt a SWAK.  Decemberben heteken át gyűjtött 
adományokat kárpátaljai családoknak a Sárospataki Wass Albert Kör (SWAK). Tarnavölgyi 
László elnök beszámolója szerint az összegyűlt 330 ezer forintból 16 beregdédai családot 
tudtak segíteni Karácsony környékén. Szuper ügyek

Kitüntették a legeredményesebb szerencsi sportolókat Már osztják a tüzelőt

Az eplényi és a ■
mátraszentistváni sípá-
lyák után most a sátoral-
jaújhelyi Zemplén Kaland-
park fejlesztéséhez nyúj-
tott támogatást a kor-
mány – jelentette be 
Révész Máriusz, a kerék-
pározás és az aktív kikap-
csolódás fejlesztésével 
és népszerűsítésével ösz-
szefüggő feladatok ellá-
tásáért felelős kormány-
biztos  sajtótájékoztató-
ján, Sátoraljaújhelyen. 

Mint elmondta, tavaly szü-
letett egy általános döntés, 
amely szerint a téli aktív 
pihenés támogatása kere-
tében két sípálya fejleszté-
séhez hozzájárul a kor-
mány, ami akkor az eplényi 
és a mátraszentistváni 
síközpontokat érintette. 
Alapvető feltételként szab-
ták, hogy a beruházás 70-
75 százalékát a pályázónak 
kell finanszíroznia. Mivel a 
lehetőséget nem zárták le, 
tavaly Szamosvölgyi Péter 
Sátoraljaújhely polgármes-
tere jelezte, hogy ők is ter-
veznek sípályákat és a négy 

évszakos turizmus kínálatát 
bővítő beruházásokat. 

A kormánybiztos hozzátet-
te: ennek eredményeként az 
önkormányzat tulajdonában 
működő Zemplén Kalandpark 
mintegy 64 millió forintos 
fejlesztéséhez több mint 18 
millió forinttal járult hozzá a 
kormányzat. Ebből az összeg-
ből hóágyúkat és egy, a sípá-
lyák karbantartására alkal-
mas hótaposógépet, vagyis 
ratrakot vásárolt a kaland-
park. Az egyébként is szám-
talan élményelemet kínáló 
szabadidő- és sportcentrum 
négy évszakos hasznosítása 
keretében pedig elkezdődött 
három downhill kerékpáros 

pálya engedélyeztetése, va-
lamint a libegő-felvonó al-
kalmassá tétele kerékpárok 
szállítására - közölte. 

Révész Máriusz kiemelte: 
Sátoraljaújhelyen szűk két 
évtized alatt épített fel az 
önkormányzat egy ma már 
évi 230 ezres látogatottság-
gal büszkélkedő szabadidős 
központot, céljuk a félmil-
liós vendégszám elérése. A 
kalandpark ráadásul nyere-
séggel működik, ami ritkaság 
ma Magyarországon, az ered-
mény jelentős részét pedig a 
tulajdonos visszaforgatja a 
karbantartásokra, fejleszté-
sekre - mondta. 

Dankó Dénes, Sátoraljaúj-

hely alpolgármestere alá-
húzta: sokan kérdezik, hogy 
önkormányzat miért fogla-
kozik idegenforgalmi léte-
sítmény működtetésével. „A 
válasz egyszerű: a kaland-
parkban kitermelt nyereség-
ből járdák épülnek, fejlesz-
tik az egészségügyi ellátást, 
vagyis a városban élő em-
berek életét tesszük jobbá” 
– fogalmazott.

Soltész-Vincze Tünde, a 
Zemplén Kalandpark igaz-
gatója arról beszélt, hogy 
jelenleg 48 főállású em-
ber dolgozik a létesítmény 
együttesben, akik munkáját 
40 közmunkaprogramban 
foglalkoztatott ember segí-
ti. 2016-ban közel 30 millió 
forintos nyereséget termelt 
a kalandpark.

Révész Máriusz a sátoralja-
újhelyi sajtótájékoztatót kö-
vetően Sárospatakon a 2018-
as vándortáborok és egyéb 
turisztikai lehetőségek is-
mertetésére szervezett fóru-
mon tartott előadást. Ezen 
elmondta: a gyalogos és vízi 
vándortábor útvonalakat már 
tavaly kialakították és ezeket 

néhány tábor lebonyolításá-
val már tesztelték is, amelyek 
tapasztalataira alapozva ki-
sebb korrekciókat hajtottak 
végre. Hozzáfűzte: a kerék-
páros vándortáborok idén 
indulnak, három útvonal 
kiépítése történik meg: az 
Őrségben, Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében, valamint a 
Börzsönyben. Ezeket a tábo-
rokat egyhetesekre tervezik. 
A költségek is kedvezőek, 
ugyanis egy táborozó szá-
mára az utazással, progra-
mokkal, valamint étkezéssel 
együtt 21 ezer forintba kerül 
a részvétel. Célközönség az 
általános iskolák felső tago-
zata, valamint a gimnazis-
ták, vagyis a 10 és 18 év kö-
zötti korosztály – mondta a 
kormánybiztos. Kiemelte: a 
program célja, hogy a diákok 
a virtuális élmények helyett 
a valós kalandokban leljenek 
örömet. 

A további részleteket a jö-
vő héttől a vandortabor.hu 
honlapon olvashatják majd 
az érdeklődők – jelentette ki 
Révész Máriusz.           

             SZI - BA

Érkezik a tüzelő a rászo-■
rulóknak.
Az önkormányzatok folyama-
tosan viszik a szociális alapon 
járó tűzifát, illetve szenet. Feb-
ruár 15-ig kell szétosztani a tü-
zelőt. Az elmúlt évekhez hason-
lóan most is az ötezer fő alatti 
települések pályázhattak, ösz-
szesen 4 milliárd forintot költ 
erre a célra az állam. A Belügy-
minisztérium által meghirde-
tett szociálistüzelőanyag-pá-
lyázaton 2255 önkormányzat 
nyert a helyi önkormányzatok 
szociális célú tüzelőanyag-vá-
sárlásához a költségvetés idén 
is hárommilliárd forint támoga-
tást biztosított, azonban a mi-
nisztériumi, fejezeten belüli át-
csoportosítás eredményeként 
jött össze a végül felhasználha-
tó négymilliárd forint.
A hátrányos helyzetű térségek-
ben lévő önkormányzatoknak 
nem kell önrészt fizetniük.

SZI - BA

A tavalyi év legeredmé-■
nyesebb szerencsi spor-
tolóit tüntették ki a Sze-
rencs Városi Sportegyesü-
let sportbálján.  

A Szerencs – Tokaj-Hegyalja 
Kapuja elnevezésű közössé-
gi oldal beszámolója szerint 
az eseményen Koncz Ferenc 
polgármester hangsúlyozta, 
hogy a városban mindig ki-
emelt fontossággal kezelték 
a sportot, nem véletlen hogy 
tíz szakosztály működik a 
Szerencs Városi Sportegye-
sület (SZVSE) keretein belül. 
„Úgy érzem, az tapasztalható, 
hogy nem csak a városveze-
tésnek szívügye a sport, ko-
molyan veszi a település la-
kossága, és ami figyelemre 

méltó, a legfiatalabb korosz-
tály is, akiket nagyban támo-
gatnak a szülők. Nincs fonto-
sabb dolog az egészségnél, 
amit a rendszeres mozgás elő-
segíthet mind az iskolákban, 
mind a sportegyesület szak-
osztályain belül. Köszönet il-
leti a szülőket, szakosztály-
vezetőket, az edzőket, akik 
szabadidejüket, sokszor sa-
ját pénzüket áldozzák er-
re a munkára” – mondta a 
sportbál megnyitóján Koncz 
Ferenc.

A portál közlése szerint 
Nyiri Tibor az SZVSE elnöke 
köszöntőjében azt jegyezte 
meg, hogy az est nemcsak a 
kitüntetések átadására alkal-
mas, lehetőség arra is, hogy a 

szakosztályok sportolói csa-
ládias légkörben találkozza-
nak egymással. „Manapság 
nem túl gyakran van lehető-
ség arra, hogy közösen tud-
junk örülni a másik sikeré-
nek, ez egy ilyen alkalom, 
köszönet mindazok felé, 
akik támogatták a program 

megvalósulását” 
- közölte Nyiri Ti-
bor, majd hang-
súlyozta, hogy 
a magyar sport 
a magyar kul-
túra része. Mint 
mondta, nem-
csak a nagyvá-
rosokban fontos 
a sportélet, de az 
olyan települése-

ken is, mint Szerencs, ahol 
a felnövekvő nemzedéknek 
lehetősége van arra, hogy az 
egészségéért tegyen valamit. 
A sportolók sikere egyben a 
város sikere – fogalmazott kö-
szöntőjében az egyesület el-
nöke olvasható a szerencsi ol-
dalon.                     SZI - BA

18 milliós támogatás: hóágyúk, hótaposógép

Fotó: Serfőző László
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A szerkesztőség elérhetősége:
 Telefon: 06-

e-mail: @szuperinfo.hu  m  www.szuperinfo.hu

Miért ?

3 Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 5 hetilap
jelenik meg – Miskolc, Tiszaújváros, Ózd,  
Kazincbarcika és környéke, Zemplén – összesen 
118 750 darab ingyenes példányban.

3 Olvasószám: 170 000 (Magyar Lapkiadók
Egyesülete megbízásából reprezentatív 
negyedéves közvélemény kutatás)

3 A Szuperinfókkal juttathatja el üzenetét a
legtöbb emberhez a megyében. 

3 Tematikus különszámok: egy lappal eljutni a
megyében élőkhöz. 

3 A Szuperinfó franchise hálózat része. 2014-ben
elindult a lap hirdető újságból történő ingyenes 
hetilappá történő pozicionálása.

3 Arculatában és tartalmában is megváltozott.
Mára irányított szerkesztőségi tartalommal a helyi 
közösségek vezető, ingyenes hetilapjává vált.

3  A terjesztése két irányú: postaládás és lerakóhelyes.

3 A példányszámaink és terjesztési helyeink
transzparensek.

3

 Miskolc-,  Kazincbarcika-, Tiszaújváros-, Ózd környékén, Szerencsen, Szikszón, Encsen

Maros Éva 

Kedves 
Olvasó!
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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.
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H Á Z - ,  H Á Z R É S Z E L A D Á S

Bánrévén (közvetlenül a Szlovák határ 
mellett) csendes utcában 990 m2 tel-
ken 80 m2-es, összkomfortos (2 szo-
ba + nappali) családi ház eladó. A ház-
hoz nyári konyha, garázs, pince, fúrt 
kút tartozik. Fűtése gázkonvektor + 
cserépkályha, a meleg víz ellátásáról 
gázbojler gondoskodik. Irányár: 3,4 M 
Ft. Érdeklődni hétköznap 17 óra után, 
hétvégén egész nap a 06-20/260-95-
17 telefonszámon lehet.
Sárospatakon eladó 4 szobás csa-
ládi ház a Hunyadi utcában. Érd.: 
06-20/211-3204.
Sátoraljaújhelyben családi ház sürgő-
sen eladó. Tel.: 20/3349-210.

L A K Á S E L A D Á S

Miskolcon, a Dorottya lakóparkban, 
Eperjesi utcában eladó egy 39nm, 
földszinti, 1,5 szobás, hőszigetelt, 
nagyon kis rezsivel üzemelő, felújí-
tott szép lakás. Kiváló lakóközösség 
és tiszta rendezett lépcsőház jel-
lemzi az ingatlant. Ár: 9 M Ft. Tel:
0670-701-2271.

Az állatok bíznak bennünk!

SÁROSPATAK:
Zemplén Help Alapítvány

Mandulás-hegyi Kutyaotthona
Telefon: 20/994-2700

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Ne vásároljon,
FOGADJON

ÖRÖKBE!

Kos - Nagy felelősséget 
varrhatnak az Ön nyakába és 
bár kitüntetésnek is vehetné 
a bizalmat, Ön mégis ellen-
ségének érzi a főnökét. De ne 

ítélkezzen elhamarkodottan, mert ezek 
az érzések régi sérelemből táplálkoznak. 
Szerelmi életére is a féltékenység lesz a 
jellemző, hála a Vénusz állásának.

Bika - Kiválóan kezdi ezt a 
hetet: egyszerre hat bolygó lesz 
a Bakban, ami a Bikákat meg-
nyugtatja. Végre biztonságban 
fogja érezni magát. Ez kikap-

csolódásra kínál lehetőséget, amire a 
szerdai Bak újhold a legkedvezőbb. Ekkor 
nyugodtan átgondolhatja minden prob-
lémás dolgát! Ne hagyja ki a lehetőséget!

Ikrek - Bár a hét eleji boly-
gófelvonulás Önt nem 
érinti közvetlenül, viszont a 
környezetében lévők a szokott-
nál zárkózottabbak lesznek. 

Jobb lenne, ha ennek nem tulajdonítana 
túl nagy jelentőséget. Szerdától egyre jobb 
passzban lesz, így a hét közepétől már 
oldódik a feszültség.

Rák - Nagyon zsúfoltnak 
ígérkezik a hét eleje, azt se 
tudja majd, hová legyen. Még 
szerencse, hogy jól bírja a tem-
pót és képes lesz folyamatosan 

orvosolni a problémákat, elvégezni az 
Önre váró feladatokat. Baráti találkozókra 
és kikapcsolódási lehetőségekre nemigen 
lesz lehetősége.

Oroszlán - Uralkodó boly-
gójának az Uránusszal alkotott 
négyszöge nehéz helyzetet te- 
remt a kapcsolatában. A  
feszültséget enyhíti a Vénusz  

jelenléte: a kedvességével, a szelídségével 
és a csáberejével mégiscsak leveheti 
a környezetét a lábáról. Nagymacska 
mivoltát tegye félre kicsit.

Szűz - A hangulata szokatlanul 
változékony és ingatag lehet, 
de úgy érezheti, hogy ebből 
semmit nem mutathat ki. A 
konfliktusok elől pedig a tevés-

vevésbe menekül. A rendszeretete jó  
tulajdonság, de nem bújhat ebbe a 
problémái elől. Gondolja át a dolgokat és 
próbáljon hideg fejjel érvelni!

Mérleg - Uralkodó bolygója a 
Nappal áll együtt, ugyanakkor 
nehéz fényszöget zár be az 
Uránusszal is. Ön a hagyo-
mányos értékrend híve, de a 

társa valósággal bombázza Önt azzal, hogy 
elmaradott, túl konzervatív. Ezen csak úgy 
segíthet, ha túllendülve a gátlásain újra-
fogalmazza magában a dolgokat.

Skorpió - A társa jogosan 
vetheti a szemére, hogy többet 
törődik a munkájával, mint 
vele, s a családjával. Sajnos 
még az a vélekedése is jogos 

lehet, hogy egy kollégája iránti érzelmei 
is mélyebbek, mint a kapcsolat azt meg-
engedné. Ez persze nem feltétlenül van 
így, de a gyanú akkor is megfoganhat.

Nyilas - Ne lepődjön meg, 
hogy még ezen a héten is a 
pénz lesz a figyelme közép-
pontjában! Ritka és épp ezért 
nagy jelentőségű, hogy tízből 

hat bolygó jár a Bakban: Nap, Hold, 
Merkúr, Vénusz, Szaturnusz és Plútó. Ettől 
hajlamos lesz folyton a pénzt számolni, de 
szakítson időt másra is! 

Bak - A héten bizony több 
bonyodalommal is szembe 
kell néznie. Hirtelen azt se 
fogja tudni mihez kezdjen, 
mely problémáját kellene előbb 

orvosolnia. Mindenképpen állítson fon-
tossági sorrendet, különben el fog veszni 
a részletekben és a feladatok között. Kap-
csolata azonban harmonikusnak tűnik.

Vízöntő - Olyan kellemes 
élmény éri a napokban, hogy 
akik eddig csalódást okoztak 
Önnek vagy megbántották, most 
egyszeriben segíteni akarnak 

Önnek és jóvátenni azt, amit elszúrtak. 
Ne legyen dacos, hanem hagyja, hogy 
megtegyék. Így akár újjá is éledhetnek az 
elgyötört kapcsolatai!

Halak - A baráti kapcsolatait 
most fontosabbnak élheti meg 
a szerelemnél. Ne is csodálkoz-
zon azon, ha ez bizony szemet 
szúr a kedvesének és bántja is 

őt ezzel. Kivéve, ha Önök között legalább 
olyan mély barátság van, mint amilyen a 
többi barátaival. Mindenesetre figyeljen 
jobban az egyensúlyra!

 HOROSZKÓP 4. HÉT (2018. január 22-től január 28-ig)

Miskolc, Fazola utcában eladó egy 
földszinti, 43 nm-s, gázos, felújítandó 
lakás. Az épület bejárata akadálymen-
tesített, mozgáskorlátozottak is köny-
nyen meg tudják közelíteni a lakást. 
Azonnal költözhető. Irányár: 6,5 M Ft. 
Érd.: 0630/535-7946.
Sárospatakon, a Hild téren 2 szobás, I. 
emeleti lakás eladó. Tel.: 06-20/333-
6608.
Miskolc, Katowice utcán eladó egy 
tégla falazatú, gázkonvektoros, első 
emeleti 1,5 szobás, 42nm, jó állapot-
ban lévő, üres, tehermentes lakás. 
Kiváló lakóközösség és tiszta rendes 
lépcsőház várja az új lakókat. Ár: 7,4 
M Ft. Tel: 0670-701-2271.
Miskolcon, a Melinda utcán 1. emele-
ti, 82 nm-es, 3 szobás, tégla építésű, 
igényesen felújított, amerikai kony-
hás, nagy erkélyes, klímás, riasztós, 
2 garázsos lakás eladó. Ár: 20,9 M 
Ft+garázs. Tel: 0670-701-2271.
Miskolc, Stadion utcában tégla építé-
sű, gázkonvektoros, 2. emeleti, 28nm 
garzonlakás eladó, akár albérlővel 
együtt is. Tiszta rendes lépcsőház és 
jó lakóközösség jellemzi az ingatlant. 
Ár: 5 M Ft. Tel: 0670-701-2271.
Miskolc, Stadion utcában, frissen fel-
újított 4 emeletes lépcsőházban kivá-
ló lakóközösséggel eladó egy 51nm, 2 
szobás, 3. emeleti távhős, felújítandó 
panellakás. Ár: 6,3 M Ft. Tel: 0670-
701-2271.
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Miskolc, Avas II. ütemben, felújí-
tott, 55 m2-es, nagy konyhás, erké-
lyes lakás eladó. Irár: 6,65 M Ft. Tel.: 
0620/541-2828.
Miskolc, Vászonfehérítő úton eladó 
egy 3. emeleti, 35nm, 1,5 szobás, 
jó állapotban lévő lakás. Kiváló lakó-
közösség és tiszta rendes lépcsőház 
várja az új lakókat. Ár: 5,9 M Ft. Tel: 
0670-701-2271.
Miskolc, Avasi kilátóhoz közeli, panel-
programos, 4/I. emeleti, 2 szoba, 
gardróbos lakás eladó vagy cserélhe-
tő 1 szobával nagyobbra a környéken, 
esetleg kisebb családi ház is érdekel. 
Tel.: 46/746-137, 13.00-19.30.
Miskolcon, a Dessewffy utcában 
Miskolc Rózsadombján eladó egy 60 
m2-es, kettő szoba + ebédlős, teljes 
körűen gépészetileg is felújított igé-
nyes lakás. Komplett új fürdőszoba és 
konyha beépített háztartási gépekkel. 
Fűtését gázkonvektor biztosítja. Irány-
ár: 15,5 M Ft. Érd.: 0630/535-7946.
Eladó Miskolc belvárosában Soltész 
N.K. u. 77 nm-es, gázos 2. emeleti, 
belső udvaros, pihenőkertes társas-
házi lakás. Gépészetileg teljesen fel-
újított, ablakok cserélve műanyag nyí-
lászárókra. Nappali + étkező + kony-
ha egyben, 3 szoba, előszoba, fürdő-
szoba, külön wc. Ár: 13 M Ft. Érd.: 
20/980-6678.

É P Í T É S I  T E L E K

Sátoraljaújhelyben a Benczúr 
utcában építési telek eladó. Tel.: 
30/5647-541.
Miskolc Belvárosban, Szirmán, 
Kistokajban, Tapolcán, Mályiban és 
Sajóládon összközműves építési tel-
kek eladók 700-1100 nm. Ár: 1,4 M 
Ft-tól. Tel: 0670-701-2271.
FÉL ÁRON!! Miskolc, Komlóstetőn 
1000 m2-es belterületi építési telek 
eladó. Háromszög alakú 40 méteres 
utcafronttal!! Szomszédban új építé-
sű házak. BÉRHÁZI LAKÁST BESZÁMÍ-
TOK, CSOK IGÉNYELHETŐ. Ár: 2,8 MFt. 
Tel.: 06/30-227-2273.
Miskolc, Búza tér mellett HUSZÁR 
utcán 12 db 550-600 m2-es BEL-
VÁROSI TELJESEN SÍK telek eladó! 
Beépíthetőség 40%, magasság 6 
méter. Bérházi lakásokat beszá-
mítunk. Ár: 8 000 000 Ft. Tel.: 
06 30/227-2273.

F Ö L D ,  K E R T

Károlyfalván Hosszúföldek dűlőben 
34,21 m2 kordonos szőlő eladó. Tel.: 
20/5520-235.
Királyhegyen 333 m2 szőlő eladó. 
Tel.: 20/523-2235.
Olaszliszkán Ó-mogyorós dűlőben 
3376 négyzetméter szőlőültetvény 
eladó. Érd.: 06-20/461-3040.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését küldje el 
önéletrajzát a hr@polyax.hu email címre vagy jelentkezhet 

az alábbi telefonszámon: 06-30/472-7447

JÖJJÖN HOZZÁNK 

FELADATOK:
 CNC gépek kezelése,
 Mérési, dokumentálási feladatok ellátása,
 Szerszám cserék elvégzése,
 Önálló munkavégzés,

ELVÁRÁSOK:
 Megbízhatóság, precíz munkavégzés,
 Pontosság a munkavégzésben,

ELŐNY:
  CNC gépek beállításában és több éves gyártói környezetben 
szerzett tapasztalat,
 Rá bízott feladatot megbízhatóan elvégzi,
 Minimum 2-3 éves szakmai tapasztalat,

AMIT KÍNÁLUNK:
  Folyamatosan fejlődő cégnél biztos, stabil munkahely,
 Kiemelkedő fizetés és egyéb juttatások,
 Utazási költségtérítés,
 Lakhatási támogatás,
 Szakmai fejlődések támogatása

Elege van a folyamatos műszakból?

Fémipari alkatrészeket gyártó cégünk, csapatunk bővülése és fejlődése 
érdekében keres új munkavállalókat az alábbi munkakörben:

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

 
J A N U Á R  2 0 .  S Z O M B A T

18.00:  Zempléni portré: 30 év a köz 
szolgálatában. Fedorné dr. Fráter Zsófi a 
címzetes jegyző 
18.30: Repeta. Válogatás a hét magazin 
műsoraiból
19.00: Hír7
19.20: Műsorcsere 

J A N U Á R  2 1 .  V A S Á R N A P

18.00: A héten történt
18.40: Rotary jótékonysági koncert

J A N U Á R  2 2 .  H É T F Ő

18.00: Katedra. Egyetemi toborzás 
  „Fogyasztói tudatosságra 
nevelő iskola” díj Trefort Ágoston Szak-
gimnázium
18.30: Egyházi idő 
19.00: Hír7
19.20: Domonkosok Sárospatakon 

J A N U Á R  2 3 .  K E D D

18.00: Nemzetiségi Önkormányzatok 
Interetnikus Találkozója 
18.30: Zempléni mozaik: Fizikai becslési 
verseny Sárospatakon 

19.00: Hír7
19.20:  DÍSZÜNNEPSÉG A MAGYAR KUL-
TÚRA NAPJA TISZTELETÉRE Sárospatak

J A N U Á R  2 4 .  S Z E R D A

18.00: DÍSZÜNNEPSÉG A MAGYAR 
KULTÚRA NAPJA TISZTELETÉRE Sátor-
aljaújhelyen
19.00: Hír7
19.20: A Tátrától a Tiszáig. Határmenti 
Televíziós Együttműködés

J A N U Á R  2 5 .  C S Ü T Ö R T Ö K

18.00: Első kézből. Beszélgetés 
Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési 
képviselővel  
18.30: Zempléni mozaik
19.00: Hír7
19.30: Műsorcsere

D E C E M B E R  1 7 .  V A S Á R N A P

18.00: Sportról-Sportra
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.20: Operett és Nótaest 

Zemplén TV
 DECEMBER 4-10
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keresünk hosszú távú  
németországi munkára  

azonnali kezdéssel

Önéletrajzokat a  

e-mail címre várjuk, 
bővebb felvilágosítás  
a  

vagy a  
telefonszámokon.

Betanított 
munkásokat   

keresünk 
újhartyáni (Pest megye) 

porfestő üzemünkbe, 
12 órás, két műszakos munkarendbe. 

Fér�ak jelentkezését várjuk! 
A szállást biztosítjuk! 
Jutattások: 

kp. cafeteria, műszak pótlék. 
Érdeklődni: 20/938-5908 

Fényképes szakmai önéletrajzokat a 
hamar@ktechkft.hu 

címre várunk. 
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Szőlő bérbeadó Zsadányban és 
Olasziban a 37-es mellett. Érd.: 
06 30 308 6655.

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, porce-
lánt, órát, könyvet, ezüstöt, hagya-
tékot műtárgybecsüs vásárol. Tel.: 
06-30/342-1855.

E G Y É B  E L A D Á S

Eladó régi típusú éjjeliszek-
rény, tükrös szekrény és ágy. 
Tel.: 06-20/911-4983.
10.900 Ft/m3-től akciós, konyhakész 
tűzifa. Tölgy, bükk, cser, akác. Garan-
tált mennyiség, minőség. Ingyen ház-
hoz szállítás. Szállítóval és számlával. 
Tel.: 06-20/800-1201.
Akciós konyhakész tűzifa 11.500 
Ft/m3-től. Tölgy, bükk, cser, akác. 
Garantált mennyiség, minőség. Ingyen 
házhoz szállítás. Szállítóval és szám-
lával. Tel.: 06-20/958-6233.
Minőségi tűzifa konyhakészen, 
garantált minőség és mennyi-
ség, gyors szállítással 11 E Ft/m3. 
Tel.: 20/528-2604.
Tűzifa tavalyi áron! akcióban eredei 
m3-ben és kalodás fáink 1,5-2 éves 
kitermelésűek. kalodás 8500-14500 
ft/m3, erdei m3 15 500-23500 ft/
m3. tölgy, bükk, akác. fuvarjainkat 
24 órán belül teljesítjük. hívjon biza-
lommal. 30/680-1790.

S Z O L G Á L T A T Á S

Palatetők bontás nélküli felújítása, szí-
nes mintás bitumenes zsindelyekkel, 
hosszú élettartam! Kizárólag I. osztá-
lyú anyagokkal dolgozunk! Több szín-
választék! 15 év garancia! Ingyenes 
helyszíni felmérés az ország egész 
területén! Hívjon bizalommal! Érdek-
lődni: 06-30/502-5078.

M U N K A H E L Y E T  K Í N Á L

A PLÉDA Kft. keres élelmiszeripa-
ri szakmunkást SÁTORALJAÚJHE-
LYI TEJÜZEMÉBE. Szállást biztosí-
tunk. 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.

O K T A T Á S

Alsó tagozatos tanulók korrepetálá-
sát és gyermekfelügyeletet vállalok 
Sárospatakon. Tel.: 30/920-6395.

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, 
Cukrász, Pincér, Vendéglátás szer-
vező, Vendéglátó üzletvezető, Ven-
déglátó Eladó, Aranykalászos Gaz-
da OKJ tanfolyam. 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)

Aranykalászos Gazda, Méhész, 
Vagyonőr, Targonca-, Földmun-
ka-, Emelőgép-kezelő tanfolyamo-
kat indítunk. Tel.: 30/228-3281 
E001083/2015/A008,A004,A022, 
A012,A011.
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A Bodrog Egyesület „A hulladékgazdálkodás helyes
útjának bemutatása” címmel rajzpályázatot hirdet.

A pályaműveket 2018.02.25-ig várjuk, az alábbi címre:
Bodrog Egyesület-Csoma Zsanett 3943 Bodrogolaszi, Cerkó u. 5/A

A részletes felhívást keresd az iskolákban, vagy bővebb felvilágosítást
kaphatsz az alábbi elérhetőségeken: Krisztián Szilvia, környezeti nevelő 
mobil: 06 (20) 350 9061 e-mail: zsanett.csoma.024@gmail.com
www.szelektalok.hu
Az esemény támogatója a Földművelésügyi Minisztérium.

RAJZPÁLYÁZAT

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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Telefon: 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.

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!
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Story... avagy a történetünk
A mi történetünk nem egyszerű dolog. Dominik gyermekünk SMA 1-es (gerinc-
velő izomsorvadás) betegségben szenved. Jelenleg már lélegeztető gépen va-
gyunk. Nem könnyű sajnos az élete. Az ilyen típusú gyerekek nagy része mozogni 
sem tanul meg, viszont nekünk megadatott ez a lehetőség. Tud kezével-lábával 
kalimpálni, fordulni is tud hátról, jobbról balra és vissza. Szeretnénk haza hozni 
magunkhoz, mert itt van mellettünk a helye. Ehhez sajnos át kell alakítanunk 
részben a lakást és egyéb eszközöket kell beszereznünk. Ágyat kell csináltatnunk 
ami dönthető, felfekvés elleni matracot kell neki vennünk és még sorolhatnám. Van 
egy kis része, amit önerőből mi is tudunk �nanszírozni. Viszont szükségünk van a 
Ti segítségetekre ahhoz, hogy pár hónapon belül haza hozhassuk. Azért is fontos 
ez, mert napi 4 óra hosszat lehetünk vele bent összesen, ami lelkileg sem tesz jót 
neki. Egy gyereknek az anyukája mellett a helye. Előre is nagyon szépen köszönjük 
mindenkinek a segítséget. 
Minden kis összegű adománynak, támogatásnak örülünk! 

Kérlek támogass te is egy egyedi összeg megadásával. 
giver.hu   Hogy haza hozhassuk Domcsit...

Budapest Bank 10102718-41256600-01004007 
(FONTOS a közleményben feltüntetni: Dominik adománya)

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

INGYENES* 
szemorvosi látás- és kontaktlencse vizsgálat
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DUPLÁZÓ AJÁNLAT

KERETEK ÉRKEZTEK!

A második pár lencse ajándék!
A két pár progresszív lencse dioptriájának meg kell egyeznie.
Az akció további részleteiről érdeklődjön üzleteinkben!

PRÉMIUM KATEGÓRIÁS


