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J a n u á r 
22-e a Ma-
gyar Kul-
túra Napja. 
Kölcsey Fe-
renc 1823-
ban ezen a 
napon fe-
jezte be 

a Himnuszt. Koncertekkel, 
könyvbemutatókkal és irodal-
mi estekkel ünnepeltek eb-
ből az alkalomból országszer-
te, valamint a határokon túl és 
szerte a világban./3. oldal

Díjak a kultúra napján

Tavasszal az 
egyik legna-
gyobb induló 
beruházás 
az Erzsé-
bet király-
né híd-
jának a 
felújítá-
sa – kö-
zölte la-
punkkal Posta György Tokaj 
polgármestere./3. oldal

Néptáncos leányok. A néptáncnak komoly hagyományai 
vannak Sárospatakon. Ezért is kapott hangsúlyos szerepet a 
Néptáncos leányok. 
vannak Sárospatakon. Ezért is kapott hangsúlyos szerepet a 
Néptáncos leányok. 
kultúra ezen szelete a Magyar Kultúra Napján, Sárospatakon. 
Fotónkon a néptáncos lányok egy csoportja látható. 

Tokaji fejlesztések
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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

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

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

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

Hasogatott TŰZIFA Kiváló minőségű

06-30/613-5064
Csak telefonhívásra 

szállíthatunk!

INGYENES  
házhoz-

szállítással
ajándék 
mosópor+

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

A BODKÖ Kft.

ÉPÍTÉSVEZETŐT
keres felsőfokú, vagy középfokú 

végzettséggel. 

ELVÁRÁS 
mély -és közműépítés kivitelezésében, 

irányításában szerzett gyakorlat.

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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a sikerek 
és lehetőségek 
települése
 

Köteles László
Komlóska polgármestere

Komlóska
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Elvárások:

Alapo szakma ismeretek
egaláb é szakma tapasztalat

Cafeteria

  Munkadarabok előírás szeriti  
összeszerelése, forrasztása,

Előny:

  

Erzsébet utalvány,
 Utazási költségtérítés  
10.500 Ft-ig próbaidő után.

Jelentkezés:
jelentkezes.c@humancentrum.hu 

vag 06 1 877 0902

 Betanított  
munkatársakat

keresünk Budapest, a IV. kerületi 
ipari parkba, egy műszakos elek- 

tronikai összeszerelői feladatokra: 

AWI Hegesztő,
CNC-s, Lakatos,

Fényező
munkatársakat

keresünk veresegyházi munkahelyre

Jelentkezés:
nagy.zita@humancentrum.hu

vagy 06-70 931-8742

GYÁRTÓSORI 
OPERÁTOROK, 

VIZSGÁLÓK, 
GÉPMESTEREK

jelentkezését várjuk Hatvanba 
több műszakos munkarendbe

  
    

Bővebb információ és jelentkezés: 
 

 hatvan@humancentrum.hu   

vagy  06-70/452-3196
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A Technical Services Hungaria Járműjavító Kft.
felvételt hirdet 

az alábbi munkakörökbe:

(CO2 fogyóelektródás 
 védőgázas ívhegesztő)

A fényképes önéletrajzokat végzettséggel, 
szakmai tapasztalattal 

az alábbi postai vagy e-mail címre várjuk:

Személy- és munkaügy 
3527 Miskolc, Kandó K. tér 1.

karrier@tshungaria.hu
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A GUMIDISZKONT ÁRUHÁZBAN
3527 Miskolc, József Attila u. 51. Tel.: 06-70/775-4096

Kedvezmények flottáknak, halasztott fizetéssel!Kedvezmények flottáknak, halasztott fizetéssel!Kedvezmények flottáknak, halasztott fizetéssel!Kedvezmények flottáknak, halasztott fizetéssel!Kedvezmények flottáknak, halasztott fizetéssel!Kedvezmények flottáknak, halasztott fizetéssel!Kedvezmények flottáknak, halasztott fizetéssel!Kedvezmények flottáknak, halasztott fizetéssel!Kedvezmények flottáknak, halasztott fizetéssel!Kedvezmények flottáknak, halasztott fizetéssel!Kedvezmények flottáknak, halasztott fizetéssel!

AZONNAL, 
BEJELENTKEZÉS NÉLKÜL!

Kedvezmények flottáknak, halasztott fizetéssel!Kedvezmények flottáknak, halasztott fizetéssel!Kedvezmények flottáknak, halasztott fizetéssel!Kedvezmények flottáknak, halasztott fizetéssel!Kedvezmények flottáknak, halasztott fizetéssel!Kedvezmények flottáknak, halasztott fizetéssel!Kedvezmények flottáknak, halasztott fizetéssel!Kedvezmények flottáknak, halasztott fizetéssel!Kedvezmények flottáknak, halasztott fizetéssel!Kedvezmények flottáknak, halasztott fizetéssel!Kedvezmények flottáknak, halasztott fizetéssel!Kedvezmények flottáknak, halasztott fizetéssel!Kedvezmények flottáknak, halasztott fizetéssel!Kedvezmények flottáknak, halasztott fizetéssel!Kedvezmények flottáknak, halasztott fizetéssel!Kedvezmények flottáknak, halasztott fizetéssel!

Kedvező áron 
alkatrészt is biztosítunk!

PROFI AUTÓSZERVIZ
MINIMÁL ÁRON

Minden héten online is
megtekintheti újságunkat! 

www.szuperinfo.hu

Lapzárta: 
szerda
17 óra
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Turisztikai támogatás. Folytatódnak a fejlesztések a hazai hegyekben. Újabb 
támogatásokat költ a kormány a turistaházak és az erdei szállások fejlesztésére. Főleg a legen-
dás kéktúra útvonala mellett lesznek felújítások. Új kilátók és szálláshelyek is épültek.Szuper ügyek

Tavasszal az egyik ■
legnagyobb induló be-
ruházás az Erzsébet ki-
rályné hídjának a felújí-rályné hídjának a felújí-rályné hídjának a felújí
tása – közölte lapunk-
kal Posta György Tokaj 
polgármestere.  

Túl van a NIF a kivitelezés 
közbeszerzésén, érvényes 
közbeszerzés zajlott le. Vár-
hatóan májusban elkezdőd-
het a híd rekonstrukciója. Ez 
egy nagyon jelentős beruhá-
zás lesz, azért fontos, mert a 
Nyíregyháza-Tokaj kerékpár-
út folytatásaként a híd is kap 
egy kerékpáros-, illetve egy 
gyalogos konzolt. S ami a leg-
fontosabb, hogy a körforga-
lom is egy új technológiával 
újul meg. Reményeink sze-
rint egy olyan új körforgal-
mat fognak kialakítani, ami 
nem okoz már olyan problé-
mákat, amelyek régóta meg-
vannak: fölszakad az aszfalt, 
kijönnek azok a kövek. Az 
új technológia egyedül egy 
helyen létezik az ország-
ban, vasbetonból készül az 

alapja, ami bírni fogja 
a terhet, ami ebben a 
szűk keresztmetszet-
ben a kihaladást 
nehezíti.

A polgár-
mester azt is 
e l m o n d t a , 
hogy szintén 
t a v a s s z a l 
kezdődik a 
v i lágörök-
ségi magte-
rületen az egymilliárdos fej-
lesztés, mely Tokajt is érinti. 
Ez a Bodrog-parti sétány ki-
alakítása, a Dózsa György út 
teljes rekonstrukciója, illetve 
a sétáló utcán lévő lakóházak 
homlokzatának a felújítását 
jelenti. Ez egy nagyon fontos 
dolog lehet, mert egy egy-
séges homlokzattal be fog-
juk tudni csalogatni majd a 
szolgáltatókat a sétáló utcá-
ra, aminek hatására nagyobb 
életet lehet majd itt kialakíta-
ni. Látjuk azt, hogy alig van 
szolgáltató a belváros ezen 
részén, a turizmus jelentős 

része a Tisza parti, úgy-
nevezett „nagyparkoló” 
és annak környékén zaj-
lik le. Örvendetes, hogy 

a Borvidéki Emlék-
park első üteme is 

elkezdődött. A 
Zsinagóga előt-

ti tér megújul 
és egy parko-
lót alakítunk 

ki ott. Megújult 
tavaly az átkelési 

szakasz a híd és a Tarcali út 
között és számos városi utat 
is felújítottunk. Már kiépítet-
tük a kamerarendszert, ami 
szintén nagyon fontos ele-
me volt a fejlesztésnek. Mivel 
Tokaj egy fontos rész, szük-
ségesnek éreztük azt, hogy 
egy ilyen kamerarendszert 
üzemeltessünk. 

Tavasszal kezdődik a teme-
tő körbekerítése is. Bízunk 
benne, hogy ezzel csökken a 
vadkár, erre sok panasz érke-
zett az elmúlt időszakban a 
temetőbe látogatók részéről. 
A temető környékén pedig 

két parkolót is szeretnénk ki-
alakítani, valamint egy tám-
falat is építünk. Valószínűleg 
szintén a tavasz folyamán el-
indul az Idősek Otthonában 
is egy fejlesztés, ahol a rossz 
állapotban lévő vizesblokkok 
újulnak meg – jelentette ki 
Posta György. A polgármes-
ter megemlítette azt is: saj-
nálatukra nem tudják meg-
valósítani egyik legnagyobb 
álmukat, vagyis az előzetes 
tervekkel ellentétben még-
sem pályáznak a 2023-as 
Európa Kulturális Fővárosa 
címre. A szándékot még 2016 
elején jelentették be, amihez 
sikerült megszerezniük a To-
kaji Borvidék mind a 27 tele-
pülésének támogatását, de a 
pályázat előkészítéséhez és 
versenyképes elkészítéséhez 
nem tudták előteremteni a 
több százmillió forintra be-
csült összeget. Így a 2017. de-
cember 20-án lejárt határidő-
ig önállóan nem nyújtották 
be a pályázatukat.

SZI - BA

Január 22-e a Ma-■
gyar Kultúra Napja.  

A Magyar Kultúra Nap-
ján tartott városi ünnepség 
keretében adták át Sárospa-
tak kitüntető díjait is. Idén 
Ködöböcz-díjas lett Darmos 
István népművelő, a Bodrog 
Néptáncegyüttes vezetője. 
Dr. Cserkúti Sándor belgyó-
gyász főorvos, háziorvos fe-
leségével együtt több mint 
harminc esztendeje részese 
a sárospataki egészségügyi 
ellátásnak. Munkásságát a 
Közszolgálatért-díjjal ismer-
ték el. Klima János a sáros-
pataki polgárőrök vezetője 
vehette át a Pécsvárady Bo-
tond közéleti díjat Aros Já-
nos polgármestertől. 

Tokajban ugyancsak át-
adták a város díjait. Tokaj 
Város Díszpolgára post. 
Simon László lett, a Pro 

Urbe Tokaj kitüntetést Ma-
kó Balázsné vehette át, a To-
kaj Város Kultúrájáért elis-
merést Dr. Vancza Jánosa 
és a Tokaji Országzászlóért 
Egyesület, az Önzetlenül To-
kajért díjat Makó Balázs, a 
Pedagógus Emlékérmet Sá-
ri Lászlóné, az Aranydiplo-
mát Földesi Istvánné kap-
ta meg.

Sátoraljaújhelyen a szép-
halmi Magyar Nyelv Múze-
umában megtartott kultúra 
napi eseményen a város dísz-
polgárává fogadta Soltész 
Miklós egyházi, nemzetiségi 
és civil társadalmi kapcsola-
tokért felelős államtitkárt. A 
Sátoraljaújhellyel régóta jó 
kapcsolatot ápoló politikus 
eredetileg tavaly október 23-
án kapta volna meg a meg-
tisztelő címet, de akkor nem 
tudott részt venni az akkori 

eseményen, így most adhat-
ta át neki az ezzel járó ok-
levelet Szamosvölgyi Péter 
polgármester. 

A város közművelődési dí-
ját Ujj Péter újságíró kapta, 
aki sokrétű tevékenységével 
veszi ki a részét az újhelyi 
kulturális életből. 

A Sátoraljaújhelyi Város-
védő és Szépítő Egyesület 
díjait a felvidéki közműve-
lődési szakember Ferencz 

László, Kababik Edina, sá-
toraljaújhelyi középiskolai 
tanár, valamint Kerchnerné 
Dr. Felső Zsuzsanna őrnagy, 
a Sátoraljaújhelyi Fegyház 
és Börtön dolgozója kapták. 
Szerencsen ugyancsak meg-
tartották az ünnepi meg-
emlékezést, ám ott hagyo-
mányosan, évtizedek óta a 
közelgő város napján adják 
át az elismerő díjakat. 

SZI  - BA

Tokaji fejlesztések a hídfelújítástól a közbiztonságig

Fotónk Sárospatakon készült

Az, hogy miért szeret az egyik 
ember, és miért nem a másik re-
gényeket olvasni, ezt még senki 
sem fejtette meg. Addig, amíg én 
kamaszként versenyt olvastam 
a nagyapámmal, az öcsémet ez 
nem kötötte le. A képzelet helyett 
inkább a valósággal ismerkedett: 
a tárgyak szét- és összeszerelé-
sével. Ebben aztán a fiam is kö-
vette. Bár az általam felolvasott 
mesék lekötötték, mégsem érez 
kényszert a mai napig arra, hogy 
könyvvel a kezében létezzen.
Az, hogy az olvasás fejleszti a 
komplex gondolkodást, javítja a 
koncentrációt, erősíti a memóri-
át, magabiztos társalkodóvá tesz, 
a karakterek bőrébe bújva szám-
talan életeket élhetünk meg, azt 
senki sem vitatja. Azok sem, akik 
ezt egyáltalán nem gyakorolják. 
Egy tavalyi Szonda Ipsos felmérés 
szerint a tizen- és huszonévesek 
63 százaléka alig, vagy soha nem 
olvas regényt. 
Rémisztő ez az adat? Nekem, aki 
történetfogyasztó és történet-
író is egyben, rendkívül. Mert a 
világ és a magyar irodalom tele 
vannak csodákkal. Nemrégiben 
egy pedagógus szakvéleményt 
olvastam arról, hogy ugyan miért 
is szeretnének bele a könyvekbe 
a tizen- és huszonévesek, mikor 
Jókait kell kötelezően olvasniuk. 
Miért éppen a legnagyobb mese-
mondó elhagyása oldhatná meg 
az évek óta fennálló problémát? 
És ha süllyesztőbe tennénk Jó-
kait, akkor könyvekkel a kezük-
ben feküdnének és ébrednének 
a diákok?
Ma már nem emlékszem pon-
tosan, hogyan jutottam el a Vi-
lágszép Nádszál kisasszonytól 
a Kőszívű ember fiaiig tíz éves 
koromra, de ha a becsület szó 
megjelenik a képzeletemben, 
azonnal a Baradlay névre asszo-
ciálok. Sokat, sokfélét olvastam 
az elmúlt évtizedekben, világ- és 
kortárs irodalmat, kalandregé-
nyeket, útikönyveket, romantikus 
lírát, ezoterikus műveket, egye-
dül az erőszakosságot puritánul 
megtestesítő, és a háborodott 
elme bugyraival operáló művek 
taszítanak.
Egyik ismerősöm szerint a túl 
sok regényolvasás menekülés a 
valóságos élet elől. Szerinte, aki 
mások karaktereibe búj, az fél a 
saját élményeinek megélésétől. 
Nyilván az ő véleménye is megélt 
tapasztalataiból táplálkozik.
Karácsonykor az ajándékok át-
adásánál kicsit felsültem. A tizen-
öt éves keresztlányomnak egyik 
meglepetése könnyed, barátnős, 
lovakról szóló történet volt. Bele-
lapozott, rám nézett és közölte: 
már nem vagyok óvodás. Aztán 
másnap átküldte a messengeren 
azt, amit éppen olvas. Leégése-
met azért az gyógyítja: van, aki az 
örökömbe lép a családban.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Regény

Díjak, elismerések a Magyar Kultúra Napján
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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)

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

eva.laczo@szuperinfo.hu

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

HULLADÉK JÓ ÚTON! 
címmel a Bodrog Egyesület rajzpályázatot hirdet

A pályázat témája: 

A hulladékgazdálkodás helyes útjának bemutatása. Te hogyan képzeled el a helyes 

mert mindent újrahasznosítunk, és újra felhasználunk! Olyan rajzokat várunk, amelyek a 

Kik pályázhatnak?

Mekkora lehet a mérete egy rajznak? 

a pályázó neve, életkora

2018. február 25-ig

BODROG EGYESÜLET 

3943 Bodrogolaszi 
Cerkó u. 5/A 

Rajzpályázati
felhívás

BODROG EGYESÜLET
www.szelektalok.hu
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SZIVATTYÚ-
TECHNIKA
Miskolc, Gépész út 4. 
Tel./fax: 46/335-574

z IPARI, HÁZTARTÁSI
 ivóvíz, szennyvíz, termálvíz, fűtés szivattyúk
z Szivattyúalkatrészek, tartályok, 
 szerelvények
z Csúszógyűrűs tömítések
z Szivattyúk javítása előzetes 
 ajánlat alapján.
E-mail: bagi.jozsefne3@chello.hu

Mobil: 06-20/9579 189

Napraforgóhéj
BRIKETT!

690 Ft/csomag
7 kg

590 Ft/csomag
6 kg

VOLOGDAI 
AUTÓSBOLT

 Autóalkatrészek,
felszerelések

Miskolc, Vologda út 3. 
Tel.: 06-30/249-9464

 46/546-407

A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS

 
J A N U Á R  2 7 .  S Z O M B A T

18.00: Repeta válogatás a hét 
magazin műsoraiból
19.30: Megyei híradó
19.30: kecskeméti Aurin Leánykar 
és a debreceni Cantemus Gyermek-
kórus koncertje

J A N U Á R  2 8 .  V A S Á R N A P

18.00: A héten történt
18.40: Vince-napi ökumenikus 
borszentelés és a bor megáldása és 
szentmise közvetítés Sátoraljaúj-
helyből

J A N U Á R  2 9 .  H É T F Ő

18.00: Egyházi idő: 15 perc a 
Sárospataki Református Templom 
felújítása 
18.30: Zempléni mozaik
19.00: Hír7

19.20: Az ország legerősebbjei 
között az abaúji fi úk.

J A N U Á R  3 0 .  K E D D

18.00: Gazdasági magazin. Nemzeti 
Borkincstár Program 
18.30: Zempléni mozaik
19.00: Hír7
19.20: Együtt Zemplénben

J A N U Á R  3 1 .  S Z E R D A

18.00: Arany János est 
18.30: Sportmagazin
19.00: Hír7
19.20: Tátrától a Tiszáig. Határmenti 
televíziós együttműködés 

F E B R U Á R  1 .  C S Ü T Ö R T Ö K

18.00: Ha megcsordul a Vince, 
megtelik a pince – Hegyalja Népi 
Együttes műsora
18.30: Gombázzunk együtt!
19.00: Hír7
19.20: Hegyközi Klubok Találkozója 

F E B R U Á R  2  .  P É N T E K

18.00: Sportról-Sportra
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.20: Trüffel Koncert Pálházán 

Zemplén TV
JANUÁR 27-FEBRUÁR 2.
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Útátadás. Átadták az M30-as gyorsforgalmi út Tornyosnémeti és a magyar-szlovák 
határ között megépült, 1,7 kilométer hosszúságú szakaszát. Homolya Róbert, a Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára a településnél rendezett 
átadó ünnepségen elmondta: a beruházás még az idén folytatódik, ugyanis megkezdődik a 
Tornyosnémeti és Miskolc közötti, mintegy hetven kilométeres útszakasz megépítése is.Szuper ügyek

Végre lehet síelni Sátoraljaújhelyen Aláírásgyűjtés 

Olyan fejlesztési hul-■
lám indul el hamarosan 
Sárospatakon, amelyre 
évtizedek óta nem volt 
példa – mondta Aros Já-
nos a város polgármeste-
re a már hagyományossá 
vált újévi koccintáson, 
amelyre a helyi vállalko-
zókat, intézményvezető-
ket és közéleti szereplőket 
hívtak meg az Újbástya 
Rendezvénycentrumba.

A városvezető pontos ösz-
szeget nem tudott meghatá-
rozni, mert – mint kifejtette 
- még mindig érkeznek érte-
sítések sikeres pályázatokról, 
vagyis folyamatosan emelke-
dik a beruházások összérté-
ke néhány tíz-, vagy százmil-
lió forinttal, de a 15 milliárd 
forintot már most is jócskán 
meghaladta. Aros János elő-
adásában megismételte azo-
kat a fejlesztési törekvéseket, 
amelyeket lapunk korábbi 
számában már ismertettünk, 

vagyis a helyi gazdaság fej-
lesztését, a Tengerszemet és a 
Bodrog-partot érintő turiszti-
kai beruházásokat, a Végardó 
Fürdő téliesítését, a zöld vá-
ros programot, az útépítése-
ket, a szennyvízhálózat fel-
újítását, A Művelődés Háza 
és Könyvtára nagyléptékű 
rekonstrukcióját. A polgár-
mester hozzátette: mindez 
nem csak az önkormányzat 
sikere, hanem azoké a vál-
lalkozóké is, akik részesei 
a város életének. Az est má-
sik házigazdája, dr. Hörcsik 
Richárd országgyűlési kép-
viselő ugyancsak kiemelte: 
a pénzek rendelkezésre áll-
nak, de a megvalósításhoz 
még komoly türelemre lesz 
szükség, hiszen az építkezé-
sek rendetlenséggel, zajjal és 
közlekedési nehézségekkel 
járnak majd. Szeretnék, ha 
minél több sárospataki és 
térségi vállalkozás venne 
majd részt a beruházások 

kivitelezésében, de minden 
a közbeszerzési eljárásoktól 
függ – emelte ki. 

Dr. Komáromi Éva a Sáros-
pataki Járási Hivatal vezetője 
a tavalyi esztendőt értékel-
ve rámutatott: több jelentős 
változás érintette a munkáju-
kat, amelyből talán a legfon-
tosabb az volt, hogy teljesen 
megújult a hivatal. Előadásá-
ban kiemelten foglalkozott 
a munkaügyi kérdésekkel. 
Mint mondta, a regisztrált 
álláskeresők száma 5 száza-
lék alá süllyedt Sárospatakon, 

járási szinten pedig 11 szá-
zalék ez az arány. Megfogal-
mazta: ebből is látszik, hogy 
leginkább a környékbeli kis-
településeken van még teen-
dő a foglalkoztatási területen. 
Ehhez pedig képzési-, mun-
kahelyteremtő és – megtartó 
programok állnak rendelke-
zésre. Dr. Komáromi Éva el-
mondta azt is, hogy idén az 
elektronikus közigazgatás 
fejlesztése, bővítése a kiemelt 
céljuk. Bihall Tamás, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 

elnöke beszédében kifejtet-
te, hogy tavaly 4 százalék-
kal bővült a magyar gazda-
ság, ami nagyon pozitív adat. 
Főleg az autóipar fejlődött, 
de nagyon jó eredményeket 
produkált a szolgáltatás és a 
turizmus is – mondta. Hoz-
zátette: a megye kilábalt a rá 
hosszú ideje jellemző nehéz 
gazdasági helyzetből. Jelen-
tős cégek települnek, elsősor-
ban Miskolc környékére, de 
jól teljesített gazdasági tekin-
tetben Tiszaújváros, Mezőkö-
vesd és Sárospatak térsége is. 
Aláhúzta: a foglalkoztatási 
mutatók is egyre jobbak és 
a megyében is megjelent az 
országszerte tapasztalható 
szakemberhiány. Meglátása 
szerint nehéz lesz megtartani 
a munkavállalókat a multina-
cionális cégek által diktált fo-
lyamatos bérversenyben, de a 
hatékonyság növelésével nem 
lehetetlen – közölte a kamarai 
elnök.                   SZI - BA

Végre beindult a sísze-■
zon a sátoraljaújhelyi 
Zemplén Kalandparkban is 
a hideg időnek és a mínu-
szoknak köszönhetően. 

Ugyan csapadékból kevés 
hullt, de a hóágyúknak kö-
szönhetően az elmúlt na-
pokban már sokan siklottak 
a Magas-hegyi pályákon. 
Dankó Dénes alpolgármester 
az Európa Rádiónak nyilat-
kozva arról beszélt, hogy de-
cemberben volt egy rövid idő-
szak, amikor a hóágyúknak 
és az akkori hideg időjárás-
nak köszönhetően egy időre 
síelhetővé tudták tenni a sípá-
lyákat, ám az ünnepek előtti 
napokban tapasztalt meleg 
időjárás nem tett jót a havas 
sportoknak. Mint elmondta, 
az iskolai szünetre meghirde-
tett sítábor programjait még 
meg tudták tartani, de aztán 

alkalmatlanná vált a pálya a 
síelésre. Az elmúlt napokban 
tapasztalható hideg időjárás 
miatt újra alkalmassá váltak 
a feltételek a hóágyúzáshoz. 
Az egy hetes munkának kö-
szönhetően ismét vastag hó-
takaró fedi a pályákat – tet-
te hozzá az alpolgármestere 
kiemelve, hogy a legutóbbi 

hétvégén már sokan éltek a 
lehetőséggel és felcsatolták 
leceiket. Hozzáfűzte: a ma-
gyarországi síkedvelők lát-
hatóan ki vannak éhezve a 
sportolási lehetőségre és ezt 
az országnak ebben a szeg-
letében magyarországi terü-
leten csak Sátoraljaújhelyen, 
a Magashegyen tehetik meg. 

Dankó Dénes hangsúlyoz-
ta: esetükben nincs szükség 
természetes csapadékra, elég 
ha hideg van a hóágyúkkal 
ilyenkor már meg tudják ol-
dani a hókészítést. A tervek 
szerint az egyes és kettes sí-
pályát nyitják meg – mondta a 
rádiónak az alpolgármester.                      

SZI - BA

Európa 47 államában ■
hozzávetőleg 340 tör-
ténelmi kisebbség él, lé-
lekszámuk meghaladja 
a 100 milliót.  

Minden hetedik európai 
polgár valamely történelmi 
kisebbség vagy etnikum tag-
ja. Az Európai Nemzetiségek 
Föderális Uniójának, vagyis a 
FUEN tagjai európai polgári 
kezdeményezést indítottak 
azért, hogy az Európai Bizott-
ság foglalkozzon az Európá-
ban őshonos nemzeti közös-
ségének jogaival. A projekt 
az utóbbi évtizedek legfon-
tosabb európai kisebbségi 
összefogásának eredménye. 
Magyarországon is elindult az 
aláírásgyűjtés, melyet a Rákó-
czi Szövetség vállalt magára. 
Amennyiben április 3-ig hét 
országban összegyűlik egy-
millió aláírás, az Európai Par-
lament köteles foglalkozni a 
kezdeményezéssel.        SZI 

Hagyományos újévi koccintás a sárospataki Újbástyában

Fotó: Zemplén Kalandpark
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Quintessence IX. Pálinka- és Párlatverseny

A fotózást nem lehet abbahagyni

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.

Apró
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  telken  80 m2-es,  összkomfor-
tos (2 szoba + nappali) családi ház 
eladó. A házhoz nyári konyha, garázs, 
pince, fúrt kút tartozik. Fűtése gáz-
konvektor + cserépkályha, a meleg 
víz  ellátásáról  gázbojler  gondosko-
dik. Irányár: 3,4 M Ft. Érdeklődni hét-
köznap 17 óra után, hétvégén egész 
nap a 06-20/260-95-17 telefonszá-
mon lehet.

sárospatakon eladó 4 szobás csa-
ládi  ház  a  Hunyadi  utcában.  Érd.: 
06-20/211-3204.

sátoraljaújhelyben családi ház sür-
gősen eladó. Tel.: 20/3349-210.

a l B é r l e t  k í n á l a t

sárospatakon, 36  m2-es  igényes 
garzonlakás 1 fő részére kiadó. Tel.: 
20/993-1002.

F ö l d ,  k e r t

tokaj-hegyalján sárospatak hatá-
rában a 37-es főút mellett, jó karban 
lévő huzalos szőlő 0,9 hektár, alma-
ültetvény 0,9 hektár, borház, szőlő-
feldolgozó, tanyaépület (lakható), sző-
lőművelő és feldolgozó gépek, trak-
tor stb.,  fedett tárolók eladók. Érd.: 
06-30/638-9505 .

Kos - A héten abba a hibába 
eshet, hogy csak azt látja meg, 
amit látni akar. Nem törődik 
azzal, ki és mit mond vagy, 
hogy vannak más lehetőségei, 

csőlátása teljesen elvakítja. Márpedig 
ezzel csak azt éri el, hogy lemarad egy 
fantasztikus lehetőségről, utána pedig 
már késő lesz bánnia a dolgot.

Bika - Kellemetlen konstel-
lációk arra intik, hogy a hét ele-
jén vigyázzon az egészségére! 
Nem lenne jó, ha most le-
betegedne. Szerdától már jó 

passzban lesz: a Bika Hold lenyugtatja. 
Majd pénteken duplán szuper fényszög 
játszik szerepet abban, hogy feltöltse Önt 
pozitív energiákkal.

Ikrek - A három hosszabb hold-
szünet ellenére sok mindent el 
tud végezni. Ha valamit előre 
akar vinni, arra a hét kezdete 
és a vége a legalkalmasabb. A 

Mars már jegyet vált és péntektől a Nyilas 
jegyében látható, ahol ismét több erővel 
fogja ellátni, Ön pedig szinte túl is terheli 
majd magát. 

Rák - A hét elején rendkívül 
kedvtelen lesz, szabályosan 
úrrá lesz magán az életunt-
ság. A hét közepe felé ez 
valamicskét enyhülni fog. De 

a napokban úgy érezheti, mindenki Önt 
szekálja és folyton magába kötnek, mintha 
szándékosan akarnák bántani, pedig Ön is 
tudja valahol, hogy nem így van.

Oroszlán - Érdemes mielőbb 
összekapnia magát, ugyanis 
szerencsés fordulatokkal, 
lehetőséggel lepik meg a csil-
lagok. Használja kreativitását, 

lelki erejét és kitartását, mert fantasztikus 
dolgokat hozhat tető alá a napokban, de 
még vágyai is teljesülhetnek. Most sem-
mit se tegyen félre, halogasson!

Szűz - A következő napokban 
kimondottan szerencsésnek 
érezheti majd magát, élvezheti 
a nagyszerű konstellációkat. 
Akadálymentes napjai lesznek. 

A sors szinte mindent tálcán kínál Önnek, 
a kisebb problémákra a megoldást vagy 
a segítséget. Néha már hiányolni fogja az 
izgalmakat és a küzdelmet.

Mérleg - Egész héten ragyogó 
hangulatban lesz, már csak 
azért is, mert folyamatosan 
érik a kellemes meglepetések. 
Egyre több megerősítést kap 

az élet több területén is, ami által  
nagyobb magabiztosságra is tesz szert és 
bátrabban mer lépéseket tenni a változás 
irányába. Szerettei is segítik majd!

Skorpió - A hét elején mor-
cos és kedvtelen lesz. Kezd 
úrrá lenni magán a téli 
depresszió, az életuntság, de 
legalábbis elege van a kor-

látolt lehetőségeiből. Sokat segítene a 
hangulatán, ha jobban odafigyelne az 
egészségére, módot találna arra, hogy a 
hétvégén megfelelően kikapcsolódjon. 

Nyilas - Anyagi gondokat 
jeleznek a bolygók és vala-
milyen adminisztrációs prob-
léma is adódhat az intézni-
valóival kapcsolatban. Ne fogjon  

nagyobb beruházásokba. Ha nem 
feltétlenül szükséges, még vásárolni se 
menjen. Vizsgálja át biztosítási papírjait és 
gondolja át nyugdíjbiztosítását. 

Bak - Máskor két lábbal áll a 
földön, de most olyan gond-
jai adódhatnak, illetve kínos 
helyzetekbe keveredhet, 
amiktől azt érzi, hogy kicsúszik 

a lába alól a talaj. Próbálja tartani a 
gyeplőt. A héten legfőbb feladata, hogy 
megállítsa a káoszt és visszaterelje életét 
a régi kerékvágásba.

Vízöntő - Az aspektusok rend-
kívül kedveznek a friss, új 
kapcsolatok kialakulásának. 
Próbálja élvezni az aktuális 
eseményeket és ne gondolkoz-

zon a következményekről! Olyan személyt 
engedett közel magához, aki szórakoztató, 
igényeinek megfelelő, ám makacssága 
gátolja a felismerésben.

Halak - Úgy tűnik, hogy hét 
elején nem tud annyira felgyor-
sulni, mint amennyire a kör-
nyezete. Biztos, hogy Önnek is 
pörögnie kell? A feszült fény-

szögek a fejüket csóválják erre a kérdésre. 
Ne kövesse el azt a hibát, hogy minden-
áron meg akar felelni mások elvárásainak! 
Haladjon a saját tempójában!

 HOROSZKÓP 5. HÉT (2018. január 29-től február 4-ig)

károlyfalván Hosszúföldek  dűlő-
ben  34,21  m2  kordonos  sző-
lő  eladó.  Tel.:  20/5520-235. 
Királyhegyen 3330 m2 szőlő eladó. 
Tel.: 20/523-2235

királyhegyen 3330 m2 szőlő eladó. 
Tel.: 20/523-2235

Olaszliszkán Ó-mogyorós  dűlőben 
3376  négyzetméter  szőlőültetvény 

eladó. Érd.: 06-20/461-3040.

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

nagy teljesítményű vegyes tüzelésű, 
új  lemezkazán áron alul eladó. Tel.: 
20/212-2888.

tűzifa akció! Kemény tűzifa 19500 
Ft/m3-től erdei m3 bükk, tölgy, gyer-
tyán 1-2 nap határidőn belül szállí-
tunk. Tel.: 30/678-1259.

tűzifa akció! Kemény tűzifa 19500 
Ft/m3-től erdei m3 bükk, tölgy, gyer-
tyán 1-2 nap határidőn belül szállí-
tunk. Tel.: 30/678-1259.

e g y é B  k e r e s é s

személyautókat és  vashulladékot 
vásárolok. Tel.: 70/555-12-62.

Vásárolok 1940 előtti papír régisé-
geket, katonai kellékeket, pénzeket, 

hagyatékot. Érd.: 06-30/872-2179.

Vásárolok készpénzért régi bútoro-

kat, dunnát, párnát, házi szőtteseket, 

zsákot, népviseleti ruhákat, hagyaté-

kot. Tel.: 06-70/217-3347.

O k t a t á s

aranykalászos Gazda,  Méhész, 
Vagyonőr,  Targonca-,  Földmun-
ka-,  Emelőgép-kezelő  tanfolyamo-
kat  indítunk.  Tel.:  30/228-3281 
E001083/2015/A008,A004,A022, 
A012,A011.

m u n k a H e l y e t  k í n á l

motorfűrész kezelésben jártas mun-
kaerőt keresek ausztriai munkavég-
zéshez. Érd.: 06-20/359-5941.

SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA

INGYENES SZÁLLÁSSAL!

06/20/336-3803
du.26, 
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BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

SOPRONKÖVESD

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

AUTOLIV KFT.

4
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Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, Vendéglátás szervező, 
Vendéglátó  üzletvezető,  Vendéglá-
tó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ 
tanfolyam. 06-70/524-6166.  www.
oktatohazkelet.hu  (E-000937/2014/
A001-A011)

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

AJKA, NOSZLOP

BOCK HUNGÁRIA KFT. 

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

K E R E S Ü N K

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492
4
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t á r s k e r e s é s

52 éves/170/78 miskolci  fér-
fi  keresi  nemdohányzó,  életre  szó-
ló kapcsolatra vágyó hölgypartnerét.  
szerengeti72@freemail.hu

4
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Adja fel 
apróhirdetését 
újságunkban

kiemeléssel!

Válasszon 
4 lehetőség 
közül! 

Sárga háttér
500 Ft/alkalom500 Ft/alkalom500 Ft/alkalom

Fekete keret
500 Ft/alkalom500 Ft/alkalom500 Ft/alkalom

Piros keret
500 Ft/alkalom500 Ft/alkalom

Negatív
500 Ft/alkalom500 Ft/alkalom500 Ft/alkalom

Országszerte több mint
2,1 millió rendszeres olvasó!
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Az Ongai Kulturális Egyesület által szervezett Quintessence (IX.) Pálinka- és Párlatver-■
senyre ismét rekordszámú nevezés érkezett - mondta Takács László versenyigazgató.
A díjátadó gálát és eredményhirdetést január 20-án tartották a lillafüredi Palota Szállóban. A tavalyi 1318 mintaszám 
után az idén több mint 1700 minta érkezett Magyarországon kívül Romániából, Szerbiából és Bulgáriából. Az 1755 ne-
vezett tételből végül 1739 pálinka és párlat került a szakértő zsűri elé. A nevezett pálinkák és párlatok 311nevezőtől, 
162 településről származnak. A pálinkákat és párlatokat január 11-13-án értékelték Ongán. A zsűri döntése alapján arany 
oklevelet kapott 291 (16,7%), ezüst oklevelet 463 (26,6%), míg bronz oklevelet 394 (22,7%) pálinka és párlat. A keres-
kedelemben kapható minták közül 36 champion, azaz nagyaranyérmet osztottak ki, míg a magán- és bérfőzetőknél 50 
kategória győztes minta volt. Az 1739 nevezett és lebírált mintából 413 volt a kereskedelmi tételek száma, 641 a bér-
főzők és 685 a magánfőzők által előállított pálinka és párlat. Fotók: Buzafalvi Győző    SZI - BGy

Quintessence IX. Pálinka- és Párlatverseny

Már általános iskolás ko-■
rában rabul ejtette a fotózás 
varázsa Laczó Józsefet, és 
most közel 80. évéhez is 
mindig előveszi gépét. 

Egykori régi északos kol-
légám szerint a fotózást nem 
lehet abba hagyni. A fotóri-
porter című kiállítását janu-
ár 22-én Sajószentpéteren 
a Szuperinfó szerkesztője, 
Buzafalvi Győző nyitotta 
meg. Tárlata február 9-ig te-
kinthető meg.

- Már gyerekként megsze-
retted a fotózást...

- Ahogy kezdődött, sosem 
felejtem el: Patakon egyik 
osztálytársamnak volt egy 
akkortájt divatos Pajtás 
fényképezőgépe. Mi ezt ak-
kor nem engedhettük meg 
magunknak. Mindig men-
tem velük, hogy lefotózzam 
őket. Utána beadtuk a fény-
képésznek, hogy csináljon 
belőle 6X6 méretű képeket. 
Következő lépcsőként a Bor-
sodi Bányász üzemi lap fel-
vett gyakornoknak,1955-ben 
elvégeztem Pesten a kétéves 
fényképész szakmát. Egyik 
gyakorlati óránkon 8-10 felvé-
telt kellett készítenünk. Utá-
na a tanár úr így korholta a 
többieket: a Laczó is ugyanott 
volt, ahol ti, de ti mintha ott 
sem lettetek volna. Önbiza-
lom-serkentő cseppekkel ellá-
tott egy életre. Érettségi után 

fotós lettem. Veres Mihály és 
Paulovits Guszti biztatására 
1972-ben az Észak-Magyar-
ország megyei napilaphoz 
szegődtem fotóriporternek, 
1985-től tíz évig a fotórovatot 
vezettem, majd az Új Észak-
hoz igazoltam. Ez balfogás 
volt, elkábítottak ígéretek-
kel. Egy dologért nem sajná-
lom, mert a megye egyik leg-
jobb fotósát, Verocskát (Éder 
Vera) én indítottam el a saj-
tópályán. A lap megszűnte 
után nyugdíjba mentem, de 
hála Mészáros Sanyi kommu-
nikációs igazgatónak, még 
10 évig az ÉMÁSZ-újságnál 
dolgoztam.

- A technika fejlődésével 
mennyivel lett könnyebb a 
fotósok munkája?

- A hőskorszakban filmet 
tekercseltem a masinába. A 
fürdőszobát rendeztem be 
labornak. A kádat deszká-
val takartam le: előhívtam, 
fixáltam, nagyítottam, szá-
rítottam. Táblát raktam az 
ajtóra: Tilos a belépés! Be-
méretezve adtuk le a nyom-
dának a papírképet, a nyom-
dászok rávitték a lemezre, azt 
maratták. Konzultáltam ve-
lük, hogy keményebb vagy 
lágyabb hívót készítsek. Na-
gyot változott azóta a világ, 
profin kell bánni a digitális 
technikával. Végig gondolva a 
múltat és a jelent, a technika 

jóvoltából lerövidült az idő, 
nincsenek idegfeszítő pilla-
natok, de igazán jót alkot-
ni nyugodt légkörben lehet. 
Én csak Nikonnal dolgozom, 
mert nekem az jelent min-
dent. Ott szeretek lenni, ahol 
nyüzsgés, mozgás van, ahol 
rögzíteni lehet az érdekes tör-
ténéseket. Annak idején az 
MTI-től, a Népsporttól tele-
objektívvel, motorossal érke-
ző kollégákat irigyeltem, de 
megjelent fotójukkal szembe-
sülve megnyugodtam, ilyet 
én félkézzel is tudtam volna 
csinálni.

- Sok emlékezetes szto-
riban volt részed. Közülük 
néhányat osszál meg az 
olvasókkal...

- Kéthasábos címlapfotót 
rendeltek Lenin évforduló-
ra a Bányásznál. Kitaláltam 
egy montázst. A könyvtár-
ban összeszedettem a mű-
veit, lefotóztam a diósgyőri 
Lenin-szobrot, háttérnek a vi-
lágtérképet tettem. Egy őrült 
feljelentett a pártbizottságon 
tiszteletlenség miatt, mert 
szerinte a Jeges-tengerbe ló-
gott a vezér feje. Hruscsov 
1964-ben Barcikára látoga-
tott. Mi a berentei szénosz-
tályozónál leragadtunk, így 
csak a konvojt fotózhattam 
le, de ez se jelenhetett meg. 
Amikor a Sajóbábonyi Ve-
gyiművekben a robbanás 

pusztítását megörökítettem, 
a rendőrök lefoglalták a ne-
gatívokat. Egy ünnepségről 
öltönyben érkeztem 1973-ban 
az LKM-be, ahol Vályi Péter 
miniszterelnök-helyettest 
szörnyű baleset érte. Csak 
a helyszínt tudtam fotózni, 
a kokillákat. Kórházba vit-
ték, de engem nem engedtek 
be, Zsike, a feleségem (aki-
vel 1959-ben kötöttünk há-
zasságot) ott dolgozott, de ő 
sem tudott segíteni. Amikor 
az ércelőkészítőmű 2 kémé-
nyét szépen átfestették, a kép-
aláírásom ez volt: Inkább azt 
kellett volna megoldani, hogy 
ne füstöljön. A szerkesztőm 
rám rivallt: „Te hülye fotós, 
azt hiszed, ez így lehozható? 
Elküldtem a Ludas Matyinak 
a Tücsök és bogár rovatnak. 
Lehozták, aznap berendeltek 
a pártbizottságra, egy ejnye-
bejnyével megúsztam. Kádár 
János 3 napos borsodi látoga-
tásakor albumot kellett készí-
tenem a turné állomásairól, 
amit a főszerkesztő adott át 
Mezőkövesden a főtitkárnak. 

Prémium lesz érte - 
ígérte. Ez is elfelejtő-
dött, akárcsak a mú-
zeumnak felajánlott 
temérdek negatív-
jaimért felajánlott 
plecsni.

- Összességében elé-
gedett lehetsz, hiszen 

nyertél az Ezüstgerely-pályá-
zaton, megkaptad Lipcse kü-
löndíját, a fotógrafikai bien-
nálén az Európa-fődíjat, a 
MÚOSZ Aranytolláért is ver-MÚOSZ Aranytolláért is ver-MÚOSZ Aranytolláért is ver
senyben voltál...

- Illésy Sanyi, az MTI me-
gyei tudósítója terjesztett fel 
utóbbira, de más vitte el. A 
Focisták című képem meg-
tetszett a sportzsűrinek. A 
lipcsei díj szépséghibája, 
hogy nem engedtek ki átven-
ni, mondván itthon van rám 
szükség, így más hozta haza. 
A fődíjas Matyó lakodalmas 
mostanra se évült el: a hosszú 
asztalon üres tányérok sor-
jáznak, várakozó kislányok 
tereferélnek, mert biztosak 
abban, hogy hamarosan de-
rű és jókedv lesz a teremben. 
Tárlatok sokaságán mutattam 
be a megye életét, emberi sor-
sokat. Nagy bánatomra egye-
dül Sárospatakra nem hívtak. 
Megtanultam élni a közösségi 
média nyújtotta lehetőséggel, 
a facebook világa igen hálás 
közönség.

SZI - Buzafalvi Győző 

A fotózást nem lehet abbahagyni
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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!

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

A GRAND TOKAJ ZRT.

MARKETING
munkatársat keres

Főbb feladatok
Közreműködés a Társaság marketing • 
tevékenységében
Közreműködés kiadványok, reklámanyagok • 
tervezésében és készítésében
Aktív közreműködés a Grand Tokaj márkacsalád • 
ismertségének és imázsának növelésében, marketing 
kampányok előkészítésében
Kiállításokon, rendezvényeken, kóstolókon, • 
pincelátogatásokon való részvétel és közreműködés 
azok előkészítésében, szervezésében, a há� éranyagok 
elkészítésében
Online marketing feladatok ellátása• 
Konkurenciafi gyelés• 
A munkakörrel kapcsolatos adminisztratív feladatok • 
elvégzése

Feltételek
Felsőfokú, lehetőleg szakirányú végze� ség• 
Minimum 2 év releváns szakmai tapasztalat• 
Aktív, tárgyalási szintű angol nyelvtudás• 
Kiváló számítógépes ismeretek (Word, Excel, • 
PowerPoint)
Magas szintű kommunikációs és szervező készség • 
szóban és írásban
Precizitás, gyorsaság, talpraese� ség, rugalmasság• 
Pozitív személyiség, aki képes önálló munkavégzésre• 
Csapatban gondolkodás és munkavégzés• 

Előnyt jelent:
Hasonló munkakörben szerze�  tapasztalat• 
Tömeges levélküldő rendszerek és webshop • 
működtetés ismerete
Szövegírási ismeretek• 
Facebook tartalom fejlesztési ismeretek• 
Bolti eladói vagy boltvezetői képesítés• 
Jogosítvány és saját autó• 

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

Jelentkezés: rövid önéletrajzzal 2018. február 10-ig a
hr@grandtokaj.com email címen

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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