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E g y ü t t -
m ű k ö d i k 
Debrecen 
és Tokaj a 
2023-as Eu-
rópa Kultu-
rális Fővá-
rosa (EKF) 
cím elnye-
rése érdekében./5. oldal

Kulturális főváros

Figyelmeztette Magyarorszá-
got a gyilkos légszennyezett-
ség miatt az Európai Unió. 
/5. oldal

Füstbe ment terv?
Kis hó, nagy öröm. Bár 
újságunk készültekor ragyogóan süt a 
Kis hó, nagy öröm. 
újságunk készültekor ragyogóan süt a 
Kis hó, nagy öröm. 
Nap, az időjósok szerint a hét második 
felében visszatér a tél.
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BOSS2006 Hungária Kft.
Pályázatot hirdet: 1 fő gépészmérnök  
 műszaki terméktámogató
 munkakör betöltésére
Elvárások:  Gépészmérnök diploma BSc vagy MSc, 
 tárgyalóképes angol és/vagy német nyelvtudás, 
 motivált, fejlődés orientált személyiség, jó 
 elemző és együttműködő képesség, határozott fellépés
 Jó kommunikációs, problémamegoldó képesség
Előnyt jelent: Szerszámgyártás területen szerzett tapasztalat 
Bérezés:  Megegyezés szerint

 1 fő műszaki rajzoló 
 munkakör betöltésére
Elvárások:  Szakirányú minimum középfokú vagy technikusi végzettség
Előnyt jelent: Számítástechnikai ismeretek (CREO 2.0 ismerete)
Bérezés: Megegyezés szerint
  

 1 fő CNC esztergályos és
 3 fő CNC köszörűs
 munkakör betöltésére
Elvárások:  CNC forgácsoló, esztergályos, 
 fémforgácsoló vagy szerszámkészítő 
 szakképesítés
Előnyt jelent: Hasonló munkakörben vagy 
 szerszámgyártás területen szerzett 
 tapasztalat
Bérezés:  Megegyezés szerint

Jelentkezni lehet:
Leskó József
06-47-513-202
Postacím: 
3950 Sárospatak
Dorkói u. 1.
E-mail:
lesko.jozsef@boss2006.hu

Kiváló minőségű

06-30/613-5064
Csak telefonhívásra 

szállíthatunk!

INGYENES  
házhoz-

szállítással
ajándék 
mosópor+

2016. évben indult fi atal 
gazda pályázat keretében 

Vilyvitány település 
külterületén 

vaddisznó és mufl on 
tenyésztés és állomány 
frissítés, illetve vadgaz-
dálkodás valósul meg.

Illés Árpád, levelezési cím: 
3991 Vilyvitány

Ady Endre u. 12.

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.

/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
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www.tetolemezcentrum.hu

DISZKONT ÁRON

1.290 Ft/m2-től
TRAPÉZ ÉS
CSEREPES

LEMEZ

Miskolc, Futó út 70. 
Tel.: 46/432-511
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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

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.

RAJZPÁLYÁZATSZIVATTYÚ-
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

Lapzárta: 
szerda 17 óra
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Laczó Éva,  (: 06-20/480-1603
Keretes hirdetés feladás
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Emlékmű. Trianoni emlékművet állítana a sátoraljaújhelyi Magyar Kálváriára a Patró-
nus Alapítvány. Magyarország megcsonkításának mementóját Matl Péter szobrászművész 
készítené el, aki a vereckei emlékmű alkotója. Az alapítvány megnyerte tervéhez az újhelyi 
önkormányzatot, s megalakult az a bizottság, amely segíti a terv megvalósítását. Ha minden 
az elképzelések szerint halad, akkor a 100. évfordulóra elkészülhet a műalkotás.Szuper ügyek

Sajtógyakorlat, hogy ■
az esztendő elején meg-
kérdezzük a polgármes-
tereket az évzárásról, év-
indításról. Most is ezt 
tesszük, Koncz Ferencet, 
Szerencs első emberét 
kértük fel válaszadásra. 

Hogyan értékeli, mivel jel-
lemezné a település, az ön-
kormányzat elmúlt évét? 

Koncz Ferenc: Több sike-
res pályázatnak köszönhe-
tően fejleszteni tudjuk a vá-
rost. Az egyik projektünkben 
362 millió forint támogatás-
ból Szerencs turisztikai von-
zerejének növelését tűztük ki 
célul. A Rákóczi-várban pél-
dául új szabadtéri színpadot, 
valamint hang és fénytechni-
kai eszközöket építünk ki. A 
régi Cukorraktár épületének 
felújítása egy előző támoga-
tásból már megvalósult, a 
Turisztikai Központ ad majd 
otthont a Csokoládé Panopti-
kum kiállító termének és az 
interaktív belső játszótérnek. 
395 millió forint jut az ön-
kormányzati épületek ener-
getikai korszerűsítésére. Ez a 
Városi Tanuszoda, az Idősek 
Otthona és a Szerencsi Szak-
képző Iskola és Tanműhely 
épületét érinti. Itt terveink 

szerint az épületek fűtési és 
melegvíz előállítási energiá-
ját csökkentjük napelemek 
és napkollektorok telepítésé-
vel. Iparterület fejlesztésre 
895,8 millió forint támogatást 
nyert a város, melyet teljes 
egészében a volt cukorgyár 
területének felújítására fordí-
tunk. Az ipari terület kiala-
kításával lehetőséget adunk 
a vállalkozások számára, 
hogy új beruházások jöjje-
nek létre, melyek aztán új 
munkahelyeket teremtenek. 
Ehhez természetesen kiépít-
jük a megfelelő infrastruktú-
rát, úthálózatot építünk, és 
megtörténik a közművesítés. 
Elemi igényünk Szerencsen 
új játszóterek létrehozása és 
a meglévők felújítása. Ezért 
a „Zöld város” nevű projekt 
keretében bővítjük a várker-
tet, új eukonform játszóteret 
és iskolakertet hozunk létre. 

A már szintén nyertes turisz-
tikai pályázatunk keretében, 
új játszótér megépítése és pi-
henőpark kialakítása szere-
pel. A „Zöld Város” pályázat 
keretében 499,5 millió forint 
támogatás jut a piac épületé-
nek megújítására és új parko-
lók kialakítására. Az önkor-
mányzat az elmúlt években 
folyamatosan bővítette az 
ingatlanvagyonát új munka-
helyek teremtése érdekében. 
Az elmúlt két évben egyedi 
kormányzati döntésekkel 500 
millió forintban részesült az 
önkormányzatunk, melyet 
elsősorban ingatlanvagyo-
nunk bővítésére használ-
tunk, használhattunk fel.   

Városvezetőként mi a „re-
ceptje” a további sikereknek?

Koncz Ferenc: Szerencs 
város vezetése folyamatosan 
azon dolgozik, hogy minél 
több munkahelyet teremtsen 
és őrizze meg településün-
kön. Nagyon örülünk neki, 
hogy az Európában is egye-
dülálló borlabor is itt ala-
kult meg. Az utóbbi években 
megfigyelt kedvező változá-
sok ellenére, térségünkben 
továbbra is szükség van az 
önkormányzat által működ-
tetett közfoglalkoztatásra. Az 

eredmények azt mutatják, 
hogy az elmúlt évek program-
jai Szerencs város számára 
sikeresek voltak, hozzájárul-
tak a foglalkoztatás növelésé-
hez és az értékteremtés révén 
gyarapították a közös java-
kat.  Tavaly önerőből vásárolt 
önkormányzatunk 2,5 millió 
forint értékben szociális cé-
lú tűzifát, melyet a szociális 
jelzőrendszer jelzése alap-
ján, a tartós hideg idején ki 
is utaltunk a rászorultaknak. 
Természetesen ezt a támoga-
tási formát – szükség esetén 
– idén is biztosítani fogjuk. 
Minden szerencsi háztar-
tást érint, hogy a kommuná-
lis adót eltöröltük, mi nem is 
kívánjuk azt visszaállítani. 
Ugyanígy ragaszkodunk az 
idősek és a tanulók minden-
kori támogatásához is. Álta-
lában úgy érzem, hogy a vá-
ros regionális szerepe nagyon 
megnőtt, megerősödött. Itt 
van a Tankerületi Központ, 
és a Szakképzési Centrum is 
nálunk működik. A Járási hi-
vatal úgyszintén Szerencsen 
van. A 2018-as év újabb pályá-
zatokat hozhat. Rengeteget 
dolgoztunk, de maradt még 
feladat a következő évekre 
is. SZI - BGy

A magyar Himnusz ■
megzenésítésének törté-
netéről tartott előadást a 
Sárospataki Irodalmi Ol-
vasókör meghívására 
Dombóvári János a sátor-
aljaújhelyi Lavotta János 
Művészeti Iskola igazga-
tója, hegedűművész.  

A Magyar Kultúra Napja 
után rendezték meg az ösz-
szejövetelt, kultúránk ünne-
pe egyben a Himnusz befeje-
zésének időpontja – mondta 
megnyitójában Halász Mag-
dolna, az olvasókör elnö-
ke. Az „Itt az írás olvassá-
tok!” - címmel megtartott 
rendezvényen Dombóvári 

János elmondta: a pályáza-
tot Bartay András, a Nemze-
ti Színház akkori igazgatója 
írta ki 1844-ben, egy évvel a 
Szózat megzenésítése után. A 
kiírásra összesen 13 pályázat 
érkezett, Erkel Ferenc mel-
lett pályázott például a Szó-
zat előző esztendei győztes 

zeneszerzője, Egressy Béni 
is, a bíráló bizottság azonban 
egyhangúlag Erkel zenemű-
vét hirdette ki győztesnek. 
Dombóvári János az sáros-
pataki előadás során leját-
szotta a pályázatra beérke-
zett művek fellelt öt darabját. 
Ezekből is jól kivehető Erkel 
műve mennyivel fölé nőtt a 
mezőnynek. A pályázaton in-
duló szerzők jelentős része 
ismeretlen. A pályázat Him-
nusz változatait CD-n is kiad-
ták. Az előadó elmondta: az 
első bemutatón viharos sikert 
aratott Erkel Ferenc Kölcsey 
Ferenc versére írt zeneműve. 
Azóta – bár többször is (főleg 

az ötvenes években) felme-
rült, hogy másik himnuszra 
lenne szüksége az országnak 
– ünnepélyessége és magas 
szintű kimunkáltsága miatt 
ez indokolatlan felvetés. A 
magyar nemzetközi össze-
hasonlításban is a legszebb 
himnuszok közé tartozik. Az 
igazgató szerint a fiatalok-
ban is igyekeznek elültetni a 
nemzeti imádság és a Szózat 
iránti szeretetet. Ennek érde-
kében Sátoraljaújhelyen Szó-
zaténeklő és Himnusz zongo-
raversenyt rendeznek, amire 
a térség településeiről is szép 
számmal érkeznek diákok.  

SZI  - BA

Tovább erősödött Szerencs regionális szerepe 

A világ egyik legszebb himnusza a miénk

Görög Ibolya ismert protokoll 
szakértő beszélt nemrégiben 
egyik előadásában arról, hogy 
túl sokat panaszkodunk és ke-
veset cselekszünk. Annak kap-
csán merült ez fel, hogy egyik 
hozzá forduló azt nehezményez-
te, az irodában - ahol többségé-
ben férfiak dolgoznak - őt a hím-
neműek semmibe sem veszik. Ezt 
a következtetést az értekezletek-
ből vonta le, mikor az érkezők az 
asztalnál ülőkhöz mind odamen-
tek kezet nyújtani, egyedül csak 
őt hagyták ki.
De tényleg ezen a munkahelyen 
szándékosan sértegetik a férfiak 
a nő kollégájukat? A férfi és nő 
közötti európai érintkezési szo-
kásokat figyelembe véve aligha 
erről lehetett szó. Egy kicsit is 
jó nevelést kapott férfi ugyanis 
zsigerből tudja, nem ő nyújt elő-
ször kezet a nőnek és pláne nem 
lefelé, amikor ő áll, a nő pedig ül. 
Inkább túllép az ügyön és nem 
hozza magát kellemetlen hely-
zetbe. Az illető hölgynek csak ez-
zel kellett volna tisztában lennie. 
Cselekvésképpen állva fogadni az 
érkezőt és kezet nyújtani neki. 
Azzal szinte mindenki tisztában 
van, hogy az árut a csomagolá-
sa adja el. Szívesebben nyúlunk 
a polcra egy olyan termék után 
amit olyan színvilág vesz körül, 
ami közel áll az egyéniségünk-
höz. De így van ez a külsőnk-
kel is, a stílusunk beárazza a 
személyiségünket.
Görög Ibolya fogalmazott vicce-
sen, hogy egy olyan lányt, aki mi-
ni szoknyában, mély dekoltázzsal 
érkezik az új munkahelyére, senki 
sem fog komolyan venni. Előbb 
át kell rágnia magát a call girls-
ségén és bizonyítani, hogy esze 
is van, nemcsak idomai. Emlék-
szem arra a fiatalemberre, aki ér-
tékesítőnek jelentkezett egyszer 
hozzám - kkv szektorra kerestünk 
kollégát - és az egyik erősségé-
nek a protokollt nevezte meg. A 
turista szandálos viseletét látva 
biztos voltam benne, hogy nem 
nálunk van a helye.
Tavaly a larnakai repülőtéren 
megakadt a szemem egy fekete 
nyári ruhás, fekete szalmakalapos 
lányon. Teljesen kirítt a tömegből, 
hiszen az utazók nagy része - jó-
magam is - rövidnadrágban, a kin-
ti negyven fokos hőséget magán 
hordozva, csüggedten várakozott 
az éjszakai becsekkolásra. A lány 
nem csinált semmi különöset, 
mégis különleges volt. Mivel a 
gépen mellettem ült, közelről is 
megszemlélhettem. Az egysze-
rű fekete ruhához egy egyszerű 
középmagas szandált viselt, de 
mindezt olyan módon, hogy úgy 
tűnt, mintha Audrey Hepburn ül-
ne mellettem.
És hogy a ruha teszi az em-
bert? Nem mindig. De stílus 
mindenképpen.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Stílus
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Szuper ügyek
A hagyományokat ■

folytatva január 18-án 
a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Önkor-
mányzat vezetése saj-
tóreggelit tartott a Me-
gyeházán. Részletes 
tájékoztatást adtak az 
önkormányzat 2018-as 
feladatairól, céljairól. 

Török Dezső, a megyei köz-
gyűlés elnöke tájékoztatójá-
ban emlékeztetett rá: „Abban 
a szerencsés helyzetben va-
gyunk, hogy nem csak beszé-
lünk róla, hanem tehetünk is 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
gazdasági, társadalmi felemel-
kedéséért.”  A Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív 
Program (TOP) keretében a 
2014-2020-as időszakra 93 
milliárd forint áll megyénk ren-
delkezésére. A szakminisztéri-
um összesítése szerint tavaly 

56 milliárd forint támogatá-
si értékben született döntés. 
A szerződéskötések megtör-
téntek, rövidesen indulnak a 
közbeszerzések. Megyénk 358 
településéből eddig 134 nyert 
legalább egy pályázattal, re-
mélhetően ez a szám tovább 
növekedik.
„Az irányító hatóság értesíté-
se szerint a múlt héten a má-
sodik körös pályázatok esetén 
már mintegy 20,7 milliárd fo-
rint TOP forrás talált gazdá-
ra”- jelentette be a közgyűlés 
elnöke. Ezek után nézzünk 
egy-egy konkrét példát Bor-
sodból, Abaújból és Zemp-
lénből – mondta Török Dezső. 
Sárospatak városa történelmi 
adottságainak köszönhetően 
kulturális, borászati, idegen-
forgalmi központ.  Ennek fi-
gyelembe vételével készültek 
pályázataik is. A TOP kereté-
ben nyertek kerékpáros-barát, 
fenntartható közlekedésfej-
lesztésre 500 millió forintot. A 

Megyer-hegyi tengerszem tu-
risztikai fejlesztésére 388 mil-
lió forintot, helyi termékpiac-, 
általános piac és közösségi tér 
létesítésére 292 millió forintot.  
A foglalkoztatás szempontjá-
ból kiemelt fontosságú iparte-
rület fejlesztésre pedig közel 
550 millió forintot érdemelt ki 
Sárospatak városa. 
Ózd kerékpárutak és egyéb 
közlekedésfejlesztésre 440 

millió forintot, a helyi gaz-
daságfejlesztés keretében 
a városi piac felújítására és 
agrár-logisztikai fejlesztés-
re 400 millió forintot, a jövő 
szempontjából fontos zöld 
mezős iparterület kialakítá-
sára - amely alapfeltétele a 
befektetők letelepítésének - 
374 millió forintot fordíthat-
nak. Fenntartható közlekedés-
fejlesztési beruházásra 271 

milliót kapott Encs, amely a 
szomszédos Mérát is érinti. A 
zöld város kialakítására pedig 
200 millió forint támogatást 
kapnak a TOP-ból. A megyei 
foglalkoztatási és gazdaság-
fejlesztési paktum előreha-
ladásáról is beszámolt Török 
Dezső. A megyei önkormány-
zat nemzetközi külkapcsolatai, 
nemzetközi szervezeti tagsá-
gával kapcsolatban Török De-
zső emlékeztetett, hogy Kassa 
megyével közös szervezetük, 
a Via Carpatia eredményesen 
működik. 
Bánné dr. Gál Boglárka, a me-
gyei közgyűlés alelnöke a két 
általa menedzselt szakterület-
ről, a szénbányászatról és az 
értéktárról szólt. Dr. Kovács 
János, megyei főjegyző, mint 
a hivatal vezetője kijelentet-
te, hogy maximális odaadás-
sal igyekeznek végrehajtani az 
elnök és alelnök által elmon-
dottakat.
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20,7 milliárd forint TOP forrás talált gazdára

Ellenőrzések a miskolci farsangon. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2018. február 2. 
és 4. között kiemelten ellenőrzik a Becherovka Miskolci Farsang 2018 elnevezésű rendez-
vényre kitelepülő kereskedőket és vendéglátósokat. Az ellenőrök elsősorban a nyugta- és 
számlaadást, valamint a foglalkoztatás szabályszerűségét vizsgálják. 

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)

Minden héten online is
megtekintheti újságunkat! 

www.szuperinfo.hu Megbecsüljük
értékeit!

RÉGISÉGBOLT
Régiséget, órát, bútort, festményt, 
régi játékot, hagyatékot, porcelánt,
érméket, retro tárgyakat vásárolunk

06-30-461-7708
Üzletünk költözés alatt

ingyeneskiszállás100%értékgarancia

SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

felnik  javítása, 
GUMI és GYORSSZERVIZ
06-30/9286-648

www.autojavitasmiskolc.hu

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
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HÍREK A GEORGIKONBÓL

Oremus Alapítványi 
Bál a Georgikonban

A Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szak-
gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Oremus Alapítványa 2018. 
január 20-án tarto� a éves bálját. Nyitótáncként a végzős szakgimnázi-
umi és szakközépiskolai tanulóink keringőztek. A bál alkalmat ado�  
arra is, hogy dr. Hörcsik Richárd, Abaúj és Zemplén országgyűlési kép-
viselője és Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere Tokaj-
hegyalját érintő borászati és gépészeti képzésekkel kapcsolatos jövőbe-
ni terveket ismertesse. A bálon részt ve�  Tóth Ferenc Atya, a Miskolci 
Egyházmegye ökonómusa, Damjanovics József Atya, iskolánk püspöki 
biztosa és Molnár A� ila Atya.
Köszönetünket fejezzük ki azoknak, akik támoga� ák részvételükkel 
vagy felajánlásukkal a bál létrejö� ét, hiszen ezzel diákjaink tanulmá-
nyait és iskolánk munkáját segítik. 
Kellemes, szórakoztató, egyben hasznos estét töltö� ünk együ�  jó zene, 
ízletes ételek és Tokaj-Hegyaljára jellemző jó borok társaságában.
 
 Köszöne� el:
 Komporday Levete
 igazgató
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Új ezresek. Jönnek az új ezresek. A bankjegyek márciustól kerülnek forgalomba. Az 
automatákat egy hónapon belül kell átállítani - hívta fel rá a figyelmet a Magyar Nemzeti 
Bank. A régi ezresekkel október végéig lehet fizetni, de még három évig be lehet majd vál-
tani a bank- és postafiókokban. A jegybank pedig még 20 évig cseréli a kivont bankókat.Szuper ügyek

EKF: Debrecen és Tokaj együttműködik 

Figyelmeztette Magyar-■
országot a gyilkos légszeny-
nyezettség miatt az Európai 
Unió – adta hírül az egyik 
hírportál a napokban. 

Az erről szóló írásban az ol-
vasható: „A Bizottság szerint 
a légszennyezettségi helyzet 
súlyossága és sürgőssége, va-
lamint kilenc tagállam nem 
megfelelő előrehaladása ha-
tékony és időben történő vá-
laszadást tesz szükségessé….. 
Az EU által elfogadott ada-
tok szerint évente több mint 
400 000 európai polgár hal 
meg idő előtt a rossz levegő-
minőség miatt, és még töb-
ben szenvednek légszeny-
nyezés okozta légzőszervi, 
illetve szív- és érrendsze-
ri betegségekben... A tagor-
szágok közül Magyarorszá-
gon az egyik legsúlyosabb a 
légszennyezettségi helyzet, 
itthon évente 8-14 ezerre be-
csülik a légszennyezettség-
gel összefüggő halálozások 

számát. Az okok között el-
sősorban a lakossági fa- és 
szeméttüzelés, a koros jár-
műpark, valamint az erőművi 
emisszió említhető. A levegő 
minősége jelenleg, január vé-
ge felé sem ideális.” – így szól 
a tudósítás részlete.

Hogy a gyárak és erőmű-
vek emissziójával mi lesz a 
helyzet, azzal most ne fog-
lalkozzunk, hiszen az ipar-
ban és az energetikában már 
évek óta trend az egyre na-
gyobb hatásfokkal működő 
szűrők használata és érezhe-
tő törekvés a megújuló ener-
giaforrások mind szélesebb 
körű elterjedése is. De itt va-
gyunk mi, polgárok. A ház-
tartások ezen az úton gya-
korlatilag visszafordultak. 
Városok, falvak váltak télé-
re gyakorlatilag élhetetlen-
né az elmúlt néhány évben 
azzal, hogy egyre többen tér-
nek vissza a gázról a szilárd 
tüzelésre. Még ezzel sem len-
ne semmi baj, ha olcsóbb, hát 

olcsóbb. De valahol elveszett 
ennek a kultúrája. Sajnos már 
megszokhattuk, hogy ha eb-
ben az országban valamit az 
emberek kultúrájára bíznak, 
az olyan, mintha nem bíznák 
semmire. Mindenki azzal fűt, 
amit éppen elér. Későn be-
szerzett vizes fával, festett-
ragasztott régi bútor alko-
tóelemekkel, ronggyal, PET 
palackkal, vagy ha tud ma-
gának „ügyeskedni” néhány 
kibontott, kátrányba mártott 
vasúti talpfát, villanyoszlo-
pot, azzal. Az ügyeskedés a 
magyar nyelv tüneményes le-
leménye arra a tevékenység-
re, amikor valaki még nem 
lop, de már nem is tisztessé-
gesen vásárol. Plusz elégeti 
a háztartási szemét jelentős 
részét. Vagyis mérgezi magát, 
a szomszédját, a gyerekeit, az 
édesanyját, mindenkit.

Még mielőtt előjönne a 
„szegénység” kártya, most 
mondom: tapasztalatból tu-
dom, hogy a legpuccosabb 

(térköves ud-
var, szigetelt 
fal, szigetelt 
ablak) házból 
is ugyanolyan 
büdös füst tud 
jönni, mint (bocsánat) a put-
riból. Meg hát ugye, akár-
mennyire éhesek vagyunk, 
a gyilkos galócát akkor sem 
esszük meg. Lefordítva: ha 
nincs pénzünk fára, mérget 
akkor sem égetünk. Ha pe-
dig ez még mindig nem len-
ne elég, ott van az a néhány 
tizenéves autó a ház előtt (ud-
varra már szinte senki sem 
parkol). A fűtés mellett so-
kan azzal is terhelik a környe-
zetüket, hogy egy-egy olyan 
léptékű városban, mint Sáros-
patak, Sátoraljaújhely, vagy 
Szerencs sem képesek gya-
log-kerékpárral menni seho-
va, csak bevágódnak a húsz 
éves dízel kocsiba és le-föl 
furikáznak. Aztán majdnem 
ugyanannyi ideig keresik a 
parkolót (ami nincs), amíg 

sétálva simán beérnének a 
városközpontba. Elképesztő, 
hogy mi, emberek mennyit 
költünk státusszimbólum-
okra, de a saját testi és lelki 
egészségünkön spórolunk, 
vagy éppen ellenkezőleg: an-
nak a kárára költjük a pénzt. 
De ha nem megy kultúrával, 
előbb-utóbb szabályozni kell 
majd törvénnyel. Mert ez így 
nem mehet tovább, az gon-
dolom jól érzékelhető. Majd 
ha rendelet mondja meg, hol 
lehet és hol nem szilárd tü-
zelésű berendezéssel fűte-
ni, vagy jól megadóztatják 
az öreg, magas károsanyag 
kibocsájtású autókat, akkor 
lehet károgni. De csak ahogy 
szoktuk: gondolkodás helyett 
természetesen.

SZI - Bódisz Attila

Egészségügyi száraz ■
sószobát alakítottak ki a 
Sátoraljaújhelyi Erzsébet 
Kórházban. 

A múlt hét végén nyílt nap-
ra várta az intézmény az ér-
deklődőket, ahol bemutatták 
az egyébként magyar fejlesz-
tésű szerkezet működését. Az 
alsó- és felső légúti megbe-
tegedések kiegészítő kezelé-
sére alkalmazható terápiás 
módszert egyelőre gyerekek 
vehetik igénybe ingyenesen 
háziorvosi, vagy szakorvo-
si beutaló alapján – közölte 
Bányácskiné Szabó Ildikó 
a kórház megbízott ápolá-
si igazgatója. Mint kiderült, 
ennek módja, hogy a gyer-
mek néhány napra befekszik 
a kórházi osztályra édesany-
jával együtt és megkapja a 
szükséges kezeléseket. Mint 

hozzátette, kiváló nyákol-
dó hatása miatt a kruppos, 
bronchitises, allergiás, aszt-
más, vagy más légúti beteg-
ségekben szenvedő gyerme-
kek esetében alkalmazható a 
terápia, de használható pre-
venciós célokra is. Az Indiso 
Sóklinika szobáját úgy ala-
kították ki, hogy a fiatalok 
ne érezzék azt, hogy orvosi 

kezelésen vannak. Így miköz-
ben belélegzik a százszázalé-
kos nátrum-kloridot – vagyis 
az úgynevezett „száraz sót” - 
rajzolnak, festenek, vagy ját-
szanak. Mint megtudtuk, ké-
sőbb tervezik, hogy bérletes 
rendszerben esetleg felnőttek 
számára is lehetővé teszik a 
terápia alkalmazását.                       
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Együttműködik Deb-■
recen és Tokaj a 2023-
as Európa Kulturális Fő-
városa (EKF) cím elnye-
rése érdekében – közöl-
te lapunkkal Posta 
György Tokaj polgár-
mestere. 
A Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei város polgármestere 
hozzátette: Papp Lászlóval, 
Debrecen polgármesterével 
egyeztetett arról, hogy ameny-
nyiben a hajdú-bihari megye-
székhely nyeri el a hazánk szá-
mára biztosított lehetőséget, 
Tokaj is szívesen részese lenne 
a programnak. A megbeszé-
lés pozitív eredménnyel zá-
rult, a részleteket később dol-
gozzák ki – jelentette ki Posta 
György.
Emlékeztetett rá: 2016 ele-
jén jelentették be, hogy To-
kaj is ringbe száll a 2023-as 
Európa Kulturális Fővárosa cí-
mért, ám időközben kiderült: 
a négyezer lakosú kisváros 

erejét meghaladta a pályázat 
előkészítésének és elkészíté-
sének több százmillió forintra 
becsült költsége, ezért a 2017. 
december 20.-i határidőig nem 
nyújtottak be önálló pályáza-
tot. Ennek ellenére amennyi-
ben a debreceni pályázat nyer, 
Tokaj – ha csak részben is - 
mégiscsak lehet Európa Kul-
turális Fővárosa – mondta a 
tokaji polgármester.
Az EKF címre a határidőig hét 
város: Győr, Eger, Veszprém, 
Szombathely, Székesfehérvár, 
Gödöllő és Debrecen nyújtott 
be pályázatot az Emberi Erő-
források Minisztériumához. Az 
Európa Kulturális Fővárosa cí-
met 2023-ban Magyarország 
és az Egyesült Királyság egy-
egy városa viselheti.

       SZI - BA

Füst a város felett, ez így nincs rendben

Sóterápia az újhelyi kórházban

Szuper ügyek
20,7 milliárd forint TOP forrás talált gazdára

Ellenőrzések a miskolci farsangon. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2018. február 2. 
és 4. között kiemelten ellenőrzik a Becherovka Miskolci Farsang 2018 elnevezésű rendez-
vényre kitelepülő kereskedőket és vendéglátósokat. Az ellenőrök elsősorban a nyugta- és 
számlaadást, valamint a foglalkoztatás szabályszerűségét vizsgálják. 
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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.

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

eva.laczo@szuperinfo.hu
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Bánrévén (közvetlenül a Szlovák határ mellett) 
csendes utcában 990 m2 telken 80 m2-es, 
összkomfortos (2 szoba + nappali) családi ház 
eladó. A házhoz nyári konyha, garázs, pince, 
fúrt kút tartozik. Fűtése gázkonvektor + cse-
répkályha, a meleg víz ellátásáról gázbojler 
gondoskodik. Irányár: 3,4 M Ft. Érdeklődni hét-
köznap 17 óra után, hétvégén egész nap a 
06-20/260-95-17 telefonszámon lehet.
Miskolc-Hejőcsaba központi részén kétszin-
tes épület külön mérőkkel, bejárattal, nagy tel-
ken, garázzsal, akár megosztva is eladó. Tel.: 
70/605-1726.
Miskolcon 60 m2-es, 2 szobás családi ház, 
250 m2-es telken, felújítva eladó. Ár: 13,7 MFt. 
Tel.: 30/743-1648.
a Daru  utcán  55  nm-es  2  szobás,  igé-
nyes,  felújított,  hőszigetelt,  tégla  falazatú, 
gáz-církó  fűtésű  sorházi  családi  ház  nagy 
terasszal,  kertkapcsolattal,  melléképüle-
tekkel,  tehermentesen eladó! Ár: 8,9 M Ft.  
Tel: 0670-701-2271.
Miskolcon, a Tamási Áron utcán eladó egy jó 
állapotú, háromszobás, 100 nm-es, tégla épí-
tésű, 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 SAROK-
TELKEN  375  m2-es,  9  szobás,  2  fürdős, 
2  konyhás,  3  lakrészből  álló  családi  ház 
ALKALMI  ÁRON  eladó.  BEFEKTETÉSNEK 
IS KIVÁLÓ,  iroda, rendel,ő stb. Ár: 33 M Ft.  
Tel.: 06/30-227-2273.
Miskolc, Pereces elején 600 m2-es sík telken 
100 m2+75 m2, szuterénes, 3 nagyszobás, 
tégla, cseréptetős ház nagyon jó utcában eladó. 
NAGY GARÁZS, Fűtés gázcirkó+cserépkályha. 
KILIÁNI LAKÁS BESZÁMÍTHATÓ! Ár: 13,9 M Ft. 
Tel.: 06/30-227-2273.
Parasznya csendes utcájában 1332 m2 tel-
ken 90 m2, 3 szobás, tégla, cseréptetős ház 
eladó. Műanyag nyílászárók, laminált parket-
ta, új csatorna, GÁZCIRKÓ fűtés, konyha-für-
dő befejezésre vár, szomszédban új házak. Ár: 
7,9 M Ft. Tel.: 06/30-227-2273.
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sátoraljaújhely, Kazinczy  u  14  szám 
alatt  eladó  70  m2-es,  felújított,  2  szobás 
lakás. Tel.: 20/385-6284.

Kos - A héten kifejezetten 
szenvedélyes lesz. Önmagában 
nem is lenne baj, hogy nagy 
lelkesedéssel veti bele magát a 
dolgokba vagy, hogy a kapcso-

lataiba is kellő tüzet visz. A gond ott lehet, 
hogy az Ön tüzessége néha már agresszív 
lángokba mehet át és egy-kettőre akara-
tossá válhat.

Bika - Még jó, hogy a hét 
békésen kezdődik. Sajnos, a 
szerdai holdfogyatkozás 
„összetörheti” Önt. Telihold 
lenne, de a Föld bekerül a Nap 

és a Hold közé és kitakarja a Hold elől 
a Nap fényét. Ez a Bika szempontjából 
cseppet sem kellemes. Vigyázzon a 
magánéletére és a hivatására is!

Ikrek - Nagyszerűek az égi  
konstellációk! Ha eddig 
bármivel kapcsolatban is 
nehézségekbe ütközött volna, 
az a héten egy csapásra 

megoldódik. Még a magán- illetve hivata-
los problémák is megoldódnak és kedvező 
fordulatra számíthat. Érdemes aktivizálnia 
magát és belevágni abba, amibe szeretne.

Rák - Új ismerősei között akad-
hat olyan, aki megdobogtatja 
a szívét. Ha egyedülálló, akkor 
nincs is ezzel semmi gond, 
akár egy bimbózó kapcsolat 

is kezdetét veheti. Ám, ha Ön párban él, 
akkor okozhat ez az illető kellemetlen-
séget a rámenősségével, vagy ha Ön nem 
lesz képes túllépni rajta.

Oroszlán - Legnagyobb örömé-
re nyugodt és gondtalan hét elé 
néz, ami már régóta Önre fért. 
El se akarja majd hinni, hogy 
nem történik semmi probléma 

és hogy jelenleg nincs is olyan gondja, ami 
megoldásra várna. A csillagok kifejezetten 
kedveznek Önnek, hogy szerencsés és 
gördülékeny hete legyen.

Szűz - Uralkodó bolygója a 
kapcsolatok területén hat most 
a legjobban, de kellemetlen 
fényszögben áll a családi álla-
potokat jelölő Plútóval. Vigyáz-

zon, mert a mélyben feszülő ellentétek 
most könnyen problémásak lehetnek. Ha 
nem vigyáz, nem kerülheti el a robbanást, 
hisz Ön sem egy tűzszerész.

Mérleg - Jelenleg Önben a 
harmóniára törekvés az 
erősebb, ezért a meghátrálást 
választja a konfliktus helyett. 
Ha végképp sarokba szorítják 

és képletesen nem kap már levegőt, akkor 
ez sűrű köhögésként, légszomjas állapot-
ként jelentkezhet. Ne tévessze össze a 
náthával, ezt nem gyógyítja a vitamin!

Skorpió - Még mindig kissé 
életunt és kedvtelen, a téli 
időszak erőteljesen befolyásol-
ja kedvét. Még a rutinfeladatok 
is nehezére esnek és talán 

maga az élet is. Semmihez sincs kedve és 
természetesen haragszik az egész világra, 
ahogy az ilyenkor lenni szokott. Jót tenne 
Önnek a változatosság.

Nyilas - Tele van feszültséggel 
és ahelyett, hogy ezekre 
megoldást keresne, megelég-
szik azzal, ha bűnbakokat talál. 
Képes a legkisebb nézeteltérést 

is heves vitává alakítani. Ezzel azonban 
csak ront a helyzeten, hiszen ahelyett, 
hogy megszabadulna az indulataitól, csak 
újabbakat épít fel magában.

Bak - Azt hinné egy unalmas, 
megszokott hét elé néz, de 
rövid időn belül látni fogja, hogy 
elképesztő események érik. 
Váratlan, izgalmas fordulatok, 

de még új lehetőségek is érkezhetnek. 
Nem is kell majd törnie magát a változá-
sokért, jönnek maguktól is. Összessé-
gében elégedett lesz a hetével.

Vízöntő - Igazán kedvező 
energiákat kap a héten! Eddig 
akadályoztatva érezte magát, 
de a napokban minden gát 
megszűnik és töretlenül halad-

hat előre. Bármi, amibe csak belefog, az 
beindul, rövid időn belül révbe ér. Érdemes 
kockáztatnia és akár formabontó terveit is 
megvalósíthatja.

Halak - Meglepi a környezetét 
azzal, milyen érzékenyen reagál 
az Önt érő ingerekre. Különösen 
a kritikákat fogadja nehezen, 
még ha érzi is, hogy azoknak 

van valóságalapja. Meg kell nyugodnia és 
megkeresni az okát annak, miért is ilyen 
nehéz megtalálni Önnel a közös hangot. 
Fontos az önvizsgálat!

 HOROSZKÓP 6. HÉT (2018. február 5-től február 11-ig)

Miskolc belvárosában, a Széchenyi utcán, a 
Frei kávézóval szemben eladó egy első eme-
leti, 68 nm-es, kétszobás polgári típusú lakás. 
Ár: 14.900.000 Ft. Tel: +36 70 603 6037.

Miskolc, Bulgárföldön, panelprogramos lép-
csőházban eladó egy teljes körűen és exklu-
zívan felújított, erkélyes, 63 nm-es, 2+1 fél-
szobás, nagy konyhás lakás.Ár:12.890.000 Ft. 
Telefonszám: +36 70 603 6037.

Miskolc, Andor utcán új építésű liftes épület-
ben,  85 nm-es, második emeleti, gyönyörű-
en felújított 3 szobás, erkélyes lakás garázzsal 
és tárolóval eladó. Ár: 26.990.000 Ft. Telefon-
szám: +36 70 603 6037.

Miskolcon, Széchenyi u., 28 m2 lakás + iro-
dabútorok eladók. Tel.: 46/350-413.

Miskolc, Thököly utcán 4 emeletes épület 4. 
emeletén 2 szobás lakás. Ár: 6,8 M Ft. Tel.: 
30/5929-230.

sajószentpéteren a Péch Antal utcában eladó 
egy második emeleti 1+2 félszobás, jó állapo-
tú, tehermentes, azonnal költözhető, gázkon-
vektoros társasházi lakás, akár bútorozva is. 
Ár: 5 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

Miskolc, Stadion utcán eladó földszinti, 55nm, 
tégla építésű, gázkonvektor fűtésű, felújított, 
tehermentes  lakás.  A  konyha  IKEA,  abla-
kok, bejárati ajtó műanyag, burkolatok szé-
pek. Tiszta rendezett lépcsőház, kiváló lakó-
közösség várja az új lakókat. Ár: 8,3 M Ft.Tel: 
0670-701-2271.

Miskolc, Stadion utcában, frissen felújított 4 
emeletes lépcsőházban kiváló lakóközösség-
gel eladó egy 51nm, 2 szobás, 3. emeleti táv-
hős, felújítandó panellakás. Ár: 6,3 M Ft. Tel: 
0670-701-2271.

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

Hajdúszoboszlón a gyógyfürdőhöz 300 m-re 
lévő lakás vagy nyaraló céljára - kiválóan alkal-
mas, zöldövezetben, kétszobás /55 m2/ gáz-
fűtéses,  első  emeleti  lakás  eladó.  Irányár: 
11.800.000 Ft. Tel.: 06-20/315-9165.

eladó Miskolc belvárosában Soltész N.K. u. 77 
nm-es, gázos 2. emeleti, belső udvaros, pihe-
nőkertes társasházi lakás. Gépészetileg telje-
sen felújított, ablakok cserélve műanyag nyí-
lászárókra. Nappali + étkező + konyha egy-
ben, 3 szoba, előszoba, fürdőszoba, külön wc. 
Ár: 13 M Ft. Érd.: 20/980-6678.

Miskolc, Diósgyőr Árpád utcán panelprogra-
mos házban 35 m2-es, szép felújított 1,5 szo-
bás, mért fűtéses lakás eladó. Ár: 6,5 M Ft. 
Tel.: 70/3383-936.

Miskolc, Győri kapuban 51 m2-es, IX. emeleti 
lakás eladó. Kényelmét átalakított nagy kony-
ha, redőnyös új ablakok, járólap, klíma biztosít-
ja. Ár: 7,9 M Ft. Tel.: 30/243-6371.

Az állatok bíznak bennünk!

SÁROSPATAK:
Zemplén Help Alapítvány

Mandulás-hegyi Kutyaotthona
Telefon: 20/994-2700

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Ne vásároljon,
FOGADJON

ÖRÖKBE!

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
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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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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

0 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. február 28-ig leadott megrendelésekre vonatkozik!

A rA részészletl ekrekről ől érdérdekleklk ődjjődjődjön ön ööö
minmintatta ermmere ünkünkbenbenee !! 

AjááAjáAjáAj nlanlanl tottot sz szszszememéééélyelylylyesensen a a  
megmegmeggadoadoadoadotttt tt címcímcímcímmeenen en en vagvagvagvaggy ay ay akárkárárkár

 onon onlinllinne ae aa wwwwwwwwwwww fofo.footontontonon huhuhu.hu 
ldoldo alon i ks ké hérhé et.et.e

MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓINK 
ÁRÁBÓL

k e d v e z m é n y t  a d u n k!

MOST PASSZÍVHÁZ ABLAKAINKRA IS!

Adja fel apróhirdetését
 újságunkban
kiemeléssel!
Válasszon 4 lehetőség közül! 

Sárga háttér

Fekete keret

Negatív

Piros keret

Sárga háttérSárga háttér NegatívNegatív

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

károlyfalván Hosszúföldek dűlőben 34,21 m2 
kordonos szőlő eladó. Tel.: 20/5520-235.

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

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

sárospatak és Bodrogolaszi határában jól kar-
bantartott szőlő eladó (1200 + 800 négyszög-
öl). Érd.: 06-30/507-1595.

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.

Vásárolok 1940 előtti papír régiségeket, kato-
nai  kellékeket,  pénzeket,  hagyatékot.  Érd.: 
06-30/872-2179.

e g y é B  e l a d á s

100%-os gyümölcslé termelőtől eladó több-
féle ízben. Tel.: 20/336-3540.

7 m3 120 cm-re vágott lucfenyő eladó. Tel.: 
20/481-0933, 30/594-8737.

konyhakész tűzifa tölgy, bükk, akác ingye-
nes házhoz szállítással 11 EFt/m3-től. Tel.: 
30/430-7357.

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

szőlőoltványok megrendelhetők,  borfaj-
ták  és  csemegefajták  termelői  áron.  Tel.: 
06-30/273-2351.

e g y é B  k e r e s é s

személyautókat és vashulladékot vásárolok. 
Tel.: 70/555-1262.

M u n k a H e l y e t  k í n á l

CO hegesztőket, szerkezetlakatosokat kere-
sünk  vidéki  munkahelyre  (Győr  mellé) 
ottlakással. Tel.: 06-30/937-4157.

Fényezőket keresünk ipari fényezéshez, vidé-
ki munkahelyre (Győr mellé) ottlakással. Tel.: 
06-30/937-4157.

Pótkocsi összeszereléséhez,  szigetelésé-
hez  keresünk  munkatársakat,  hosszú  táv-
ra  vidéki  munkahelyre  (Győr  mellé).  Tel.: 
06-30/9374-157.

nyugdíjas pedagógus - nyugdíjas szövetkeze-
ti tagság előnyeivel - Sárospatak térségében 
bármilyen jellegű munkát vállal. (Autóval ren-
delkezem.) Tel.: 06-20/212-2888.

O k t a t á s

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cukrász, Pincér, 
Vendéglátás szervező, Vendéglátó üzletvezető, 
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos Gazda OKJ tan-
folyam. 06-70/524-6166.  www.oktatohazkelet.
hu  (E-000937/2014/A001-A011)

aranykalászos Gazda,  Méhész,  Vagyon-
őr, Targonca-, Földmunka-, Emelőgép-keze-
lő tanfolyamokat indítunk. Tel.: 30/228-3281 
E001083/2015/A008,A004,A022, A012,A011.

t á r s k e r e s é s

62 éves férfi, korban hozzá illő hölgyet keres 
komoly kapcsolatra. Tel.: 06-30/580-0558.

Vegyen részt ingyenes
  hallásvizsgálaton 2018. 
    március 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.

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 
 +cafetéria/hó

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

RÁBA JÁRMŰIPARI 
HOLDING NYRT. 

nettó150000-250000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 315 8492
06 70 317 6258

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

 

F E B R U Á R  3 .  S Z O M B A T

18.00: Zempléni mozaik
18.30: Repeta válogatás a hét 
magazin műsoraiból
19.00: Megyei híradó

F E B R U Á R  4 .  V A S Á R N A P

18.00: A héten történt
18.40: AMI 60 A Lavotta János 
Művészeti Iskola hangszeres növen-
dékeinek koncertje

F E B R U Á R  5 .  H É T F Ő

18.00: Katedra Sárospataki 
Tankerület 
18.30: Hollóházi Porcelán 
Hungaricum
19.00: Hír7
19.40: Zempléni mozaik

F E B R U Á R  6 .  K E D D

18.00: Fogadóóra
18.30: Közügy – Bizottsági elnökök 
a stúdióban
19.00: Hír7

19.20: Zempléni Mozaik

F E B R U Á R  7 .  S Z E R D A

18.00: Közügy – Bizottsági elnökök 
a stúdióban
18.30: Zempléni mozaik 
19.00: Hír7
19.20: Tátrától a Tiszáig. Határmenti 
televíziós együttműködés 

F E B R U Á R  8 .  C S Ü T Ö R T Ö K

18.00: Gazdasági magazin
18.30: Zempléni mozaik
19.00: Hír7
19.20: Kipufogó 

F E B R U Á R  9 .  P É N T E K

18.00: Sportról-Sportra
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.20: Vadászati magazin 

Zemplén TV
FEBRUÁR 3-FEBRUÁR 9.
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karrier.penny.hu 

Az Ön feladata:
• gyors és pontos pénztári munka,
• árufeltöltés.

Az Ön profilja:
• vevőközpontú szemlélet,
• pontosság, alaposság,
• állóképesség.

Amit kínálunk:
• versenyképes, teljesítményösztönző 

jövedelem,
• emberközpontú, hosszú távú,  
biztos munkahely,

• szakmai előrelépési lehetőség.

Ügyfélorientáció

Fényképes önéletrajzát az  
 társaságunk 

központjába szíveskedjen megküldeni. 

Penny Market Kft. 
2351 Alsónémedi, Pf.: 12.

email: keletiregio@penny.hu

online: www.karrier.penny.hu

MEGBÍZHATÓSÁG, RUGALMASSÁG,

ÖSSZETARTÁS

„PENNY -biztonság, amire számíthatok.”
N. Dávid, Eladó-pénztáros

ELADÓ-PÉNZTÁROS
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