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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
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FA ÉS BRIKETT
FÓKUSZ KISKERESKEDÉS

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

Sárospatak, Sátoraljaújhely 
és Szerencs körzetében

HASOGATOTT  TŰZIFA  AKCIÓ 
27.500 Ft/m3 helyett

27.000 Ft/m3 
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Sátoraljaújhely, régi Visószer telephelyén

Kiváló minőségű

06-30/613-5064
Csak telefonhívásra 

szállíthatunk!

INGYENES  
házhoz-

szállítással
ajándék 
mosópor+

Zemplén 07. hét

Idén ősszel megkezdődik A 
Művelődés Háza és Könyv-
tára felújítása Sárospatakon. 
Emiatt egy időre három telep-
helyre költözik az intézmény. 
/5. oldal

Három helyre

A Sárospataki Rendőrkapi-
tányság munkatársai az el-
múlt hetekben több bűnmeg-
előzési programot is tartottak, 
amelyekkel szinte minden kor-
osztályt igyekeztek megszólí-
tani. /3. oldal

Bűnmegelőzés Elűzték a telet. A téltemető népszokás igen kedvelt volt hajdanán vidéken - 
főleg a falvakban - élőknél. Manapság csak elvétve ápolják, például Bükkaranyoson, 
ahol immár 6. alkalommal rendeztek télűző mulatságot.
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S Z Ü L É S Z E T I , 
N Ő G YÓ G YÁ S Z AT I 

M A G Á N R E N D E L É S

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

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

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

 életmód tanácsadás

A várakozási idő elkerülése érdekében kérjük vegye

RENDEL: DR. BIKKI BÉLA FŐORVOS

Bodrogolaszi, Fő út 12. (Orvosi Rendelő)
RENDELÉS IDEJE: KEDD 16.0020.00

BEJELENTKEZÉS: 0670/2503104; 0630/9631847

Gyógyszálloda

Hajnal Hotel*** 
3400 Mezőkövesd, Hajnal u. 2.

Tel.: 06-49/505-190
info@hajnalhotel.hu www.hajnalhotel.hu

A csomag tartalma: 
szállás - svédasztalos reggelivel és vacsorával, élőzenével

gyógyvizes medencék, úszómedence, gyerekmedence, szauna, 
infrakabin használat  fürdőköntös használata ingyenes parkolás, WiFi

Hajnal szárny:  36.000 Ft/fő/3 éj
Kikelet szárny: 38.000 Ft/fő/3 éj

Március 15-18.
4 nap /3 éj

Március 15-18.Március 15-18.Március 15-18.Március 15-18.Március 15-18.Március 15-18.Március 15-18.Március 15-18.Március 15-18.Március 15-18.Március 15-18.Március 15-18.Március 15-18.Március 15-18.Március 15-18.Március 15-18.Március 15-18.Március 15-18.Március 15-18.Március 15-18.Március 15-18.Március 15-18.

Március 15.
hosszú
hétvége

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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Szuper ügyek
A téltemető népszo-■

kás igen kedvelt volt 
hajdanán vidéken - fő-
leg a falvakban - élők-
nél. Manapság csak el-
vétve ápolják e hagyo-
mányt, ezeken a helye-
ken is többnyire télűző 
mulatsággá szelídült. 

Bükkaranyos azon ritka 
települések közé tartozik 
megyénkben, ahol életben 
maradtak e tradíciók, még 
ha nem is a mohácsi sokácok 
messze földön híres busójá-
rásának méreteit megidéz-
ve. Természetesen a farsangi 
szokások köré épült a febru-
ár 10-i Bükkaranyosi Télűző 
Mulatság, amely immár a ha-
todik volt a sorban. Minden 
korosztály megtalálhatta a 
számára leginkább vonzó 
programot, ételben-italban 

sem szűkölködhetett senki. 
Íme néhány vélemény.

Nagy Lajos, Bükkaranyos 
polgármestere

Szervezőink igazán kitet-
tek magukért, gondoskod-
tak arról, hogy a szépszá-
mú közönség ne unatkozzon 
egy percig sem. Végig kar-
neváli volt a hangulat. Ha-
todik alkalommal rendez-
tük meg a a Bükkaranyosi 
Télűző Mulatságot, ezen be-
lül a Bükkaranyosi Pálinka 
Mustrát, a házi sütemények 
viadalát, a házilag készült 
savanyúságok és lekvárok 
versenyét, melyet ezúttal is 
nagy érdeklődés kísért. Kö-
zösségépítés szempontjából 
is jelentős ez az esemény, hi-
szen a falu apraja-nagyja je-
len volt a számukra legszóra-

koztatóbb 
programo-
kon. So-
kaknak a 
legemléke-
zetesebb 
pillanatot 
a szalma-
báb elége-
tése jelen-
tette, mely valójában a tél 
elűzése és a tavaszköszön-
tés, -várás jegyében zajlott.

B. Katalin, 26 éves
Én ugyan már nem la-

kom Bükkaranyoson, de a 
télűző mulatság jó alkalom 
arra, hogy egyúttal meglá-
togassam nagymamámékat 
és találkozzam régi baráta-
immal, korábbi iskolatársa-
immal. Egymást váltották 
a fellépők, igazán remek 

programokat állítottak össze 
a szervezők, jövőre is eljövök 
a rokonok és a rendezvény 
magával ragadó hangula-
ta miatt. Annak ellenére itt 
leszek a hetedik télűzőn is, 
hogy nem hiszek a baboná-
ban, miszerint a kiszebáb 
égetése megszabadít ben-
nünket minden bútól, bajtól. 
Ezt inkább csak egy szépsé-
ges szertartásnak, mesesze-
rű kitalációnak tartom, mint 
az idős emberek tapasztalati 

örökségének. Zaklatott ko-
runkban már az évszakok 
váltakozása sem olyan sza-
bályszerűen következik be, 
mint hajdanán, hanem sok-
kal szeszélyesebben.

K. Béla, 45 éves
A munkatársam csalt ki, 

miskolci létemre immár 
harmadszor vagyok kint a 
bükkaranyosi télűzőn. Élve-
zem a forgatagot és nagyon 
kedvesek, vendégszeretők az 
itteni emberek. Tetszett az 
iskolások jelmezversenye, a 
szerelmespárok Valentin-na-
pi vetélkedője és Balázs Pali 
énektudása sem kopott meg. 
A szalmabábégetésnek pedig 
különleges a varázsa, attól 
függetlenül, hogy miként vé-
lekedünk róla.    

SZI - Buzafalvi Győző

A téltemető népszo■

Télűzés és tavaszvárás szalmabáb-égetéssel

Hobo-koncert. Diósgyőrben, az Ady Endre Művelődési Házban Hobo koncert lesz 
február 23-án. Kapunyitás este fél 8-kor. Közreműködik: Póka Egon, Tornóczky Ferenc 
és Szakadáti Mátyás. Jegyek kaphatók a Miskolci Kulturális Központ jegyirodájában, az 
Ifjúsági Házban, a koncert napján pedig a helyszínen (Árpád út 4.).

Télűzés és tavaszvárás szalmabáb-égetéssel
Fotó: Buzafalvi Győző
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Fiatalok lakhatása. Sátoraljaújhelyen fiatalok juthatnak felújított önkormányzati 
lakáshoz, hogy el tudják kezdeni munkájukat és életüket. A lakásokért nem kell bérleti díjat 
fizetni, csupán a rezsiköltség terheli a fiatalokat, mindössze négy évig lakhatnak benne, s 
ezalatt az idő alatt a város közössége önkéntes munkát vár el tőlük. Mindezt egy pályázat 
segítségével valósítja meg az önkormányzat.Szuper ügyek

A Sárospataki Rendőr-■
kapitányság munkatársai 
az elmúlt hetekben több 
bűnmegelőzési progra-
mot is tartottak, ame-
lyekkel szinte minden 
korosztályt igyekeztek 
megszólítani. 

Az internetezés veszélye-
iről szóló előadással például 
a város általános- és közép-
iskoláit keresték fel. Egyebek 
mellett megfordultak a Sáros-
pataki Református Kollégium 
Gimnáziumában is, ahol az 
esemény céljáról Bacsó Ti-
bor alezredes, a rendészeti 
osztály vezetője elmondta: 
az internet korunk egyik leg-
meghatározóbb vívmánya, de 
amennyi előnye van, ugyan-
annyi veszélyt is hordoz ma-
gában. Nem mindegy példá-
ul, hogy miket osztunk meg 
a közösségi oldalakon. Azt 
is fontos tudni, hogy prob-
lémák lehetnek az e-mailek-
kel, vagy éppen milyen ve-
szélyeket rejt ha „arc nélküli” 
ismeretlenekkel chatelünk. 
Nagyon sok gondot okoz pél-
dául – folytatta az alezredes 
– hogy vannak, akik példá-
ul bankkártya adataikat is 
megosztják másokkal, vagy 
az interneten megrendelt 
árucikkért előre fizetnek, az-
tán csodálkoznak, ha hiába 

várják a csomagot. Ugyan-
csak veszélyes nyaralási ké-
peket megosztani a közössé-
gi oldalakon, amikor még a 
helyszínen vagyunk, mert fel-
hívjuk a figyelmet arra, hogy 
otthonunkat üresen hagytuk 
– mondta Bacsó Tibor.

Kiss Norbert, a gimnázium 
tanára, osztályfőnök nem-
csak a gyerekek, de a szülők 
felelősségét is megemlítette. 
Mint elmondta, nemcsak a 
fiatalok, de az édesapák és 
édesanyák figyelmét is fel 
kellene hívni ezekre a veszé-
lyekre. Tapasztalatai szerint 
ugyanis gyakran túl gyak-
ran adnak a gyerekek kezé-
be internet elérésére is alkal-
mas okoseszközöket (például 
mobiltelefont, tabletet), és ha 
magukra hagyják őket, eset-
leg olyan helyekre barangol-
nak a világhálón, amelynek 
a megfelelő értékelésére, ke-
zelésére még nincsenek fel-
készülve. Ha a gyerek nem 

keresi meg 
ezeket a tar-
t a l m a k a t , 
megtalálják 
azok a fiata-
lokat – fűzte 
hozzá. A pe-
dagógus azt 
is tapasztal-
ta: ugyan 

sokan tisztában vannak a 
veszélyekkel, mégis kicsit 
felelőtlenek, mert nem hi-
szik el, hogy valakinek pont 
az ő adatai kellenének. Hoz-
záfűzte: jó dolognak tartja, 
ha egyenruhás rendőrök tá-
jékoztatják ezekről a problé-
mákról az iskolásokat, mert 
így talán jobban megragad 
bennük ez előadásokon szer-
zett ismeretanyag. Kása Kris-
tóf a gimnázium egyik tanu-
lója hasznosnak ítélte meg az 
elhangzottakat. Mint mond-
ta, főleg a közösségi oldalak-
kal és a jelszavakkal kapcso-
latos információkat tartotta 
fontosnak. A közösségi ol-
dalakat nagyon hasznosnak 
tartja, sokszor osztálytársa-
ival, tanáraival is ezen a mó-
don tudja a kapcsolatot tar-
tani, segítséget kérni, akár a 
tanuláshoz kapcsolódva is. 
Hozzátette: Nem is gondol-
ta, mennyire fontos, hogy 
nehezen feltörhető jelszóval 

védjük magunkat. A sáros-
pataki rendőrök a közelmúlt-
ban a Sárospataki Nyugdíjas-
klub tagjaihoz is ellátogattak, 
ahol az idős emberekre le-
selkedő veszélyekről tájé-
koztatták őket. Bacsó Tibor 
elmondta: az időseket a köz-
lekedés és a bűnelkövetés te-
rén egyformán szükséges tá-
jékoztatni. Kiemelte: ugyan 
Sárospatakon és a rendőrka-
pitányság illetékességi terü-
letén nem történik sok bal-
eset, de volt már példa arra, 
amikor elektromos járművön 
utazó, idős embert kellett kór-
házba szállítani egy ütközés 
után. Az osztályvezető hoz-
zátette, hogy előadások se-
gítségével lehet elérni, hogy 
ne váljanak baleset sértett-
jévé, esetleg okozójává. Fon-
tos tisztázni például, hogy 
mely elektromos járművek 
számítanak kerékpárnak, és 
melyek vezetéséhez szüksé-
ges jogosítvány és bukósisak. 
Az alezredes beszélt az idő-
sek sérelmére elkövetett bűn-
cselekményekről is. Megem-
lítette a telefonos csalásokat, 
amikor azzal hívják fel őket, 
hogy nagyobb összeget nyer-
tek, de csak akkor vehetik át, 
ha bizonyos összeget feltöl-
tenek egy megadott telefon-
számra.   SZI - BA

Megtartották Szeren-■
csen az Északkelet-ma-
gyarországi Területi Kö-
töttfogású Diák I. és Diák 
II. Korosztályos Birkózó 
Bajnokságot.   

Koncz Ferenc polgármes-
ter köszöntőjében megjegyez-
te, hogy a megmérettetésnek 
nem véletlenül a város adott 
helyszínt ugyanis egy, a pol-
gármesteri hivatalban látha-

tó és a Magyar 
Birkózó Szövet-
ség által adomá-
nyozott tanú-
sítvány szerint 
Szerencs a ma-
gyar birkózás 
fellegvára. Az 
eseményen Ró-
nai Kálmán a 
megyei birkózó 

szövetség elnöke ismertette a 
versenyszabályokat, míg Sza-
bó Bence nemzetközi bíró, a 
verseny elnöke a bírói karról 
és a technikai tudnivalókról 
szólt. A versenyt megtisztelte 
jelenlétével – mások mellett 
- Deák Bárdos Mihály olim-
pikon, ötszörös világbajno-
ki ezüstérmes, Európa baj-
nok, Jászkai Imre négyszeres 
veterán világbajnok, Kónya 
Lajos veterán világbajnok és 
Nyiri Tibor az SZVSE elnöke 
– olvasható a Szerencs Tokaj-
Hegyalja Kapuja elnevezésű 
Facebook oldalon. SZI  - BA

Fiatalok birkóztak Szerencsen

Az idősek és a fiatalok sem válnak áldozattá

Az Intelligens dizájn elméletével 
először Az elnök emberei soro-
zat egyik epizódjában találkoz-
tam. Nem véletlenül persze, hi-
szen az evolúciót tagadóknak az 
Egyesült Államokban van óriási 
bázisa. A sztori az volt, hogy a 
leendő elnököket arról faggat-
ták, az evolúcióban vagy Isten-
ben, mint intelligens tervezőben 
hisznek-e. A kampánystáb tag-
jainak, demokrata és republi-
kánus oldalon is nagy fejtörést 
okozott a válaszok kimunkálása, 
hiszen bármelyik elmélet mel-
letti érvelés a szavazók egy ré-
szének az elvesztését jelentet-
te volna.
A pozitív hős demokrata jelöl-
tet - mert ugye, aki a soroza-
tot ismeri tudja Aaron Sorkin 
demokrata sorozatot készített 
- egy osztályteremben faggat-
ták arról, hogyan tanítson va-
lakit az evolúcióra, ha szemé-
lyes hitével az nem egyezik. Ő 
ott szenvedélyes hangon arra 
buzdított: tegyenek különbsé-
get a meggyőződés és a tudo-
mány között.
Az intelligens tervezés elméle-
te arról szól, hogy az élőlények 
komplexitása jól kicsiszolódott 
és behangolt megoldásai mö-
gött csak és kizárólag egy intel-
ligens tervező lehet. A darwini 
evolúció kőbaltára hasonlítható 
tanai - aki erős az megmarad, a 
gyengék elhullanak - pedig nem 
erre hajaz.
Mérő László kicsit más szem-
üvegen nézi ezt. Ha minden mö-
gött egy intelligens tervező áll, 
akkor az igaz kell, hogy legyen 
az evolúcióra is, ami vélemé-
nye szerint egy kontármunka, 
semmi mérnöki precizitás nem 
fedezhető fel benne. Ő azt írja: 
rá kellene bízni a tudományra 
azt, hogy kiderítsék, egyáltalán 
mit teremtett Isten. Az is lehet, 
hogy csupán a világ alapjainak a 
kémiai és fizikai alapjait alkot-
ta meg, a többit meg rábízta az 
általa megteremtett természe-
ti törvényekre, köztük a darwini 
evolúció működésére.
Az, hogy az ember boldog le-
hessen legalább három feltétel-
nek adottnak kell lennie valami-
lyen mértékben az életében Az 
elmélyült cselekvésnek, tehát 
olyan munkának amiben örömét 
leli. A pozitív érzelmeknek, mint 
például szeretetnek és tiszte-
letnek. És a lehetőségnek arra, 
hogy valaki a képességeit, cse-
lekedeteit, valamilyen eszme, 
egy magasabb cél szolgálatába 
tudja állítani.
Innen nézve már nincs túl sok 
jelentősége a vitának. Ki-ki ma-
ga választhatja meg melyik ma-
gasabb eszme jelenti számára 
a kiteljesedett életet.

SZI – Maros Éva

RÚZS
Intelligens 

dizájn

nai Kálmán a 
megyei birkózó Fotó: Serfőző László

A szerencsi Gyémántka-■
pu Idősek Otthonában Nagy 
Istvánnét kilencvenötödik, 
és Erdélyi Jánosnét kilenc-
venedik születésnapja alkal-
mából köszöntötte Koncz 
Ferenc polgármester.  
Jókívánságainak kifejezése után 
tolmácsolta Orbán Viktor mi-
niszterelnök üdvözleteit és adta 
át az ünnepelteknek a kormány-
fő emléklapjait – közölte lapunk-
kal Serfőző László a Szerencsi 
Polgármesteri Hivatal sajtóre-
ferense. SZI 

Születésnaposok

Szuper ügyek
Télűzés és tavaszvárás szalmabáb-égetéssel

Hobo-koncert. Diósgyőrben, az Ady Endre Művelődési Házban Hobo koncert lesz 
február 23-án. Kapunyitás este fél 8-kor. Közreműködik: Póka Egon, Tornóczky Ferenc 
és Szakadáti Mátyás. Jegyek kaphatók a Miskolci Kulturális Központ jegyirodájában, az 
Ifjúsági Házban, a koncert napján pedig a helyszínen (Árpád út 4.).

Fotó: Buzafalvi Győző
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Útfelújítások kezdődnek 
Zemplénben és Abaújban
A következő hónapokban több út is megújul a zempléni-
abaúji térségben. Elkezdődnek a munkálatok például 
Sátoraljaújhelyen, a 37-es számú főút bevezető szakaszán, 
Sárospatakon, ahol egyebek mellett a legjelentősebb 
buszforgalmat lebonyolító Táncsics utca kap új burkolatot, 
a Sárospatak-Cigánd közötti út első öt kilométere, 
Sárospatak-Bodrogolaszi és Tolcsva-Erdőhorváti között, 
valamint az Aranyosi-völgyben indulnak el útépítések, 
de folyamatosan végzi a Magyar Közút Zrt. a 37-es út 
karbantartását is – közölte lapunkkal Dr. Hörcsik Richárd 
országgyűlési képviselő.                                           SZI - BA

Kosárfonást tanultak. A Magyar Kultúra Hete programsorozat részeként kézmű-
ves foglalkozást tartottak Cigándon, a Bodrogközi Múzeumportán. A foglalkozáson a Kántor 
Mihály Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulói közül vettek részt többen, akik ezáltal 
betekintést nyerhettek a kosárfonás rejtelmeibe.Szuper ügyek

Három helyre költözik A Művelődés Háza és Könyvtára

A térségből is jönnek Már lehet jelentkezni 

Engesztelésen Jézus életünk jobbí-
tását érti. „Aki eddig káromkodott, 
az dicsérjen, aki lopott, az adjon, 
aki gyűlölt, az szeressen stb… ” Jé-
zus, Natália nővéren keresztül, sem-
mi újat nem kíván tőlünk, mindent 
megtalálhatunk a Szentírásban.

De van azonban mégis valami, ami 
az újdonság erejével hat. Egy világ-
méretű engesztelési mozgalomról 
van szó, amelynek Magyarország-
ról kell kiindulnia, s elterjednie az 
egész világon.

A Natália Nővéren keresztül ka-
pott égi üzenetek hatására az 1940-es 
években elindult a kezdeményezés, az 
akkori világi (Főherceg, főpolgármes-
ter...) és egyházi (Katolikus Püspöki 
Kar) vezetők összefogásával. Elődeink 
egy kápolnát akartak építeni a Világ 
Királynője, a Magyarok Nagyasszonya 
tiszteletére és a magyar hősök emléké-
re, azon hőseinknek, akik a két világ-
háborúban katonaként odavesztek a 
harctereken, vagy civil áldozatai vol-
tak a frontok vonulásának, vagy nem-
zetiségi, etnikai hovatartozásuk miatt 
lágerekbe hurcoltak, vagy a háború 
után hadifogságba kerültek, vagy a há-
ború után kényszertáborokba, gulág-
ba kerültek és mai napig jeltelen sír-
ban nyugszanak. Közel 2 millió ember 
emlékét szerették volna ezzel megőriz-
ni. A kápolnát Budapesten a XII. kerületben a 
Szent Anna réten a Normafánál szerették volna 
felépíteni.

1944. december 8-án szentelték fel a Vi-
lág Győzelmes Királynője Engesztelő Kápol-
na alapkövét. De a háború miatt az építkezést 
nem tudták befejezni. 

Másodszor az engesztelő szentély alapkö-
vét Mindszenty József bíboros rakta le 1947. 
szeptember 25-én. Saját kezűleg írta a kápolna 
tervrajzára:

„A Világ Királynője nagy engesztelő mozga-
lomra főpásztori áldásomat adom.”

„FŐPÁSZTORI ÓHAJOM, HOGY a ma-
gyar engesztelésnek SZENTÉLY ÉPÜLJÖN. A 
magyar püspöki kar 1946. dec. 26-i kör-levele 
szellemében AKAROM AZ ENGESZTELÉS-
NEK EZT A SZENTÉLYÉT, mint az engesz-
telés évének maradandó emlékét ...” A körleve-
let minden templomban kihirdetik. A levélben 
az egész országot felszólítják az engesztelésre: 
„Most más időknek kell jönniök az egész nem-
zet életében. Hívjuk csak vissza ide annyi hi-
ábavaló próbálkozás csődje után az imádság 
világát.” majd jó példákat is felhoznak: „Má-
riapócson több, mint 200.000 zarándok térdel 
a könnyező Mária-kép előtt, Hegyalja egyik, 
3000 hívős községében minden első szomba-
ton 400 körüli hívő engeszteli Mária Szep-

lőtelen Szívét a fatimai üzenet szellemében.” 
Annyira nagy sikerrel szervezik a mozgalmat, 
hogy Mindszenty bíboros úr bármerre jár, száz-
ezrek vesznek részt az eseményeken. Ez veszé-
lyes volt a kialakuló politikai hatalomra, ezért 
Mindszenti József bíborost bebörtönzik, a ká-
polnát visszabontják, a mozgalmat elfeledtetik. 

A kápolna építését a mai napig nem fejez-
ték be.

A mozgalmat újraélesztettük és Komlós-
kán van a központja. Komlóska Község Ön-
kormányzata biztosítja ennek a feltételeit.

„A rózsák, amit ezen a véres földön ültettem, 
egyszer virágozni fognak.” mondja a Szűzanya. 
Ezért célunk, hogy az Engesztelő Rózsaközös-
ségek újra életre keljenek és közösségeket al-
kossanak. 

Egyre többen csatlakozzanak a Mozgalom-
hoz nem csak belföldről, de külföldről is.

Céljaink, hogy minden településről össze-
gyűjtsünk egy marék földet. Eddig közel 1500 
település adományozott a Nemzet egyesítésé-
nek ezen jelképes céljára.

Minden településről gyűjtünk 1 db követ 
vagy téglát az ország Engesztelő kápolnájába. 

Mindkét kezdeményezés lényege, hogy fe-
lülemelkedik a társadalmi és politikai megosz-
tottságon. Aki megismeri ezeket a célokat tá-
mogatójává válik.

A korabeli adakozási felhívás 
szövege:

Építsük fel az engesztelő kápolnát!
A nehéz viszonyok csak még sürge-

tőbbé teszik, hogy népünk jövőjéért 
áldozatot hozzunk Istennek, aki egye-
dül segíthet. Ezért épülnek fogadalmi 
szentélyeink a legsúlyosabb időkben. 
A háború alatt tettük le az alapkövét, 
majd pedig (Mindszenty József ) Bíbo-
ros Főpásztorunk 1947. május 8-án is-
mét elindította az engesztelő kápolna 
felépítését szolgáló mozgalmat. Hogy 
a megbántott Isten kegyesen fogad-
ja népünkért a Szűzanyának felaján-
lott fogadalmunkat, tartsunk őszinte 
bűnbánatot, küzdjünk a tömegbűnök 
ellen (misemulasztás, káromkodás, 
paráznaság, válás, bimbózó élet ellen 
merénylet, gyűlölködés, könyörtelen-
szívűség), gondoskodjunk az i� úság 
tiszta, krisztusi életéről, imádkozzuk 
naponta a rózsafüzért. 

De vonjunk is meg valamit ma-
gunktól és adakozzunk szívesen az en-
gesztelés oltárára! 

Aki Istennek ad, a legjobb kamat-
ra ad! 

Ajánljuk fel távollevő, vagy elhunyt 
szeretteinkért is. 

Rendezzünk előadásokat egyesüle-
teink által, terjesszük az eszmét isme-
rőseink között!

Mondd napjában többször minden óraütésre, 
harangszóra:

Áve Mária!
Éljen a Világ Királynője!
Győzelmes Nagyasszony, Világ Királynője,
Légy engeszteléssel, Hazánk megmentője!

Köteles László
Komlóska polgármestere

Világ Győzelmes Királynője Engesztelő
Mozgalom Egyesület elnöke

www.vilagkiralynoje.hu

NAGY MAGYAR  ENGESZTELÉS
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Útfelújítások kezdődnek 
Zemplénben és Abaújban
A következő hónapokban több út is megújul a zempléni-
abaúji térségben. Elkezdődnek a munkálatok például 
Sátoraljaújhelyen, a 37-es számú főút bevezető szakaszán, 
Sárospatakon, ahol egyebek mellett a legjelentősebb 
buszforgalmat lebonyolító Táncsics utca kap új burkolatot, 
a Sárospatak-Cigánd közötti út első öt kilométere, 
Sárospatak-Bodrogolaszi és Tolcsva-Erdőhorváti között, 
valamint az Aranyosi-völgyben indulnak el útépítések, 
de folyamatosan végzi a Magyar Közút Zrt. a 37-es út 
karbantartását is – közölte lapunkkal Dr. Hörcsik Richárd 
országgyűlési képviselő.                                           SZI - BA

Kosárfonást tanultak. A Magyar Kultúra Hete programsorozat részeként kézmű-
ves foglalkozást tartottak Cigándon, a Bodrogközi Múzeumportán. A foglalkozáson a Kántor 
Mihály Általános Iskola nyolcadik osztályos tanulói közül vettek részt többen, akik ezáltal 
betekintést nyerhettek a kosárfonás rejtelmeibe.Szuper ügyek

Idén ősszel megkez-■
dődik A Művelődés 
Háza és Könyvtára fel-
újítása Sárospatakon. 

Az idén éppen fennállá-
sának 35. évfordulóját ün-
neplő kulturális intézmény 
megérett a felújítása, a fenn-
tartó önkormányzat pedig 
már régóta keresi a lehető-
séget a források megszerzé-
sére. Most, az úgynevezett 
Makovecz-program kereté-
ben sikerült 1,3 milliárd fo-
rintra szert tenni, amiből a 
szükséges munkálatok elvé-
gezhetők. Csatlósné Komáro-
mi Katalin az intézmény ve-
zetője lapunknak elmondta, 
hogy komoly szervezési fel-
adatok várnak rájuk, ugyan-
is a felújítások ideje alatt sem 

szeretnének csalódást okozni 
hűséges, kultúrakedvelő láto-
gatóknak. Az igazgató hoz-
zátette: a nyári programokat 
még a hagyományos helyszí-
neken bonyolítják le, vagyis 
az épület előtti teret is hasz-
nálni tudják, például a bor-
fesztiválhoz, vagy a többi, ide 

tervezett koncerthez, szabad-
téri rendezvényhez. A Zemp-
léni Fesztivál után – előrelát-
hatólag szeptember elején 
– kiürítik a kulturális közpon-
tot és megkezdődnek a mun-
kálatok. Akkor három külön-
böző helyszínre költöznek az 
intézmény szolgáltatásai. Az 

iroda, valamint a munkatár-
sak az egyénként is A Műve-
lődés Háza kezelésében levő 
Újbástya Rendezvénycent-
rumba helyezik át székhe-
lyüket. A könyvtári részleg 
a Makovecz-tér másik olda-
lára, vagyis az Eszterházy 
Károly Egyetem Comenius 

Campusának épületébe költö-
zik át. Nem kell lemondaniuk 
a helyi és környékbeli filmra-
jongóknak a moizifilmekről 
sem. Ez a szolgáltatás ugyan-
is a Sárospataki Képtárban 
lesz elérhető, ahol egy kiál-
lító teremben rendezik be 
az ideiglenes filmszínházat. 
Csatlósné Komáromi Katalin 
hozzátette: ugyan nem tud-
nak száz férőhelyes nézőte-
ret kialakítani, de 50-60 em-
ber kényelmesen elfér majd. 
A mozivetítést márcsak azért 
sem szeretnék szüneteltetni, 
mert a tavalyi forgalmi ada-
tok is azt bizonyítják, hogy 
nagyon komoly igény van a 
térségben erre a kulturális 
szolgáltatásra – fűzte hozzá 
az igazgató.  

SZI - Bódisz Attila

Több mint harminc-■
háromezer embert lát-
tak el tavaly a tokaji 
Dombi Sámuel Kistér-
ségi Egészségközpont-
ban – írta a város hon-
lapja az intézmény ada-
taira hivatkozva. 

Mint írták, a páciensek 
száma némileg csökkent, 
de még így is jelentős. 

A legtöbben Tokajból ér-
keztek, de sokan keresték a 
tokaji szakorvosokat a térség-
ből is, emellett jelentős az il-
letékességi területen kívüli 
betegek aránya is. A csök-
kenő ellátási számot a 2016 
augusztusában bevezetett 
teljesítmény volumen korlát 
csökkenésével magyarázzák 
a szakmai anyagban. A Tokaji 
Egészségfejlesztési Központ 
Nonprofit Kft. önkormány-
zatnak benyújtott beszámoló-
jából kiderül, hogy átmeneti 
szakorvos hiánnyal is küz-
dött az intézmény, amit mi-
nőségi személyi változtatá-
sokkal tudtak orvosolni. 

Külön említést tesznek a 
beszámolóban a laboratóri-
umi ellátás helyzetéről. Mint 
közölték, a laboratórium be-
tegforgalma 2016-ban 19012 
fő volt, tavaly pedig 17627 
embert láttak el.

A szakmai anyagból az is 
kiderül: tovább bonyolítja a 
helyzetet, hogy a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapke-
zelő, azaz a NEAK a teljesít-
mény volumen korlát (TVK) 
csak az úgynevezett lebegte-
tett pontértéken finanszíroz, 
amely jelentős veszteséget 
termel, mivel a valódi költ-
ségeket nem fedezi a NEAK-
tól kapott térítés.

 A háziorvosok és a fek-
vőbeteg intézmények által 
kért laboratóriumi vizsgá-
latok jelentős részét így az 
intézménynek korlátoznia 
kell, mert ellenkező esetben 
olyan többletkiadást jelent 
mely, amely a társaságnál 
kifejezett ráfizetést generál – 
olvasható a Tokaj.hu-n.                      

SZI 

Három helyre költözik A Művelődés Háza és Könyvtára

A térségből is jönnek Az idén csaknem két-■
száz gyermektábor közül 
választhatnak a családok, 
az ottalvós üdülések át-
lagára egy hétre negyven-
ezer forint lehet, a napkö-
zis táboroké harmincezer 
körül alakulhat.  

Bár az év utolsó tanítása 
napja, június 15. még odébb 
van, a Taborfigyelo.hu gyer-
mektábor-összehasonlító 
portál szerint a szülők már 
megkezdték a jelentkezéseket 
a nyári táborokba. Tóth Béla, 
a portál vezetője szerint év-
ről évre népszerűbbek a nyá-
ri táborok, és egyre több csa-
lád érzi úgy, hogy a vakációs 
üdülések többet nyújtanak, 
mint egy egyszerű gyermek-
felügyelet. Az elmúlt öt évben 
növekvő trendet mutat a tábo-
rozók száma, az idén csúcsot 
dönthet és az előrejelzések 
szerint meghaladhatja a 200 
ezret. Tóth Béla elmondta, a 
táborok áraiban minimális 
változás látszik, egy-egy tá-
bornál csak pár ezer forin-
tos emeléssel számolhatnak a 
szülők.                           SZI 

Már lehet jelentkezni 
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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 
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Kos - Sajnos a héten 
előfordulhatnak viták, amelyek 
veszekedéssé fajulhatnának, ez 
pedig teljesen felesleges, ne 
akarja minden áron keresztül 

vinni, amit gondol. Ön is tudja, meg-
egyezéssel jobb eredményre jut. Az égi 
jelek türelemre intik! Az érzelmi kapcso-
lataira is érdemes odafigyelnie!

Bika - Számítania kell néhány 
váratlan, ugyanakkor izgalmas 
fordulatra a héten. Mellette 
pedig új kapcsolatokra tehet 
szert, illetve alakíthat ki a 

mindennapokban. Igencsak változatos és 
kalandos hét áll Ön előtt. Jó is lesz, ha 
most már túlteszi magát a korábbi hetek 
nehézségein.

Ikrek - Szívesen mozog embe-
rek között, most még az idege-
nek sem hozzák zavarba. Mély 
beszélgetéseket természete-
sen továbbra is csak olyanokkal 

tud elképzelni, akik már régebb óta 
kísérik az útján, de nyitott az új kapcso-
latokra is. Éppen annyit mutat magából, 
amivel felkeltheti az érdeklődésüket.

Rák - A héten meglehetősen 
álmodozó és figyelmetlen lesz. 
Teljesen el lesz varázsolva és 
emiatt akadhatnak nehézségei. 
Gondolatai cikázhatnak, 

miközben minduntalan elvágyódik. Köz-
ben nem ártana, ha jobban odafigyelne 
környezetére, ugyanis barátainak szük-
sége lehet a segítségére.

Oroszlán - A héten zöld utat 
kap minden tekintetben. Gond 
nélkül zakatol majd előre céljai 
megvalósításának érdekében. 
Szinte érzi, hogy Önre moso-

lyog a szerencse és most kell véghez vin-
nie terveit. Ugyanakkor a sors teremthet 
olyan helyzeteket, amivel mások megse-
gítésére buzdítja. 

Szűz - A Vénusz a Halak 
jegyében áll és kellemesen 
kapcsolódik a Szaturnuszhoz. 
Ez szerencsés konstelláció a 
könnyed szerelmi kapcsolatok-

hoz. Csütörtökön Újhold lesz, részleges 
napfogyatkozással - ez mágikus hatással 
lesz Önre, segíti tervei megvalósításában. 
Használja ki a kedvező időszakot!

Mérleg - Azt érzi, hogy 
zsákutcába került, de közben  
ne feledkezzen meg arról, 
mennyit tanult eddig. Ha a célt 
végül nem is érte el, nem volt 

hiábavaló a munka, hiszen számos 
tapasztalattal gazdagodott. Ezek bir-
tokában tervezze meg ismét a feladatokat, 
mert már látja, hol vannak a buktatók.

Skorpió - Ne veszítse el a 
lelkesedését, még akkor se, 
ha akadályokba ütközik. Iri-
gyei hamar ráunnak arra, 
hogy Önnel foglalkozzanak. A 

Vénusz már a Neptunusz uralta Halak 
jegyében jár: ha Ön már párkapcsolatban 
él, akkor erősödhet a kötelék, ha még 
egyedülálló, akkor párt találhat magának.

Nyilas - A hét elején valaki 
segítséget kér Öntől és egy 
bonyolult ügy kellős közepében 
találhatja magát. A véletlen 
a segítségére lesz és a bajra 

megoldás születik. A Nap jegyet fog válta-
ni a hétvégén. Gondolja át, hogy milyen 
dolgok fontosak az Ön számára és ennek 
megfelelően tegye a dolgát.

Bak - Régóta halogat egy 
feladatot. Lehet, hogy kínos 
ügyről van szó, lehet, hogy csak 
bonyolult a megoldás, de ha 
hozzákezd, kiderül, hogy nem 

is olyan borzasztó. Uralkodó bolygója a 
Neptunusszal áll kedvezőtlen fényszög-
ben. Vagy hajthatatlanul szerelmes, vagy 
a náthától nem lát tisztán.

Vízöntő - Munkatársai, de talán 
még főnöke is el lesz kápráz-
tatva a tehetségétől, lenyűgöző 
munkateljesítményétől. Még 
akár új ötleteiről is meggyőzheti 

őket. Érdemes hajtania, mert a hatás és 
az eredmény nem marad el. Nem csak 
megbecsülés és tisztelet lehet a jutalma, 
hanem előléptetés is. 

Halak - A Vénusz már átlépett 
a Halak jegyébe és a Szatur-
nusszal kellemes kapcsolatba 
fog kerülni. Szerelmi esélyei 
megsokszorozódnak. Ha Ön 

még egyedülálló, akkor most hosszú távú 
párkapcsolatot sikerül majd kialakítania. 
Az Újhold a hét közepén nagyon izgal-
massá varázsolja ezt az időszakot.

 HOROSZKÓP 8. HÉT (2018. február 19-től február 25-ig)
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1%-ával

a zempléni állatvéd k munkáját!

Kérjük, segítse adója

SÁROSPATAK: Zemplén Help Alapítvány
Mandulás-hegyi Kutyaotthona

Adószám: 18427974-1-05
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Hirdetés szövege:  ........................................................................ ....................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rovat megnevezése: Megjelenés dátuma (hete):

Megrendelő neve, címe: .......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................  Dátum: ...................................................................................................

Írja le hirdetését a fenti területre, vágja ki a kupont és személyesen feladhatja
szerkesztőségünkben: Sárospatak, Rákóczi u. 43. (Centrál Üzletház), valamint 
Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 3. sz. alatt (Vojth Optika) 

KÉRÜNK 
MINDEN 

FEHÉR MEZÕT
KITÖLTENI! 

KÖSZÖNJÜK, HOGY NÁLUNK HIRDET!

APRÓHIRDETÉSI
K U P O N

Egyet fizet, 
kettőt kap!

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
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H á z - ,  H á z r é s z e l a d á s

sárospatakon frekventált helyen 160 
nm-es tornácos családi ház eladó. 
Érd.: 06-20/993-1002.

sátoraljaújhelyben egy szo-
ba konyhás családi ház sürgősen 
eladó. Tel.: 20/334-8210.
szerencsen, kétszobás, gáz, 
összkomfortos családi ház eladó. 
Tel.: 70/539-8032.

a l b é r l e t  k e r e s é s

két szoba komfortos, bútorozat-
lan albérletet keresek Sárospatakon 
hosszútávra. Tel.: 06-30/193-1377.
kiadó bútorozott garzont, szobát 
keresek Sárospatakon. Társbérlet is 
érdekel. Tel.: 30/295-7969.

é p í t é s i  t e l e k

sátoraljaújhelyben a Ben-
czúr utcában építési telek eladó. 
Tel.: 06-30/564-7541.

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.

Olaszliszkán Ó-mogyorós dűlőben 

3376 négyzetméter szőlőültetvény 

eladó. Érd.: 06-20/461-3040.

sárospatak és Bodrogolaszi hatá-

rában jól karbantartott szőlő eladó 

(1200 + 800 négyszögöl). Érd.: 

06-30/507-1595.

szőlő bérbeadó Zsadányban és 

Olasziban a 37-es mellett. Érd.: 

0630/308-6655.

t e l e p H e l y

sárospatak belterületén 400 nm-es 

ipari ingatlan eladó vagy hosszú távra 

kiadó. Érd.: 06-20/212-2888.

a u t ó

VW Caddy 1,4-2006-os személy-

gépkocsi tulajdonostól eladó. 

Irányár: 1,45 millió Ft. Érd.: 

06-30/912-7073.

Apró
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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)
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VESZPRÉMBE
INGYENES SZÁLLÁSSAL

/Balatonalmádi panzióban/

Nettó 150.000 Ft
kereset

8.00-16.00 minket:

36 20 336 3803
www.pannonjob.hu

- -4./2003.

-
-
- minden hónapban
-
- nden hónapban
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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
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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
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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.

á l l a t

Hízó eladó! Érd.: 06-30/575-3119.
két és fél hónapos tacskó kölykök 
(oltva és féregtelenítve) eladók. Érd.: 
06-47/591-480 (egész nap).
tojótyúk, 599 Ft/db. Szép, barna tol-
las, kiválóan tojó, ingyen házhoz szál-
lítva. Tel.: 06/70-240-13-31.

tyúkvásár! aranyOsi tyúkvásár, 1 
éves vörös tojótyúk, szép tollasak 600 
Ft/db. INGYENES házhoz szállítás! Tel.: 
30/7576-05

e g y é b  e l a d á s

Kedves Hirdetőnk!
A 2018. január 2-től hatályba 
lépett 474/2017. Korm.rend 2.§ 
(2) bekezdése szerint 

a fatermékkel kapcsolatos 
kereskedelmi tevékenység 

reklámozása során a 
hirdetésekben a 

kereskedelmi szereplő 
technikai azonosító számát 

(EUTR szám) fel kell tüntetni. 
EUTR szám hiányában 

a Kiadó jogosult a hirdetés 
közzétételét mellőzni.
Megértésüket köszönjük!

4
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100%-os gyümölcslé termelőtől eladó 

többféle ízben. Tel.: 20/336-3540.

Hajdu tárcsás mosógép, új centri-

fuga, damilos fűkasza eladó. Tel.: 

30/334-8967.

szőlőoltványok megrendelhetők, 

borfajták és csemegefajták termelői 

áron. Tel.: 06-30/273-2351.

Vegyes tüzelésű, nagy teljesítmé-

nyű kazán Sárospatakon eladó. Érd.: 

06-20/212-2888.

e g y é b  k e r e s é s

személyautókat és vashulladékot 

vásárolok. Tel.: 70/555-12-62.

HasználatOn KÍVÜLI személy-

és teherautót, rossz akkumulátort, 

hulladékvasat vásárolok. Házhoz 

megyek. Tel.: 06-20/958-6233.

terhessé vált cégét megvásároljuk! 

Magas tagi kölcsön, magas házipénz-

tár előnyben! Tel.: 06-30/3454-724.

m u n k a H e l y e t  k í n á l

ausztriába határ közelbe 

táncoslányokat felveszünk 18 

éves kortól. Tel.: 06/30/534-4699, 

0043/664-2366335.

balaton-parti éjszakai bárba 
táncos-, konzumlányokat felve-
szek.  www.clubcasablanca.hu,  
+36-20/369-5127.

Házvezetői munkakörbe keresek 
felvételre szorgalmas, megbízha-
tó, lehetőleg középkorú női munka-
társat. Feladatai főzés, takarítás és 
egy kevés kerti munka. Bejelentett, 
hosszú távú munkalehetőség. Tel.: 
30/660-8926.

Cégcsoportunk Németországba 

(Rostock LIEBHERR) gyakorlott, érvé-

nyes minősítéssel rendelkező (pozíci-

ók: PF, PC, PD) MAG (CO2) hegesz-

tőket keres, ipari daruk gyártásához 

(próbamunka a helyszínen). NÉMET 

NYELV SZÜKSÉGES, kollektív német 

szerődéssel, bérezés német alkal-

mazottként. Jelentkezésüket e-ma-

ilen várjuk  office@examont.eu  Tel.

sz.: +4369913771999.

külföldi munkavégzésre keresünk 

villanyszerelőket, segédmunkásokat. 

Nyelvtudás nem szükséges. Jelent-

kezni:  toborzasbuszsz@gmail.com

Víz-, gáz-, fűtésszerelőket, csőszere-

lőket, hegesztőket (ív, láng, és AWI) 

és segédmunkásokat keres budapes-

ti központú épületgépész cég hosszú 

távra, versenyképes jövedelemmel. 

Jelentkezés: 30/520-1610.

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

eva.laczo@szuperinfo.hu

 Zemplén TV
FEBRUÁR 16 - FEBRUÁR 22.

F E B R U Á R  1 6 .  P É N T E K

18.00: Sportról-Sportra

18.30: Mecénás

19.00: Hír7

19.20: Jótékonysági koncert 
a fi atal tehetségekért 

F E B R U Á R  1 7 .  S Z O M B A T

18.00: Repeta válogatás a hét 
magazin műsoraiból

18.30: Testületi ülés 
Pálháza 

19.00: Megyei híradó

19.30: Téli kalandozások 

F E B R U Á R  1 8 .  V A S Á R N A P

18.00: A héten történt

18.40: Sárospatak 50. 50 
éves a Művelődés Háza 
Kamarakórusa

F E B R U Á R  1 9 .  H É T F Ő

18.00: Egyházi idő 
18.30: Vállalkozók 
19.00: Hír7
19.20: A gyermeki Móra 
Ferenc 

F E B R U Á R  2 0 .  K E D D

18.00: Új orvosok Sáros-
patakon. Dr. Vajas Zsuzsa 
Andrea  
18.30: Sárospataki Hegyköz-
ség visszatekintés 2017-re 
19.00: Hír7
19.20: Zempléni portré

F E B R U Á R  2 1 .  S Z E R D A

18.00: Sárospataki Ruszin 
Nemzetiségi Önkormányzat 
ünnepi ülése 
18.30: Zempléni mozaik
19.00: Hír7

19.20: Tátrától a Tiszá-
ig. Határmenti televíziós 
együttműködés 

F E B R U Á R  2 2 .  C S Ü T Ö R T Ö K

18.00: Kalandozások a 
borvidéken. Évadnyitó 
rendezvény 
18.30:Kipufogó
19.00: Hír7
19.20: Testületi ülés közvetí-
tése Sátoraljaújhelyről
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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!

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

Maximális hozzáértés - 
zéró ÁFA
Februárban elengedjük az ÁFA összegét
szemüvegkeretekre és -lencsékre egyaránt

0% 
ÁFA

Rendel: Dr. Károly Katalin

INGYENES* szemorvosi látás-
és kontaktlencse vizsgálat

*Komplett szemüveg rendelése esetén

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

www.vojthoptika.hu

Akció időtartama: 2018. február 5-28. Az akció a BLC vagy HVLL réteggel ellátott Hilux 
1.50 M.A.P., Hilux Eyas 1.60 M.A.P., Hilux/Nulux 1.50 / Eyas 1.60 TrueForm lencsékre és 
az optika által kijelölt keretekre vonatkozik. Az akció más kedvezménnyel össze 
nem vonható. Az ár nem tartalmazza az esetlegesen szükséges látásvizsgálat és 
szemüvegkészítés díját. Az akciós kedvezmény mértéke 21.26% az ajánlott bruttó 
fogyasztói árból.

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
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Laczó Éva
(: 06-20/480-1603

Keretes 
hirdetés feladás




