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

Fotózás, 
fotókidolgozás

Fényképes 
ajándéktárgyak

Fotózás
LEVI FOTÓZemplén 08. hét

Ötven ember kapott munkát 
abban az üzemben, amit a na-
pokban avattak fel a bodrog-
közi Tiszakarádon. /5. oldal

Karádi üzemavató 

Esküvői fotókiállítás nyílt Sá-
rospatakon A Művelődés Há-
za és Könyvtára emeletén. 
/3. oldal

Esküvői fotók
Megújul Rákóczi szülőháza. Két 
ütemben, összesen mintegy 1,6 milliárd forintból 
Megújul Rákóczi szülőháza. 
ütemben, összesen mintegy 1,6 milliárd forintból 
Megújul Rákóczi szülőháza. 
újul meg II. Rákóczi Ferenc szülőháza, a ma 
Szlovákiában található Borsi-kastély. Részletek 
a beruházásról lapunk 3. oldalán olvashatók.

 - Fény, Melegség, Biztonság

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

50 Sárospatak Ipar utca

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 részletekről érdérdekleklődjődjön ön minmintattatermermünkünkbenben!!  AjáAjánlanlatottot sz szeméemélyelyesensen

a ma megagadotdott ct címeímen vagy akár online a www.foton.hu  oldalon is kérhet.
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kedvezményt adunk!
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RENDELJEN
ÁREMELÉS ELŐTT!
Műanyag nyílászáróink árából

MOST PASSZÍVHÁZ ABLAKAINKRA IS!

FA ÉS BRIKETT
FÓKUSZ KISKERESKEDÉS

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

Sárospatak, Sátoraljaújhely 
és Szerencs körzetében

HASOGATOTT  TŰZIFA  AKCIÓ 
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Sátoraljaújhely, régi Visószer telephelyén

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

VOLOGDAI 
AUTÓSBOLT

 Autóalkatrészek,
felszerelések

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

 46/546-407

FAGYÁLLÓ VÁSÁR!
SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

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

www.autojavitasmiskolc.hu

Kiváló minőségű

06-30/613-5064
Csak telefonhívásra 

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

eva.laczo@szuperinfo.hu

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Európai Szociális
Alap

A konzorciumot alkotó munkaadói és munkavállalói érdekképviseletek a GINOP-5.3.4.-16-2017-00028 számú uni-
ós projekt keretében összefogtak a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése céljából a szerveztek által érin-
tett kiskereskedelmi ágazatban, és a tavaly szeptember 1-jétől folyó szakmai munka újabb szakaszába lépett.
 A szervezetek a program keretében vállalták, hogy önálló oktatási programot készítenek a munkavédelmi képviselők 
részére, hiszen a kiskereskedelemben, különösen a KKV vállalkozások esetében a képzés, valamint a szakmai kiadványok 
biztosítása kiemelten fontos az ismeretanyagok bővítéséhez. A január 31-ig elkészült oktatási tananyag a munkavállalói 
és munkáltatói ismeretek bővítését célozza, a munkavédelemre vonatkozó jogszabályi háttér ismertetése mellett külön 
foglalkozik a munkavédelmi képviselők érdekérvényesítési lehetőségeivel, és magának a munkavédelemnek a megterve-
zésével. A részletes anyag tartalmazza a kiskereskedelemben jellemző munkavégzés veszélyforrásait és a kockázatkezelés 
módját, valamint a kockázat alapú megelőzés feltételeit és lehetőségeit. Az oktatás eredményeképpen, amely a program 
következő szakaszának hangsúlyos része, a konzorciumi partnerek arra számítanak, hogy a kiskereskedelmi ágazatban 
csökkennek a munkahelyi balesetek, és erősödik a munkavédelem javítására vonatkozó párbeszéd a munkáltatók és a 
munkavállalók között.
Az oktatási anyag kidolgozása mellett a konzorciumi partnerek szakmai kiadványokat jelentetnek meg, hogy felkészítsék 
a kereskedelmi ágazat szereplőit az egyes kiemelt feladatok elvégzésére. Ennek keretében az ÁFEOSZ-COOP Szövetség a 
kiskereskedelemben végzett munka egészségi hatásairól jelentet meg kiadványt, amelynek nyomdai változata áprilisra 
várható, a KISOSZ a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztésének KKV kézikönyvét adja ki február végéig a kiske-
reskedelmi ágazatban. A KASZ pedig nyolc rövidebb lélegzetű, de speciális témákat tartalmazó kiadvány megjelenését 
biztosítja január és március hónapok között, ezekben foglalkozik az atipikus foglalkoztatás munkavédelmi kérdéseivel, 
a diákmunkával, a munkavédelmi szabályok tekintetében a munkáltatói utasítási joggal és a szakszervezetek szerepé-
vel. Önálló kiadvány foglalkozik az üzemi balesetek, munkabalesetek esetén a munkavállalók tudnivalóival, a foglalkozási 
ártalmak munkakörönként történő kockázatértékelésével, valamint a munkaidő és pihenőidő betartásának foglalkozás-
egészségügyi hatásaival.
A konzorciumi partnerek a szakmai kiadványokat a tagságukat alkotó munkáltatók és munkavállalók részére a program-
ban szereplő szakmai rendezvények során és közvetlenül is biztosítják.

2018.02.05. 
KERESKEDŐK ÉS VENDÉGLÁTÓK ORSZÁGOS 
ÉRDEKKÉPVISELETI SZÖVETSÉGE KISOSZ 

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A MUNKAVÁLLALÓI ÉS MUNKAADÓI ÉRDEKKÉPVI-
SELETEK ÖSSZEFOGÁSÁVAL LÉTREJÖTT PROGRAM A 
MUNKAHELYI EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG FEJLESZTÉSE 
CÉLJÁBÓL A KISKERESKEDELMI ÁGAZATBAN ÚJABB MÉR-
FÖLDKÖVÉHEZ ÉRKEZETT. A KONZORCIUMOT ALKOTÓ SZER-
VEZETEK KIFEJLESZTETTÉK A MUNKAVÉDELMI KÉPVISELŐK 
KÉPZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÖNÁLLÓ OKTATÁSI PROGRAMOT ÉS ELKÉ-
SZÍTETTÉK AZOKAT A SZAKMAI KIADVÁNYOKAT, AMELYEK CÉLJA A MUN-
KÁLTATÓK ÉS MUNKAVÁLLALÓK TÁJÉKOZTATÁSA, ELKÖTELEZETTSÉGÜK JAVÍTÁSA.

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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Szigorú gazdálkodás. Szigorú gazdálkodási évre készül 
a sátoraljaújhelyi önkormányzat. Bár a térségben működő gazda-
sági társaságok mutatói egyre jobb számokat tükröznek, s a város 
bevétele, ezáltal növekedésnek indult, ezzel együtt a kiadási oldal is 
nőtt- mondta el az Európa Rádiónak Dankó Dénes alpolgármester.Szuper ügyek

Két ütemben, össze-■
sen mintegy 1,6 milli-
árd forintból újul meg 
II. Rákóczi Ferenc szü-
lőháza, a ma Szlováki-
ában található Borsi-
kastély – jelentette be 
a helyszínen megtar-
tott sajtótájékoztatón 
Latorcai Csaba a Mi-
niszterelnökség társa-
dalmi és örökségvédel-
mi ügyekért, valamint 
kiemelt kulturális beru-
házásokért felelős he-
lyettes államtitkára.

Mint elmondta, a magyar 
kormány elfogadva a Teleki 
László Alapítvány javaslatát 
arról döntött, hogy a tavalyi 
állami költségvetés terhére 
800 millió forintot biztosít 
az építkezés első ütemére, 
amely még az idén meg is 
valósulhat. Ugyan a részle-
tes tervek kidolgozása még 
zajlik, de reményeik szerint 
ebből az összegből a külső 
homlokzati rekonstrukciót, 
a tető felújítását, nyílászárók 
beépítését tudják elvégez-
ni, valamint szerkezetkész 
állapotban az épületgépé-
szet kiépítése is megtörtén-
het – közölte. Hozzátette: a 

második ütemben várható 
az épület teljes belső meg-
újítása, valamint olyan funk-újítása, valamint olyan funk-újítása, valamint olyan funk
ciókkal szeretnék ellátni a 
kastélyt, amelyek a látogat-
hatóság mellett a turiszti-
kai hasznosítást is lehető-
vé teszi. Példaként említette 
vendéglátóegység üzemelte-
tését, vagy szálláslehetőség 
kialakítását. Latorcai Csaba 
emlékeztetett rá, hogy évti-
zedekkel ezelőtt, valamint 
a második világháborút 
megelőző időszakban tör-
téntek olyan fejlesztések is 
z ingatlanon, amelyek nem 
voltak részei az eredeti kas-
télynak, de mégis értékesek 
olyan szempontból, hogy 
idegenforgalmi hasznosí-
tással elősegíthetik a borsi 
Rákóczi-kastély önfenntartó 

működését. A helyettes ál-
lamtitkár hangsúlyozta: el-
sődleges cél a kulturális, tör-
ténelmi értékek bemutatása, 
de mégis biztosítani kell a 
lehetőséget a nonprofit jel-
legű üzemeltetésre is. 

Hozzátette: ezek a gondo-
latok ösztönözték a Teleki 
Alapítványt arra, hogy a bor-
si önkormányzattal közösen 
hozzanak létre egy nonprofit 
szervezetet, amely a projekt 
gazdája lesz, vagyis ők va-
lósítják meg a beruházás 
mindkét ütemét, amelynek 
tervezett befejezési határ-
ideje 2020. Újságírói kérdés-
re válaszolva Latorcai Csaba 
elmondta: a második ütemre 
ugyancsak 800 millió forint 
körüli összeget tervez a ma-
gyar kormány, de a részletes 

tervek után derül ki, ez a tá-
mogatás valójában mennyi 
lesz, szükség esetén akár 
nőhet is. 

Varga Anna Tünde Borsi 
polgármestere a sajtótájé-
koztató után a sajtónak úgy 
nyilatkozott: a II. Rákóczi 
Ferenc Nonprofit Szervezet 
alakuló ülését szerdán tar-
tották meg, amelynek elnöke 
az eseményen szintén részt 
vevő Diószegi László, a Te-
leki Alapítvány igazgatója 
lett. Hozzátette: úgy terve-
zik, hogy a későbbi működ-
tetést is a nonprofit szerve-
zet végzi majd. Reményeik 
szerint a beruházás eredmé-
nyeként legalább 15 mun-
kahelyet tudnak teremteni 
Borsiban.    

                SZI - BA

Esküvői fotókiállítás ■
nyílt Sárospatakon A 
Művelődés Háza és 
Könyvtára emeletén.  

A megnyitó kettős célt szol-
gált, egyszerre volt része a 
város újra várossá nyilvání-
tásának ötven éves évfor-
dulója kapcsán megrende-
zett eseménysorozatnak, 
valamint a Házasság Hete 
2018-as programjainak.  A 
Sárospatak.hu beszámolója 
szerint Csatlósné Komáromi 
Katalin, az intézmény igaz-
gatója elmondta: a család az 

emberi közösség, a társadal-
mi együttélés alapsejtje, leg-
kisebb egysége. A kiállítás 
megnyitója pedig egy olyan 
közösségi eseménnyé nőtte 
ki magát, ami a családoktól 

indult és a város közösségé-
ig elért, így ez egy nagyon 
jó kordokumentuma is az el-
múlt 50 évnek – fűzte hoz-
zá. Sikora Attila alpolgár-
mester így fogalmazott: - A 

kiállításon bemutatott képe-
ken lévő párok voltak azok, 
akik alakították a város életét, 
közösségeit, mindennapjait. 
Ők és családjaik jelentették 
és jelentik azt a közösséget, 
amit úgy hívunk, hogy Sáros-
patak – jelentette ki. 

A megnyitón emléklapot 
vehetett át az a két házaspár, 
akik a legrégebbi fotókat küld-
ték be. Így az 1968-ban házas-
ságot kötő Újhelyi Mária és 
Eiben György, valamint Veres 
Margit és Csizmár István há-
zaspárok- írja a honlap.

SZI  - BA

Ötven esztendő esküvői fényképei

Felújítják II. Rákóczi Ferenc szülőházát
Annyi éves vagy, amilyen álla-
potú a gerinced, szokta mondo-
gatni a barátnőm, aki Malajziá-
ban él, ashtanga jóga oktató és 
nem mellesleg világutazó. Per-
sze, nyugtáztam neki sokszor a 
levelezésünk során, közben arra 
gondoltam: nem áldhatott meg 
mindenkit a sors olyan hajlékony-
sággal, mint őt. Itt fáj, ott fáj pa-
naszkodásaimra mindig az volt a 
válasza: kezdj el újra jógázni. 
Azt hiszem, nem én vagyok az 
egyetlen, aki elméletben ponto-
san tudja mi a jó számára, csak 
éppen a gyakorlatban pont nem 
azt csinálja. Szeretem a zumbát, 
olykor futkározok is, de nem 
akartam meghallani azt, a test-
nek nyújtásra is szüksége van. 
Nem akartam meghallani a múlt 
hétig.
Ugyanis, a sors, mint mindig, 
amikor az ember megy a maga 
feje után, és bezárja a fülét az in-
tések előtt, közbeszólt. Méghoz-
zá nagyon drasztikusan. Éppen 
nagyon sietősre kellett vennem 
az egyik reggelt, amikor a haris-
nyanadrágom cibálása közben 
azon járt az eszem, lehet még-
is egy harisnya gyároshoz kel-
lett volna férjhez mennem, mert 
többnyire még a magasabb den 
számúak is csak egyszer haszná-
latosak, megállt számomra a vi-
lág. Nem tudtam kiegyenesedni. 
És őrülten fájt.
A Maslow piramis aljára estem 
vissza, az önmegvalósításból  a 
test épen tartásába. És van az a 
fájdalom ,ami annyira elviselhe-
tetlen, hogy csak nevetni lehet 
rajta. A bénázáson, a trükkökön, 
hogy a napi életet hogyan vigyük 
tovább. Van egy szerencsés tulaj-
donságom, amikor beteg leszek. 
Kioldódik bennem az azonnali 
életösztön, a gyorsan meg fo-
gok gyógyulni hite. Az influenza 
második napján is, amikor már 
ki birok kecmeregni az ágyból, 
képes vagyok nekiállni porszí-
vózni, rendet rakni. Most sem 
hazudtoltam meg magam.
A szerkesztőségben nem én va-
gyok az egyetlen, akinek moz-
gásszervi problémája van. Nem 
véletlen persze, hiszen a magyar 
társadalom előkelő helyen áll a 
mozgásszervi megbetegedések-
ben. Egy kollégámnak köszönhe-
tem, hogy eljutottam  egy shaolin 
mozgásterapeutához Miskolcon, 
Dávid Józsefhez, aki csodát tett. 
Felszabadította a gerincemet, 
amit akkor éppen százévesnek 
éreztem. És újra elmondta azokat 
a tanácsokat, amit kívülről fújok, 
de mégsem tettem meg.
A múlt hét csütörtök lett az új 
év első napja számomra. A jógát 
nem felejti el a test. És előjöttek 
a pozitív gondolatok is. Hogy ez 
nem hajlékonysági verseny, ha-
nem egy apró lépésekben előre 
haladó munka az egészségért. 

SZI – Maros Éva

RÚZS

Új élet 
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Móra mesebirodalma. Móra mesebirodalma címmel nyílt kiállítás a 
sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban. A tárlat egy igazi interaktív gyer-
mekbirodalom: a vidám színek, a faodúba rejtett társasjátékok, az olvasósarok, a 
betűtésztás paradicsomleves nem csak a legkisebbeknek, hanem a felnőtteknek 
is izgalmas kalandokat ígér.Szuper ügyek

Ötven ember kap munkát Karádon

Jótékonysági bál Tokajban

Lassítják az átmenő forgalmat Sárospataki programok a Wass Albert emlékévben

44
94

89

November 28-án délelőtt verőfényes napsütésben 
indult el 23 fő nyugdíjas a Volán buszával Kom-
lóskára, hogy eleget tegyünk Köteles László pol-
gármester úr meghívásának. Az invitálás elsődleges 
oka az volt, hogy a községben működő Világ Ki-
rálynője Engesztelő Mozgalom Egyesület jelentős 
összegű támogatást nyert olyan célból, hogy minél 
több ember ismerje meg a mozgalom jelentőségét, 
céljait és ennek érdekében főként baráti csopor-
tokat lássanak vendégül egy- egy kerekasztal be-
szélgetésre. Vendéglátónk a Sólyomvár Panziónál 
szállt fel buszunkra, ahol köszöntötte csoportun-
kat, és örömét fejezte ki, hogy eljöttünk, és remé-
li, hogy a korábbi években megszokott rendszeres 
találkozások a két közösség nyugdíjasai között fel-
élednek.

Elsőként a Ruszin-parkba mentünk, de mielőtt 
ide betértünk volna, megálltunk a szépen körül-
kerített és impozáns új építményekkel rendelkező 
Erdőszövetkezet központi telephelyénél. Itt meg-
tudtuk, hogy a Szövetkezetnek 200 tagja van, 260 
hektáron tevékenykedik, és ellátja többek között a 
lakosságot és a település intézményeit tűzifával. Ve-
zetője i� . Haluska István, aki az elmúlt évben el-
nyerte az Év Fiatal Gazdája kitüntető címet, és aki 
családjával pályázati támogatással 2012-ben szörp- 
és naturlé gyártó üzem megvalósításába kezdett, és 
2015 őszén kezdték meg a helyi gazdáknál termelt 
és vadon termő gyümölcsökből készült rostos, tar-
tósítószer és adalékanyagoktól mentes termékek 
gyártását. Emellett szőlő- és karácsonyfa termelést 
is végeznek, valamint juhok tenyésztésével is foglal-
koznak. A Ruszin-park bejáratánál a kerítésen azon 
200 vállalkozás egy részének táblái vannak kifüg-
gesztve, akiknek telephelye itt van a faluban, de er-
ről a későbbiekben majd részletesebben is lesz szó.

A park közepén meglepődve tapasztaltuk, hogy 
a korábban már meglévő nyitott csűr (szín) körbe 
lett falazva és tervezik annak téliesítését is. Ez az 
objektum ma már közel kétszáz fős rendezvények 
(falunap, lakodalmak, konferenciák, stb.) megtar-
tására is kiválóan alkalmas színpaddal és öltözővel 
együtt. Az igényesen és tetszetős kivitelben elké-
szült építmény a helyi mesteremberek (ácsok, asz-
talosok, kőművesek,) jó hozzáállását és szakértel-
mét dicsérik, amihez mi is csak gratulálni tudtunk. 
Látogatásunk következő állomása az Erdei Óvoda 
és Iskola megtekintése volt. A korábbi óvodaépü-
let egy részét egy árvíz által okozott káreset miatt 
elbontották, és helyette egy új, kétszintes a mai 
kor igényeinek mindenben megfelelő objektumot 
építettek ugyancsak helyi és Komlóskához kötődő 
mesteremberek bevonásával. A földszinten van az 
Óvoda, ahol a gyerekek éppen az idősek napjára 
készültek műsorral, és azt gyakorolták.

Ugyancsak itt van a földszinten az egész telepü-
lést saját előállítású termékekből készült ételekkel 
ellátó jól felszerelt konyha is. Az emeleten került 
kialakításra az erdei szálláshely, mely 34 férőhelyes, 
ahol 2 db kétágyas szoba, 1 db 14 férőhelyes és 1 
db l6 férőhelyes szoba van emeletes fa ágyakkal, 
melyeket a csoportok összetételének megfelelően 
mozgatni tudják. A tisztálkodáshoz 4 vizesblokk 
(5 zuhany és 9 WC) áll rendelkezésre. A Zemp-
léni Fenntarthatósági Központként működő intéz-
ményben hét féle tanmodult kínálnak az ide érke-
ző gyerekek számára, mint pl. a Kecskétől a sajtig, 
A gyümölcsfától a lekvárig és a szörpig, Az én kis-
kertem. A régi tudást újra hasznosítani c. témában 
gyógynövények és széleskörű felhasználásuk, és ke-
nyérsütés kemencében szerepel. Bemutatják az er-
dőt, mint természetes életteret, annak lakóit, vagy 
a csemetétől a farönkig témát, de van lehetőség ál-

lat simogatásra, valamint megtapasztalni a megúju-
ló energia hasznosítását pl. a tündérkonyhában. A 
fűtés itt is és minden intézményben fa elgázosító 
kazánokkal van megoldva. A felsorolás nem tel-
jes körű, de hogy van érdeklődés és igény minde-
zekre, azt bizonyítja, hogy a tájékoztatás szerint az 
idei nyáron több mint ezer gyerek fordult meg itt 
főleg városokból és a síkvidékről, és töltött el szép 
napokat. Mindezeket bizonyítják a vendégkönyvi 
bejegyzések is: „Tátott szájjal néztük, hogy milyen 
gyönyörű szobát kaptunk.” Vagy „Már a buszból 
láttuk, Komlóska gyönyörű hely.” A látottak alap-
ján mindezekkel mi is csak egyet tudtunk érteni és 
gratulálni azoknak, akik megálmodták és meg is 
valósították mindezeket.

Ezután utunk a Községházára vezetett, ahol az 
előcsarnokban nem győztük kapkodni fejünket a 
falakon tapétaként kiakasztott kitüntető és elisme-
rő díjakat és okleveleket látva. Mindezekről Pol-
gármester úr fi gyelemre méltó tájékoztatást adott, 
beleépítve és kiemelve a komlóskai gondolkodás és 
cselekvés egységét egészen az elért eredményekig. 
Beszélt röviden a település múltjáról, melynek első 
írásos említése 1396-ban volt. A falut az 1940-es 
évek végén felszámolásra ítélték, nagy részét 1948-
ban kitelepítették. 1990-ben visszanyerte önren-
delkezési jogát és mára európai színvonalú faluvá 
fejlődött.

Komlóska nevét 2003-ban ismerte meg az or-
szág, amikor beperelték a Magyar Postát, mert 
meg akarta szüntetni a faluban lévő kis postájukat. 
Tiltakozó akciójukhoz 911 másik település csatla-
kozott, s elérték, hogy jó néhány helyen megma-
radhatott. Ezt követően szomszédainkat kizárták 
minden pályázatból, nem kaptak egy fi llér állami 
segítséget vagy hitelt sem, a polgármester szerint ez 
volt a bosszú, amiért kimertek állni magukért. De 
nem adták fel és előre menekültek. Megszüntették 
a helyi adókat, és egyfajta adóparadicsomot hoztak 
létre. 200 vállalkozás jelentkezett be ide, akik több 
mint 3000 embert foglalkoztatnak, és nagyjából 
ennyi az általuk üzemeltetett gépjárműpark. Itt lett 
a székhelye az ország egyik kamionos cégének, de 
így lett tengeri hajófl ottájuk és öko-ipari parkjuk 
is. A cégek által befi zetett súlyadóból a törvények 
szerint 40 százaléknyit visszakapnak az államtól, ez 
adja gazdálkodásuk egyik stabil lábát. Amikor meg 
kellett volna szüntetni a kevés gyerek miatti iskolát, 
megalapították az Általános Művelődési Közpon-
tot és becsatolták ide az összes gyermekintézményt. 
Amikor 2013-ban a kormány úgy döntött, hogy a 
falvak nem tarthatnak fenn iskolát, mivel az álla-
mi feladat, Komlóskán rábízták a helyi intézményt 
a ruszin nemzetiségi önkormányzatra, melynek 
törvényben biztosított joga a nemzetiségi oktatás. 
Igaz, hogy a fenntartáshoz szükséges támogatást 
az Önkormányzat adja, de papíron minden rend-
ben van, működhetnek. Jelenleg 8 gyerek jár ide és 
három tanító foglalkozik velük, és sorra nyerik a 
megyei és országos díjakat. A helyi tisztelendő hit-
tant tanít, az iskola igazgatója másodállásban birs 
szörpöt készít, a falubeliek pedig a helyi ökológiai 
gazdaságban dolgoznak, és létrejött 3 szociális szö-
vetkezet is. Így a közétkeztetést az innen kikerülő 
egészséges élelmiszerekkel oldják meg.

A faluban öt éve nincs munkanélküliség, sőt az 
Önkormányzat és a fejlesztéseket végző vállalkozá-
sok már a szomszédos településekről érkezőket is 
foglalkoztatnak. Odafi gyelnek a környezetre, az 
idén 5500 db magyar nemesítésű rózsát ültettek a 
közterületekre, és ezeket a helyi lakosok gondozzák. 
A Virágos Magyarországért mozgalomban 2013-
ban miniszterelnöki különdíjat kaptak. Mindezek 

meghallgatása után felmentünk az emeletre, ahol 
vendéglátónk folytatta ismertetőjét, és elmondta, 
hogy szerinte lelki megújulás nélkül nincs erkölcsi 
megtisztulás sem.

A nemzeti lelki megújulásért 2009-ben Nemze-
ti Zarándoklatot, 2012-ben Engesztelő zarándok-
latot szerveztek, és egy világméretű összefogást, a 
Világ Királynője Engesztelő Mozgalmat szervezték 
újjá. A magyarországi falumegújítás bajnokai let-
tek 2013-ban, és 2014-ben a falumegújítás európai 
díjazottai lettek. Mindezekhez kapcsolódó tárgyi 
emlékek és bizonyítékok, valamint a Normafánál 
megépíteni szándékozó kápolnához felajánlott kö-
vek és téglák, akárcsak a Kárpát-medence 1500 te-
lepüléséről származó 1-1 marék föld is itt került el-
helyezésre.

Polgármester úr elismerően szólt a két telepü-
lés több mint tíz éves együttműködéséről, hiszen 
2007. január 1-jétől közös körjegyzőségünk látja el 
mindkét helyen nagy megelégedésre a feladatokat 
és szolgálja az itt élő embereket, és úgy gondolja, 
hogy Jegyző asszony és munkatársai nélkül nem 
tudtak volna ilyen eredményeket elérni. Jólesett 
mindezeket hallani, és ennek megpecsételésére ven-
déglátóink „közpálinkával” kínáltak bennünket.

Innen aztán gyalog mentünk el szomszédaink 
másik kedves büszkeségébe, a gyönyörű görög ka-
tolikus templomukba, melynek egyedi, aranyozott 
stukkó díszítését ismét megcsodálhattuk, de a lát-
hattuk a hírneves betlehemesek ruházatát a hordoz-
ható kis „templommal” együtt. A hely szellemének 
megfelelően imádkoztunk és énekeltünk mi is ott, 
ahol nemcsak egyházi szertartást tartanak, de ez a 
helyszíne a Zempléni Fesztiválnak és sok más nívós 
és hírneves szereplő fellépésével rendezett kulturá-
lis eseménynek. (pl. Zempléni gondolatok sorozat 
előadásai.) A templomból legyalogoltunk a jó me-
leg iskolába, ahol meglepődve tapasztaltuk, hogy 
falunkbeli tanító néni is dolgozik itt Joósz Csilla 
személyében, de azt is megállapíthattuk, hogy a kis 
létszámú iskolában minden van (tornaterem, szá-
mítógép, stb.), ami a mai követelményeknek elő 
van írva, és jó volt bepillantani a ruszin órára, ahol 
mind a nyolc tanuló nagy odafi gyeléssel vett részt 
az oktatásban.

Utunk ezután az impozáns, nagyméretű és szép 
kivitelezésű szörp-üzembe vezetett, ahol a gépek és 
üvegek még ugyan be vannak csomagolva, de bár-
mikor beindulhat a gyártás. Itt mondta el még ven-
déglátónk, hogy elindítottak egy településfejlesztési 
programot, melynek része új összekötő út megépí-
tése a 37-es főútra, valamint egy Öko Ipari Park 
létrehozása, de erről részleteket nem árult el.

A falujárás a Sólyomvár Panzióban ért véget, 
ahol még egy összefoglalót hallgathatunk meg, 
majd következett a fi nom ebéd, melyhez a pálin-
kán és boron kívül megkóstolhattuk a Haluska-cég 
fi nomabbnál fi nomabb szörpjeit is. Az ebéd elfo-
gyasztása után klubvezetőnk, Nádasiné Vera meg-
köszönte a szívélyes vendéglátást és a sok szép 
élményt, majd ajándékot adott át és viszontláto-
gatásra hívta meg hozzánk kedves szomszédainkat. 
Ezután még átmentünk a patak túloldalán lévő ál-
latfarmra, ahol az iázó szamár mellett igazi külön-
legességet, egy kicsi, egy hónapos korában kapott, 
de mostanra igencsak megnőtt szarvasborjút simo-
gathattunk meg.

Még egyszer megköszöntük Polgármester úr-
nak, hogy egész napját velünk töltötte, és bemu-
tatta települését, amire méltán lehet büszke Kom-
lóska szorgalmas népe és vezetője. 

Rák József
nyugdíjas

Szomszédolás a Papaj túloldalán…
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Móra mesebirodalma. Móra mesebirodalma címmel nyílt kiállítás a 
sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumban. A tárlat egy igazi interaktív gyer-
mekbirodalom: a vidám színek, a faodúba rejtett társasjátékok, az olvasósarok, a 
betűtésztás paradicsomleves nem csak a legkisebbeknek, hanem a felnőtteknek 
is izgalmas kalandokat ígér.Szuper ügyek

Rég nem volt olyan ■
ünnep Tiszakarádon, 
mint amilyen az elmúlt 
napokban. Egy olyan 
üzemet avattak ugyan-
is a bodrogközi telepü-
lésen, amely piaci ala-
pon, egy közeli cég le-
ányvállalataként műkö-
dik. 

Karászi Zoltán Tiszakarád 
polgármestere elmondta, 
hogy az önkormányzat az 
egykor varrodaként, vala-
mint mozgáskorlátozottak 

számára munkát biztosító 
épületet korábban megvá-
sárolta bízván abban, hogy 
egyszer helyi emberek szá-
mára munkát kínáló üzemet 
hozhatnak létre benne. Eb-
ben partnerre leltek a sátor-
aljaújhelyi a Prec Cast Öntö-
dei Kft. vezetőségében. Úgy 
tudni, hogy Tiszakarád tér-
ségéből nagyon sok a bejá-
ró munkás a több mint 20 
kilométerre működő gyár-
ban, ezért vetődött fel komo-
lyan az üzemegység kialakí-
tásának ötlete. A feltételek 

kialakítását részben önerő-
ből, részben pedig a Belügy-
minisztérium által biztosí-
tott támogatásból végezték 
el – közölte a polgármester. 
A faluvezető kiemelte: egy-
előre ötvenen dolgoznak az 
üzemben egy műszakban, 
de reményeik szerint akár 
három műszakra is felpörög-
het a telephely teljesítménye, 
ahol jármű alkatrészek sor-
jázását, csiszolását végzik a 
dolgozók. 

Az üzemavatón Dr. 
Hörcsik Richárd a térség or-
szággyűlési képviselője úgy 
fogalmazott: a hetvenes évek 
óta nem történt olyan, hogy 
új, piaci alapon megterem-
tett munkahelyeket terem-
tettek volna Tiszakarádon. 
Mint mondta: képviselői 
munkájának ezek a legöröm-
telibb pillanatai. A honatya 
köszönetet mondott a sátor-
aljaújhelyi cég vezetőségé-
nek azért, mert partner volt a 
munkahelyteremtésben. 

SZI - BA

Bált rendeztek To-■
kajban Mozgi Milán ka-
jakos Európa-bajnok tá-
mogatására.  

A táncos mulatságon Pos-
ta György, Tokaj polgármes-
tere mondta el, hogy egy ide-
je nehéz helyzetbe került a 
többszörös bajnok. Az edző-
táborokba és versenyhely-
színekre történő utazásait, a 
speciális étkezést, ruházati 
felszerelést saját maga finan-
szírozza Mozgi Milán, a költ-
ségek meghaladják anyagi 
lehetőségeit, így nem tud 
kellőképpen a versenyekre 

koncentrálni. Posta György 
ötletének eredményeként 
hozták létre a Mozgi Milán 
Támogatásáért Alapítványt, 
amely az önkormányzattal, 
a helyi kajak- és futball egye-
sülettel karöltve szervezte 
meg az estet. A bál teljes be-
vételét a pályafutását Tokaj-
ban kezdő kajakos számára 
ajánlották fel. Ehhez csatla-
kozott Koncz Ferenc, Sze-
rencs polgármestere is, aki 
százezer forintot ajánlott fel 
a sportoló felkészülésének 
támogatására – olvasható 
Koncz Ferenc közösségi ol-
dalán.                             SZI

Ötven ember kap munkát Karádon

Jótékonysági bál Tokajban

Negyven kilométer ■
per órára mérsékelték 
a legmagasabb sebes-
séget Tolcsva teljes át-
menő szakaszán – kö-
zölte a Tokaj-hegyaljai 
település önkormány-
zata közösségi olda-
lán.   

Mint indokolták, a lépés-
re azért volt szükség, mert a 
lakosságot zavarta az, hogy 
a lakosságot zavarta az át-
menő forgalom sebessége. 
A közleményből az is kide-
rül, hogy a járművezetők a 
jövőben a megszokottnál 
gyakrabban számíthatnak 
sebesség ellenőrzésre, va-
gyis érdemes lesz betartani 
a korlátozást. További vál-
tozásra hívják fel a figyel-
met a a Kossuth Lajos úton a 
Gyógyszertár és a Szent Imre 

utca közötti szakaszon. Itt 
az iskolások és az óvodások 
érdekében 30 km/h sebes-
ségkorlátozásra kell számí-
tani – olvasható a közössé-
gi oldalon közzétett tolcsvai 
közleményben.                  

SZI 

Lassítják az átmenő forgalmat 
Wass Albert szüle-■

tésének 110, halálának 
pedig 20 éves évfordu-
lójára emlékeznek idén 
tisztelői.  

A Sárospataki Wass Al-
bert Kör ebből az alkalom-
ból több programból álló 
eseménysorozatot szervez. 
A nyitórendezvényt janu-
ár nyolcadikán, az erdélyi 
származású író, költő, új-
ságíró születésnapján tar-
tották, amikor is megem-
lékezést tartottak, majd a 
napokban Dr. Balázs Ildikó 
tartott könyvbemutatóval 
egybekötött előadást „Wass 
Albert hitvilága” címmel. 
Az előadó – aki évtizedek 
óta kutatja az író, költő éle-
tét, munkásságát – egyebek 
mellett arról beszélt, milyen 

szimbólumokkal jelenik meg 
műveiben az mindenek felet-
tire utaló jelek. Ilyen például 
az erdő, mint az istenség la-
kóhelye, a bükkfaerdő példá-
ul templomként jelenik meg 
– mondta. Tarnavölgyi Lász-
ló, a sárospataki civil szer-
vezet elnöke lapunknak el-
mondta: az emlékév kapcsán 
szeptemberben szeretnének 

egy könyvbemutatóval egy-
bekötött emlékestet rendez-
ni és ha nyer a beadott pá-
lyázatuk, akkor szeretnének 
Erdélyben Wass Albert éle-
téhez és munkásságához 
kötődő emlékhelyeket fel-
keresni meghívójukkal, a 
Czegei Wass Alapítvánnyal 
közösen. 

SZI - BA

Sárospataki programok a Wass Albert emlékévben
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A szerkesztőség elérhetősége:
 Telefon: 06-

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

Miért ?

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

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

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

3 Tematikus különszámok: egy lappal eljutni a
megyében élőkhöz. 

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

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

3  A terjesztése két irányú: postaládás és lerakóhelyes.

3 A példányszámaink és terjesztési helyeink
transzparensek.

3

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

Maros Éva 

Kedves 
Olvasó!
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Sárospatak
Megjelenik: Zemplén és környékén,  Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szerencs,  Tokaj városokban és vonzáskörzetükben,

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

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

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

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

Sárospatakon frekventált helyen 
160 nm-es tornácos családi ház 
eladó. Érd.: 06-20/993-1002.
Sátoraljaújhely, Katona Dénes 
utcában családi ház eladó. Érd.: 
06-70/285-2110.
Sürgősen eladó Sátoraljaújhely-
ben 1 szoba konyhás, összkom-
fortos kertes családi ház. Tel.: 
20/334-9210.
Szerencsen, kétszobás, gáz, 
összkomfortos családi ház eladó. 
Tel.: 70/539-8032.

L A K Á S E L A D Á S

Eladó egy kétszobás, erké-
lyes lakás Sárospatakon. Érd.: 
06-30/856-4202.

A L B É R L E T  K E R E S É S

Két szoba komfortos, bútoro-
zatlan albérletet keresek Sáros-
patakon hosszútávra. Tel.: 
06-30/193-1377.

F Ö L D ,  K E R T

Tokaj-Hegyalján Sárospatak 
határában a 37-es főút mel-
lett, jó karban lévő huzalos sző-
lő 0,9 hektár, almaültetvény 0,9 
hektár, borház, szőlőfeldolgozó, 
tanyaépület (lakható), szőlőmű-
velő és feldolgozó gépek, traktor 
stb., fedett tárolók eladók. Érd.: 
06-30/638-9505.
Hercegkút (Tejhi) dűlőben 240 
n. öl kordonos hobby szőlő eladó. 
Tel.: 06-30/928-3551.
Olaszliszkán Ó-mogyorós 
dűlőben 3376 négyzetmé-
ter szőlőültetvény eladó. Érd.: 
06-20/461-3040.

Szőlő bérbeadó Zsadányban és 
Olasziban a 37-es mellett. Érd.: 
06-30/308-6655.
4731 m2 szőlő eladó Tolcsva 
Csertő dűlőben. Jól megközelíthe-
tő, telephely kialakítására is alkal-
mas. Tel.: 06-20/357-7349.

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.

Á L L A T

Eladó mangalica herélt kan 
hízó. Kiváló kolbász és sonka 
alapanyag. Tel.: 70/611-9792.
Tojótyúk, 599 Ft/db. Szép barna 
tollas, kiválóan tojó, ingyen ház-
hoz szállítva. 06/70-240-13-31.

Tyúkvásár! ARANYOSI tyúk-
vásár, 1 éves vörös tojó-
tyúk, szép tollasak 600 Ft/db. 
INGYENES házhoz szállítás! 
Tel: 30/7576-057. 

 

E G Y É B  E L A D Á S

100%-os gyümölcslé terme-
lőtől eladó többféle ízben. Tel.: 
20/336-3540.
Színes televízió, beltéri fa ajtók, 
szögletes aknafedlap, mobiltele-
fonok Sárospatakon eladók. Tel.: 
47/313-164 (17 óra után).
Vegyes tüzelésű, nagy telje-
sítményű kazán Sárospatakon 
eladó. Érd.: 06-20/212-2888.

R É G I S É G ,  G Y Ű J T E M É N Y

Dísztárgyakat, festményeket, 
porcelánt, órát, könyvet, ezüstöt, 
hagyatékot műtárgybecsüs vásá-
rol. Érd.: 06-30/342-1855.

E G Y É B  K E R E S É S

Személyautókat és vas-
hulladékot vásárolok. Tel.: 
70/555-12-62.

Apró
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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!
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Adja fel apróhirdetését
 újságunkban
KIEMELÉSSEL!
Válasszon 4 lehetőség közül! 

Sárga háttér

Fekete keret

Negatív

Piros keret

Sárga háttérSárga háttér

Fekete keretFekete keret Piros keretPiros keret

NegatívNegatív
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S Z O L G Á L T A T Á S

Palatető bontás nélküli fel-

újítása színes, mintás, bitu-

menes zsindellyel. Ingye-

nes árajánlat készítés. Akció 

-10%. Tel.: 06-30/229-2206,  

www.palatetofelujitasjavitas.hu

M U N K A H E L Y E T  K Í N Á L

C S O P O R T V E Z E T Ő T , 

CO-hegesztőket, lakatosokat, 

villanyszerelőket felveszünk 

Abdára. Szállást biztosítunk. 

Érd.: 06/70-942-8927.
Házvezetői munkakörbe keresek 
felvételre szorgalmas, megbízha-
tó, lehetőleg középkorú női mun-
katársat. Feladatai főzés, takarítás 
és egy kevés kerti munka. Beje-
lentett, hosszú távú munkalehe-
tőség. Tel.: 30/660-8926.

Németországba és Dániába 
keresünk munkavállalókat mező-
gazdasági területre: állattenyész-
tés - állatgondozás (szarvasmar-
ha, sertés), traktoros, mezőgaz-
dasági gépszerelő, növényter-
mesztési területre és erdésze-
ti munkákra, ill. betanított mun-
kákra. Tapasztalat előny, de egyik 
helyen sem feltétel. Legalább 
alap német vagy angol nyelvtu-
dás minden helyen szükséges. 
Jelentkezés: 06-70/949- 0400,  
nyiregyhaza@andreasagro.  com  
www.andreasagro.com

T Á R S K E R E S É S

70 éves fi atalos nő korban hoz-
záillő férfi  hívását várja: „Igaz-
barát”. Érd.: 06-70/243-3543.

Acélszerkezetes

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!
Megrendelés: 06-30/747-7376, 06-30/748-5923 www.bomstal.hu

Bomstal garázsok

*17 színből választhat. Az akció érvényes 2018. május 31-ig. 
Az akció részleteiről érdeklődjön telefonon, vagy látogasson el honlapunkra.

CSAK

140.000 Ft
3x5 méteres 
garázs 

4x6 méteres 
garázs t

horganyzott
vázszerkezettel!

259.400 Ft

csak

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

csakcsak
215.000 Ft

Tárolók, kennelek, csarnokok...
3x5 méteres színes garázs 
billenő kapuval* t

Kutyakennel 3x2 mt

99.000 Ft

interjúra felutazás támogatása
nt 150-200 ezer Ft kereseti 

cafeteria, 
(max. 40 000 Ft/hó)

utazási támogatás

INGYENES SZÁLLÁSSAL KERESÜNK BUDAPESTRE

FORGÁCSOLÁSI OPERÁTOROKAT
ANYAGGAZDÁLKODÓKAT

OPERÁTOROKAT

Kölcsönzést- -4./2003
-62298/2013, NAIH-62300/2013 NAIH-62339/2013, NAIH-62299/2013,NAIH-69933/2013

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

AJKA, NOSZLOP

BOCK HUNGÁRIA KFT. 

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

K E R E S Ü N K

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492
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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

4
49

48
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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

SZÉKESFEHÉRVÁRI MUNKA

INGYENES SZÁLLÁSSAL!

06/20/336-3803
du.26, 

49%
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F E B R U Á R  2 8 .  S Z E R D A

18.00: Zempléni portré
18.30: Műsorcsere
19.00: Hír7

19.20: Tátrától a Tiszá-
ig. Határmenti televíziós 
együttműködés 

M Á R C I U S  1 .  C S Ü T Ö R T Ö K

18.00: Zempléni portré
18.30: Gazdasági magazin
19.00: Hír7
19.20: Báli körkép 
Sárospatak  

 Zemplén TV
FEBRUÁR 23 - MÁRCIUS 1.

F E B R U Á R  2 3 .  P É N T E K

18.00: Sportról-Sportra

18.30: Mecénás

19.00: Hír7

19.20: Testületi ülés közve-
títése Sárospatakon

F E B R U Á R  2 4 .  S Z O M B A T

18.00: Bemutatkozik a hol-
lóházi Csipet-Csapat 
18.30: Rég volt szép volt…

19.00: Megyei híradó

19.30: Zempléni Hubertus 
Vadásztársaság bálja  

F E B R U Á R  2 5 .  V A S Á R N A P

18.00: Héten történt

18.40: Görögkatolikus 
szentliturgia közvetítése 
Sárospatakról

F E B R U Á R  2 6 .  H É T F Ő

18.00: Egyházi idő
18.00: Zempléni mozaik
19.00: Hír7
19.20: Életem része a sport! 

F E B R U Á R  2 7 .  K E D D

18.00: Zempléni mozaik
18.30: Gazdasági magazin
19.00: Hír7
19.20: „Régi újdonságok” A 
sátoraljaújhelyi vár feltárása
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Miskolc, Futó út 70.
46/432-511

TRAPÉZLEMEZ

1.290 Ft/m2-től

www.tetolemezcentrum.hu

Megbecsüljük
értékeit!

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

06-30-461-7708

ingyeneskiszállás100%értékgarancia

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

Szemüveglencsék japán technológiával

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

...AHOL AZ ELKÉPZELÉSEINK TALÁLKOZNAK...

HÍREK A GEORGIKONBÓL

AZ IMPLOM JÓZSEF KÖZÉPISKOLAI 
HELYESÍRÁSI VERSENY MEGYEI FORDULÓJÁN

Kertész Nikole�  11. A osztályos tanulónk a szakközépis-
kolai , Karajz Karolina 2/10. osztályos cukrász tanulónk a 
szakgimnáziumikategóriában képviselte iskolánkat. Karajz 
Karolina 3. helyezést ért el.

Gratulálunk a sike-
res szerepléshez! Kö-
szönjük a résztvevő 
tanulóknak a felké-
szülést!

Borosné Nyisztor 
Csilla 

munkaközösség-vezető

A HUMÁN
MUNKAKÖZÖSSÉG 

HÍREI

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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KOMPLETT
FOGÁSZATI ELLÁTÁS

Ha Ön kiterjedt foghiánnyal, vagy 
további ellátásra alkalmatlan fogakkal 
rendelkezik, de nem szeretné magát 
több műtétnek és ezzel egy hossza-
dalmas eljárásnak alávetni, forduljon 
hozzánk bizalommal!

FOGBEÜLTETÉS ÉS TELJES 
FOGÁSZATI ELLÁTÁS

Dr. Kheireddine Houssam 
fogszakorvos
3950 Sárospatak, 
Comenius u. 20. 
(Rendelőintézet)

Tel.: 06-30/647-0285
E-mail: houssam@fereemail.hu

Kedvező áron, gyorsan és 
fájdalommentesen!


