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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 FOTÓZemplén 13. hét

Öt járás, negyvenhét települé-
sén szervez egészségmegőrző 
programokat, teremt sporto-
lási lehetőséget a Sárospataki 
Utánpótlásnevelő Sportiskola és 
a Sportos és Egészséges Zemp-
lénért Egyesülettel. /3.oldal

Sport felnőtteknek

35 évnyi kultúra

Idén számos évfordulót ünne-
pel Sárospatak. A legjelentő-
sebb ezek közül az újra várossá 
nyilvánítás ötvenedik évfordu-
lója, de fontos az idei progra-
mok között A Művelődés Háza 
és Könyvtára átadásának 35. év-
fordulója is./5.oldal

Kellemes 
Húsvéti Ünnepeket kíván 
a Szuperinfó csapata!

ALMA ZENEKAR
koncert

Komlóskán a Művelődési Házban

2018. április 1-én 
Húsvét Vasárnap 17:00 órától

A BELÉPÉS

INGYENES!

Szeretettel várjuk
Önöket!

NYITÁSI AKCIÓ
Sárospatak új gumiszervizében

a MOL kút mellett!
Cserélje le nálunk téli gumiabroncsait!

Nagy szakértelemmel, rövid idő alatt vállaljuk:
Személy-, teher-, mezőgazdasági- és motor

gumiabroncs szerelését és javítását.
Centírozás - Felni javítás 10”-28” 

Vulkanizálás - Gumitárolás - Értékesítés

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

AUTÓSZERELŐT, 
GUMISZERELŐ 

munkatársat keresünk 
gyakorlattal Miskolci munkahelyre.

Fényképes önéletrajzát küldje a
gumidiszkont@gmail.com

e-mail címre.

BABABÖRZE!
2018. április 7-én
szombaton 7-12-ig

Sárospatakon a piacon.
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www.szuperinfo.hu
Telefon: 20/480-1603

eva.laczo@szuperinfo.hu
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Komlóskán van posta
Komlóskán van bölcsőde és óvoda
Komlóskán van iskola
Komlóskán támogatjuk a gyerekeket
Komlóskán odafigyelünk az idősekre
Komlóskán mindenkinek adunk munkát

 

Minden család kap tűzifát

Minden önkormányzati dolgozó kap egy havi jutalmat
Minden családtól átvállalja az Önkormányzatunk a szemétszállítás egész éves díját
A komlóskai lakosoknak és cégeknek nem kell helyi adókat fizeti
A komlóskai mobiltelefon flottában kedvező a havidíj és ingyenes a hívásdíj belföldön
Komlóskán 150-en végeztek el informatikai tanfolyamot és kaptak ingyenesen táblagépet

Komlóskán minden utca aszfaltozott
Komlóskán kiváló termékeket készítenek
Komlóskán megbecsüljük a termelőket
Komlóskán vendégszerető emberek laknak
Komlóskán sok szép rendezvény van
Komlóska népszerű a turisták körében
Komlóskán minden önkormányzati középület megújult
Komlóska Önkormányzatának jelentős vagyona van
A komlóskaiak összetartanak
Komlóskán megbecsüljük a komlóskaiakat
Komlóskán már 24 éve Köteles László a polgármester

Köteles László
Komlóska polgármestere

Komlóskán jó élni
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Csökkentenék a pazarlást. Diákokat tanítanak az élelmiszermentésre. Az 
iskolai programot az élelmiszerhatóság szervezi. A két éve indított, Maradék 
nélkül - című kampányban szó lesz a tudatos vásárlásról és a környezetvéde-
lemről is. Egy kis könyvbe gyűjtötték össze a praktikákat, amikkel a gyerekek 
is segíthetnek az otthoni élelmiszerpazarlás csökkentésében.Szuper ügyek

Öt járás, negyvenhét ■
településén szervez 
egészségmegőrző prog-
ramokat, teremt sporto-
lási lehetőséget a Sáros-
pataki Utánpótlásnevelő 
Sportiskola (SUSI) és a 
Sportos és Egészséges 
Zemplénért Egyesülettel 
(SEZE). 

Az „Egységben egészség-
ben” elnevezésű programra 
250 millió forintot nyertek 
pályázaton. 

A projektindító rendezvé-
nyen, amelyet az Eszterházy 
Károly Egyetem (EKE) 
Comenius Campusán tartot-
tak Sárospatakon, Belicza Já-
nos a SUSI elnöke elmondta: 
olyan településeket kerestek 
meg, ahol a helybeli felnőtt 
lakosság nehezen jut spor-
tolási, mozgási lehetőségek-
hez. Több sportágat – példá-
ul asztalitenisz, tollaslabda 
– szeretnének elindítani, 
vásárolnak eszközöket, de 
lesznek nagyrendezvénye-
ik is. Mindezeken túl tel-
jes szemléletváltásra is 

törekednek, amellyel az em-
bereket egészségesebb élet-
módra szeretnék ösztönöz-
ni. A program három évig, 
vagyis 2021. január 31.-ig 
tart, ez idő alatt 11 mento-
ruk és munkatársuk, szer-
vezőjük folyamatosan járja 
a településeket. Az érintett 
járások: Sárospatak, Sátor-
aljaújhely, Cigánd, Szécsény 
és Heves. 

Dr. Hörcsik Richárd or-
szággyűlési képviselő úgy 
fogalmazott: a mai elfog-
laltságokkal teli világban az 
embereknek kevés idejük és 
energiájuk van önmaguk-
ra. Sok esetben viszont csak 

egy kis ösztönzésre, vagy a 
lehetőségek megteremtése 
hiányzik ahhoz, hogy ez 
megváltozzon. 

Dr. Hegedűs Csaba világ- 
és olimpiai bajnok birkózó, 
egykori szövetségi kapitány 
a SEZE elnöke kifejtette: az 
összeg, amit elnyertek sok-
nak látszik, de óriási feladat 
is áll előttük. Mint hozzá-
tette, nagy elszántsággal 
fognak bele a megvalósítás-
ba. Úgy fogalmazott: „nem 
megpróbáljuk, hanem meg-
csináljuk”. Hozzáfűzte azt 
is, hogy a 70. életévéhez kö-
zeledve nagyon jól döntött, 
hogy Zemplént választotta 

tevékenysége helyszínéül, 
ugyanis itt nagyon őszinték, 
jó szándékúak és segítőké-
szek az emberek. 

Sikora Attila, Sárospatak 
alpolgármestere az esemé-
nyen elmondta: 11 éve, ami-
kor megalapították a SUSI-t, 
nem gondolták, hogy egy-
szer ekkora, az egész észak-
magyarországi térségre ki-
ható vállalkozásba fog majd 
bele az egyesület. 

Az esemény keretében a 
SUSI és az EKE a női kézilab-
da utánpótlás nevelés kiszé-
lesítése érdekében együtt-
működési megállapodást írt 
alá. Liptai Kálmán az EKE 
rektora kifejtette: egyetemük 
a női kézlabda NBI/b baj-
nokságának listavezetője, 
de szeretnének a legfelsőbb 
osztályig eljutni. Ehhez sze-
retnének minél szélesebb kö-
rű megállapodásokat kötni, 
elsősorban azokkal a hely-
színekkel, ahol egyetemük 
campus, vagy kari szinten 
jelen van. Ezért jutottak el 
Sárospatakra.       SZI - BA

Öt járásban mozgatják meg a felnőtteket

A tudomány és az in-■
nováció szerencsi felleg-
várásnak nevezte beszé-
dében Kiss Eliza, a Föld-
művelésügyi Minisztéri-
um kiemelt borágazati 
feladatokért felelős mi-
niszteri biztosa a 
Diagnosticum Zrt. új bo-
rászati laboratóriuma 
avatásán. 

A laboratórium munkatár-
sai készítik el hazánk ere-
detmintázati bortérképét, a 
közel 1,7 milliárd forintos 
fejlesztéshez és a bortérkép 
elkészítését célzó program-
hoz 879 millió forint vissza 
nem térítendő támogatást ka-
pott a cég.

Kiss Eliza kiemelte: a 
magyar borágazat meg-
érett arra, hogy sokkal több 

információval rendelkezzünk 
a borainkról, mint eddig bár-
mikor. A borászoknak a fej-
lesztés azért jó, mert úgy tud-
nak fejlődni, akár külföldön 
is piacra jutni, hogy meg-
van az a hitelesítés, eljárás-
mód, amellyel egy-egy bor-
ról mindent megtudhatunk. 
A miniszteri biztos szerint a 
labor háttér a fogyasztók szá-
mára is garanciát jelent arra, 
hogy megfelelő és egészséges 
bor van a pohárban, aminek 
minden előzménye, összete-
vője visszakereshető egy vi-
szonylag egyszerű vizsgálat-
tal. Kiss Eliza hozzáfűzte: a 
labor eddigi 45 helyett most 
már csaknem 100 paramé-
ter alapján vizsgálja a boro-
kat, így nagyon pontos ké-
pet lehet kapni a termékről, 

a terroárról, vagy magáról a 
termőhelyről is. Összeállhat 
végre az a nagy adatbázis, 
amellyel közelebb kerülhe-
tünk magához a borkészítés-
hez, ennek birtokában pedig 
segítséget lehet adni a borá-
szoknak a területük, borké-
szítési módszereik fejleszté-
séhez is – közölte a miniszteri 
biztos. 

Koncz Ferenc Szerencs 
polgármestere arról beszélt, 
hogy sok fejtörést okozott 

számukra, hogy miként is 
használhatnák ki a Tokaji 
Borvidék bejáratát jelképező 
világörökségi kapuzat mellet-
ti épületet. 

Pé te r f y  Ferenc a 
Diagnosticum Zrt. elnöke ki-
emelte: a tavaly nyáron aláírt 
és 2019 végéig tartó „A ma-
gyar borok eredetvédelmi tér-
képe” elnevezésű program 
nagy lökést kapott a labor 
elkészültével. 

                        SZI - BA

Szerencsen készül el Magyarország bortérképe

Amikor a Santanas fúj, bármi 
megtörténhet, szabad a gaz-
da, mondja Mike a Holiday cí-
mű filmben a Londonból Los 
Angelesbe érkező Irisnek, akire 
egyébként nem jellemző, hogy 
utazgatással töltené az idejét. A 
szerelmi csalódást elszenvedő 
újságírónő – akinek nemhogy 
nem találtak viszonzásra az ér-
zései, de még a karácsonyi par-
tin be is jelentette eljegyzését 
egy másik nővel a férfi - egy ott-
honcsere keretében jut el Aman-
dához, akinek szintén válságba 
jutott az élete. A két hét alatt 
tényleg csodák történnek ve-
lük, önmegismerésben és pár-
kapcsolatban is.
Persze utazásra elsősorban nem 
azért szánja rá magát az ember, 
hogy rátaláljon a szerelem. De 
mint ahogy a film cselekménye 
is mutatja, bármi előfordulhat 
velünk. Manapság, az olcsó fa-
pados járatoknak köszönhetően 
egyre többen indulunk neki a vi-
lágnak. Egyre több utazó dönt 
amellett, hogy kilép az utazási 
irodák nyújtotta szervezésből 
és a saját kezébe veszi a fogla-
lásokat. Egyre többen tudatosan 
készülnek a nagy útra és meg-
tervezett útitervvel a kezükben 
barangolják be a látnivalókat.
Az, hogy az utazás nemcsak egy 
másik ország látnivalóit, hanem 
a saját személyiségünk fejlesz-
tését is nyújtja, saját tapaszta-
latból tudom. Óriási sikerélmény 
volt számomra, hogy egyedül el-
indultam és levezettem Olaszor-
szágba, és remekül boldogultam 
ott a csekély angol tudásom-
mal. Szintén megveregettem a 
vállamat, amikor Kairóban, a vi-
lág egyik legnagyobb repülőte-
rén minden bonyodalom nélkül 
kiviteleztem az átszállásomat. 
Bátrabbá, nyitottabbá, elfoga-
dóbbakká tettek az egyedüli 
kalandjaim.
Most újabb nagy felfedezés előtt 
állok. Ázsiába, Malajziába indu-
lok, ahol még soha sem jártam. 
Bár kicsit megrémít a 18 órás 
repülőút, de bízom benne töké-
letes lesz minden. Egy szigetre 
megyek Penangra, ahol szinte 
megelevenedik Ázsia több or-
szága. A valamikori volt angol 
gyarmat, Georgetown városrész 
az Unesco világörökség része. A 
kínai negyed, a Little India már 
két ország kultúráját kínálja. A 
város igazi multikulti, hiszen 
street food-jai vonzzák Auszt-
rália, Európa, Ázsia utazóit.
Érdekes és kedves kaland lesz 
ez, mert a repülőtéren a két éve 
nem látott barátnőm, Panni vár 
rám. Sokat tanultam tőle eddig 
az életben: a nyitottságról, a bá-
torságról, a változtatásról. És ar-
ról, hogy a legjobb dolgok akkor 
történnek velünk, ha engedjük, 
hogy megtörténjenek.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Utazás
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Rákóczi születésnapja. II. Rákóczi Ferenc születésének 342. évfor-
dulójára emlékeztek a borsi kastély parkjában március 25-én. Az ünnepséget 
– amely keretben felavatták az épület előtti szobor megújult talapzatát - a II. 
Rákóczi Ferenc Polgári Társulás, Borsi község önkormányzata és a Csemadok 
helyi alapszervezete közösen szervezte meg.Szuper ügyek

Harmincöt éves a Művelődés Háza

Diákújságíróknak írtak ki pályázatot Az élő nyuszi és csibe nem játék

A cégről
A Heiche cégcsoport egy hagyományokban gazdag, innovatív, második generációs válla-
lat, amely egymásra hangolt felületeljárások egyedülálló spektrumát nyújta Európában és 
az Amerikai Egyesült Államokban.
A fő célirány az autóipari beszállítók területe, a gépgyártás, az elektro- és orvostechnika.
Célunk a folyamatos optimalizálás és a technológiánk továbbfejlesztése, hogy a vevő kí-
vánságát ki tudjuk elégíteni. 

Az alábbi munkakörbe keresünk munkatársat:

GÉPKEZELŐ ÉS TERMELÉSI DOLGOZÓ 
MUNKAKÖRÖKBE

Feladatok
A gyártási feladatok határidőben történő és minőségileg meg-• 
felelő végrehajtása.
Az utasításoknak és az előírásoknak megfelelő gyártás.• 
A berendezések kezelése és műszaki felügyelete, üzemzavarok • 
jelentése a felettesnek.
A berendezések és a hozzátartozó eszközök önálló gondozása • 
és karbantartása.
A darabok határidőben történő berakása és kiszedése az • 
állványokra/-ról.
A készáru visszarakodása, megszámlálása és mérése.• 
Részvétel az új dolgozók képzésében.• 

Elvárások
megbízhatóság• 
tanulási és teljesítési hajlandóság• 
koncentráló képesség• 
előny: érettségi, vagy szakma• 

Amit nyújtani tudunk:
Versenyképes jövedelem• 
Hosszú távú, biztos munkahely• 
Szakmai fejlődési lehetőség• 

Munkavégzés helye:
Heiche Hungary Bt., 3980 Sátoraljaújhely, Ipar út 1812/3.• 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, 
kérjük küldje fényképes önéletrajzát a 

judit.marczine-szappanos@hu.heichegroup.come-mail címre.

www.heichegroup.com

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

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

ÖNÉLETRAJZOT A TOBORZAS@FEMALK.HU CÍMRE VÁRJUK

Köszönjük felajánlását!

1%
A Mozgáskorlátozottak Sárospataki és 

Zemplén – Térségi Egyesülete várja 
mindazok felajánlását, akik együtt 

éreznek mozgássérült embertársaikkal.

19076894-1-05
Adószámunk:

Csak egy mozdulat, s mindannyian léphetünk!

SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

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

www.autojavitasmiskolc.hu

Megbecsüljük
értékeit!

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

06-30-461-7708

ingyeneskiszállás100%értékgarancia

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

46/546-407

VOLOGDAI 
AUTÓSBOLT
Autóalkatrészek,

felszerelések
Ózonos 

klíma tisztítás

A cégről
A Heiche cégcsoport egy hagyományokban gazdag, innovatív, második generációs vállalat, 
amely egymásra hangolt felületeljárások egyedülálló spektrumát nyújta Európában.
A fő célirány az autóipari beszállítók területe, a gépgyártás, az elektro- és orvostechnika
Célunk a folyamatos optimalizálás és a technológiánk továbbfejlesztése, hogy a vevő kíván-
ságát ki tudjuk elégíteni. 

Az alábbi munkakörbe keresünk munkatársat:

MŰSZAKVEZETŐ
Feladatok

A gyártási feladatok határidőben és a minőségi követelmények-• 
nek megfelelő végrehajtása.
Szakmai irányítás, a gyártási terület koordinálása.• 
A berendezések felügyelete, üzemzavarok jelentése.  • 
Szükség esetén a gyártás leállítása, vagy beavatkozás a gyártás-• 
vezetővel egyeztetve. 
A berendezések és a hozzátartozó eszközök karbantartásában • 
való részvétel.   
Mérési jegyzőkönyvek és dokumentáció vezetése. • 
A minőségi követelmények betartatása. • 
A kádak paramétereinek folyamatos ellenőrzése.• 
A dolgozók megfelelő munkabeosztása, munkaszervezés az opti-• 
mális gyártás érdekében. 
Új munkatársak betanítása.• 

Elvárások
szervező- és kommunikációs készség• 
megbízhatóság• 
tanulási és teljesítési hajlandóság• 
felelősségvállalás és önállóság• 
középfokú végzettség• 
műszakvezetésben szerzett gyakorla• t

Amit nyújtani tudunk:
Versenyképes jövedelem• 
Biztos, hosszútávú munkahely• 

Munkavégzés helye:
3980 Sátoraljaújhely, Ipar út 1812/3 Hrsz.

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, 
kérjük küldje fényképes önéletrajzát a 

judit.marczine-szappanos@hu.heichegroup.com e-mail címre.

www.heichegroup.com

ÓRIÁSI VÁLASZTÉK, KEDVEZŐ ÁRAK!
Nálunk nem kell bejelentkezni,

bármikor jöhet 8.00–17.00 óra között!

3527 Miskolc, József Attila u. 51. Tel.: 46/413-756

MEGÉRKEZTEK AZ ÚJ NYÁRI GUMIK!
GUMIDISZKONT ÁRUHÁZ

MEGÉRKEZTEK AZ ÚJ NYÁRI GUMIK!MEGÉRKEZTEK AZ ÚJ NYÁRI GUMIK!MEGÉRKEZTEK AZ ÚJ NYÁRI GUMIK!MEGÉRKEZTEK AZ ÚJ NYÁRI GUMIK!MEGÉRKEZTEK AZ ÚJ NYÁRI GUMIK!MEGÉRKEZTEK AZ ÚJ NYÁRI GUMIK!MEGÉRKEZTEK AZ ÚJ NYÁRI GUMIK!
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SZIVATTYÚ-
TECHNIKA
Miskolc, Gépész út 4. 
Tel./fax: 46/335-574

z IPARI, HÁZTARTÁSI
 ivóvíz, szennyvíz, termálvíz, fűtés szivattyúk
z Szivattyúalkatrészek, tartályok, szerelvények
z Csúszógyűrűs tömítések
z Szivattyúk javítása előzetes ajánlat alapján.

E-mail: bagi.jozsefne3@chello.hu
Mobil: 06-20/9579 189
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Rákóczi születésnapja. II. Rákóczi Ferenc születésének 342. évfor-
dulójára emlékeztek a borsi kastély parkjában március 25-én. Az ünnepséget 
– amely keretben felavatták az épület előtti szobor megújult talapzatát - a II. 
Rákóczi Ferenc Polgári Társulás, Borsi község önkormányzata és a Csemadok 
helyi alapszervezete közösen szervezte meg.Szuper ügyek

Idén számos évfordu-■
lót ünnepel Sárospatak. 
A legjelentősebb ezek 
közül az újra várossá 
nyilvánítás ötvenedik 
évfordulója, de fontos az 
idei programok között A 
Művelődés Háza és 
Könyvtára átadásának 
35. évfordulója is. 

A napokban a Makovecz 
Imre tervezte épület átadá-
sára emlékeztek a patakiak. 
Csatlósné Komáromi Kata-
lint az intézmény igazgatója 
egyebek mellett arról beszélt, 
hogy intézményegysége-
ik közül a Zrínyi Ilona Vá-
rosi Könyvtár 65., a digitális 
mozi pedig 5. születésnap-
ját ünnepli ebben az évben. 
Hozzátette: szakmai sikerek, 
elismerések és gondokkal teli 
napok jellemzik az intézmény 
eltelt három és fél évtizedét. 
Ezzel együtt sok feladat vár 
még rájuk, ugyanis a 2018-as 
ünnepi eseményeik nemcsak 

egy mérföldkövet jelentenek, 
hanem egy korszak lezárását 
is jelzik. Ugyanis – fűzte hoz-
zá az igazgató – még ebben a 
naptári évben kormányzati 
támogatásból elkezdődik A 
Művelődés Háza nagyszabá-
sú felújítása. Csatlósné Ko-
máromi Katalin úgy fogalma-
zott: gyakran úgy tűnik, nem 
is volt olyan régen 1983. már-
cius 26.-a, amikor Pozsgay 
Imre akkori művelődési mi-
niszter felavatta az épületet. 
Azóta a ház otthona a hazai 
és egyetemes kultúra érték-
közvetítő tevékenységének, 
befogadója és fenntartója elő-
adó művészeti és tárgyalko-
tói csoportoknak, partnere a 

civil szervezeteknek, intéz-
ményeknek, a város egész 
lakosságának.

Aros János polgármester 
azzal kezdte megemlékezé-
sét, hogy ötven évvel ezelőtt, 
mikor újra város lett Sáros-
patak, látható fejlődésnek 
indult a település. Megvál-
tozott a város arculata, meg-
épült például a lakótelep, is-
kolák nőttek ki a földből és 
kiépült a közműhálózat is. 
Ennek a folyamatnak volt az 
egyik meghatározó fejleszté-
se A Művelődés Háza felépíté-
se – mondta a polgármester, 
aki szerint ma sem lehet más 
a cél, mint folytatni az elődök 
munkáját. Ennek megfelelően 

az önkormányzat számos pá-
lyázatot nyújtott be hazai és 
európai uniós forrásokra. 
Ezek eredményeként közel 
húszmilliárd forint fejlesztés 
indul el a közeljövőben Sá-
rospatakon, amelyek várha-
tóan újabb lendületet adnak 
majd a városnak. Kiemelte: az 
építkezések mellett nagyon 
fontos a közösségek építése 
is, amiben A Művelődés Há-
za és Könyvtára alappillér a 
településen. Mindezeken túl 
az intézmény programjaival 
jelentősen hozzájárul ahhoz, 
hogy Patak a térség idegenfor-
galmi és kulturális központ-
jává vált. Aros János beszé-
de után átnyújtott Csatlósné 
Komáromi Katalinnak egy 
díszoklevelet, az intézmény 
fennállásának 35. évfordulója 
alkalmából.

Dr. Hörcsik Richárd sá-
rospataki országgyűlési 
képviselő nemcsak az épü-
let jelentőségéről beszélt, de 
megemlékezett a tervezőről, 

Makovecz Imréről is. Mint 
elmondta, az építész, vala-
mint akkoriban állami épí-
tőipari vállalatoknál dolgozó 
munkatársai korán felismer-
ték azt, hogy nekik dolguk 
van a fővároson kívül is és 
elkezdték felkeresni azokat a 
városokat, amelyeket az úgy-
nevezett szocialista diktatúra 
„nem fejlesztendő” kategóri-
ába sorolt. Áldozatos mun-
kájukkal sokat tettek azért, 
hogy ezek a települések túl-
éljék a szocialista fejlesztés-
politika megpróbáltatásait. 
Ennek során jutottak el Sá-
rospatakra is. Felismerték 
azt, hogy a városban megvan 
az a szellemi többlet és fo-
gadókészség, az a hagyomá-
nyokból képzett alap, amely 
képes megérteni Makovecz 
Imrét – fogalmazott a képvi-
selő. Az eseményen fellépett 
A Művelődés Háza Kamara-
kórusa, valamint a Bodrog 
Néptáncegyüttes.

         SZI - Bódisz Attila

Újságíró palánták talál-■
koztak Szerencsen, a Rá-
kóczi-vár lovagtermében, 
a randevú apropóját a Sza-
bad Sajtó Napja adta. 

A városban működő „Kiss 
Attila Alapítvány” Kuratóriu-
ma – Konczné Kondás Tünde 
alapító ötletét szem előtt tart-
va – döntött úgy, hogy min-
den év március közepén új-
ságíráshoz kötődő programot 
szervez, ennek első, tavalyi 
eseményén Muhi Zoltánra, 
a fiatalon elhunyt Szerencsi 
Hírek főszerkesztőjére em-
lékeztek. Az idén – szintén 
Muhi Zoltán emlékét őrizve 
– újságírói pályázatot írtak ki 
általános iskolások számára, 
a témakört „Képzelt riport Pe-
tőfi Sándorral” címmel az ala-
pítvány határozta meg.

Koncz Ferenc polgármes-
ter üdvözölte a diákokat. 

Beszédében a Kiss Attila Ala-
pítvány céljait mutatta be, ki-
térve a névadó középiskolai 
tanár munkásságára, majd 
Muhi Zoltán pályafutását 
méltatta. Lakatos Marianna 
alapítványi elnök a kiírt pá-
lyázatokat értékelte, majd a 
fiatal „újságírók” mutathat-
ták be saját műveiket. Bódisz 
Attila a Magyar Távirati Iro-
da munkatársa, a SzuperInfo 
újságírója, az Európa Rádió 
szerkesztője kötetlen formá-
ban beszélgetett a diákokkal 
az újságírói hivatásról. Vége-
zetül a diákok díjazásban ré-
szesültek.                         SZI

Harmincöt éves a Művelődés Háza

Diákújságíróknak írtak ki pályázatot
Húsvétkor, a nagy vá-■

sárlási forgatagban sokan 
felelőtlenül élő állatokat 
vásárolnak gyermekeik 
számára ajándékba – kö-
zölte lapunkkal az Orpheus 
Állatvédő Egyesület. 

Mint közölték, már 150 
forinttól vásárolható élő kis-
csibe, pár ezerért pedig dísz-
nyúl, melyet sokan arra hasz-
nálnak, hogy elkápráztassák 
gyermekeiket. Seres Zoltán-
nak, az egyesület vezetőjé-
nek tapasztalata az, hogy az 
összevásárolt élő állatok ün-
nepek után legtöbbször unott 
terhek maradnak. Az állati 
jövevényektől sokan durva 
módon próbálnak megsza-
badulni. Az ünnepek alatt az 
ajándékba összevásárolt élő 
állatok pillanatnyi mosolyt 
varázsolnak ugyan a csa-
ládtagok arcára, de az idill 

hamar elmúlik: az aranyos fü-
les vagy kiscsibe, ami húsvét 
napján a szőnyegen fickán-
dozott, az ünnep után már 
csak unott teherként van a 
lakásokban. Gondot okozhat 
a családnak az állat táplálása, 

a lakást piszkító szőrzet és a 
rendszeresen keletkező ürü-
lék, valamint az azzal együtt 
járó bűz. Az élőállat szőré-
re vagy tollára ezeken felül 
egyre többen allergiásak is. 
Az Orpheus Állatvédő Egye-
sület munkatársai az elmúlt 
évek folyamán az állatok-
tól megszabadulás kapcsán 
egészen szélsőséges esetek-
kel is találkoztak. Amellett, 

hogy a megunt kisállatokat 
dobozba zárva, az út szélére 
dobják ki, a díszhalaktól to-
alettbe lehúzással, madarak-
tól kalitkából kieresztéssel 
próbálnak megszabadulni. 
Egy etetéshez szokott házi-
állat ember nélkül életképte-
len, ha utcára dobják, azzal a 
sorsa végérvényesen megpe-
csételődik. Ezen felül a meg-
unt házi kedvencet kidobni 
Magyarországon bűncselek-
mény, ezért letöltendő börtön 
is kapható. Az állatvédők azt 
tanácsolják, hogy felelős ál-
lattartó az állat egész életére 
gondol, amikor állatot vásá-
rol. Élő állat helyett van alter-
natíva: csoki díszeket, plüss 
figurákat - játékot vagy tar-
tós emléktárgyakat. Készít-
sen szeretteinek saját kezűleg 
ünnepi ajándékot, meglepe-
tést – mondják.       SZI - BA 

Az élő nyuszi és csibe nem játék
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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.

ház, házRéSzelaDáS

Felújított, összkomfortos paraszt-
ház Bodrogolasziban eladó. 
Ugyanitt régebbi bútorok, 
műanyag hordók és 2 db 1,5 
m3-es lemeztartály eladók. Tel.: 
06-20/362-8099.

karoson 4 szobás, összkomfor-
tos, hőszigetelt családi ház eladó. 
Tel.: 47/342-367, 30/551-9500.

Szerencs, Bástya közben, két-
szobás, gázkonvektoros csa-
ládi ház garázzsal eladó. Tel.: 
70/539-8032.

a Tamási Áron utcán eladó egy 
jó állapotú, háromszobás, 100 
nm-es, tégla építésű, D-Ny-i tájo-
lású családi ház 360 nm-es telek-
kel, 35 nm-es pincével. Ár: 20,9 
M Ft. Tel: 0670-701-2271.

eladó Miskolc, Felmező 
utcán családi ház. Tel.: 
0630/563-6572.

Felsőzsolca Újtelepen, jó állapo-
tú családi ház áron alul, sürgősen 
eladó. Tel.: 70/387-0318.

miskolc-görömbölyön eladó 
egy tégla építésű, 3 szobás, 100 
nm, jó állapotú, központi fűtéses 
családi ház, összkomfortos szoba 
konyha melléképülettel, 450 nm 
telken, garázzsal, pincével. Ár: 
15,9 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

Apró

Kos - Szaturnusz komplikált 
fényszöge miatt kellemetlen 
energiákat szívhat magába, 
amik szokatlan érzelmeket 
válthatnak ki. Felerősödhetnek 

a negatív gondolatai, problémája támad-
hat önbizalom téren. Ne erre az időszakra 
időzítse a fontos döntéseket, várja ki a 
kedvezőbb csillagállásokat.

Bika - A Bikák egy komolyabb 
befektetésen gondolkodnak, az 
időzítés nem is lenne rossz, 
csak azt kell megnézniük kivel 
is állnak össze. Arra is figyel-

jenek, hogy kinek mondják el a terveiket, 
mert a környezetükben van valaki, aki 
nem igazán barátian áll Önökhöz. Min-
denképp érdemes megfontolni döntését.

Ikrek - Az Ikreknek a héten 
fontos lesz a külső benyomás. 
Talán a karrierjüket is meg-
határozó találkozóra készül-
nek, ahol most a személyes 

varázsuk fontosabb lesz, mint a tudásuk. 
A párkapcsolatukban most inkább a sza-
badságvágy dominál, kezdi fojtogatónak 
érezni a másik figyelmét.

Rák - Nyomasztóan hathat 
Önre a kedvese távolléte, de 
már látja a kiutat. Van remény, 
hogy korábban visszatér Önhöz. 
A távolság inkább abban az 

esetben lehet zavaró, ha már most együtt 
élnek, de nem találják a közös hangot. Az 
ideák, az álmok terén erre előbb rálelhet-
nek, mint a valóságban.

Oroszlán - Ezen a héten 
előtérbe kerül a helyes kom-
munikáció és ezáltal a kapcso-
latai is. Komoly nézeteltérései 
támadhatnak a héten és szinte 

senkivel sem fog szót érteni. Emiatt 
igencsak nehéz és vontatott hét áll Ön 
előtt, jó lesz, ha összeszedi minden erejét 
és kitartását. Legyen nyitottabb!

Szűz - Nincsenek komolyabb 
feladatok betervezve és ne is 
keressen újabbakat, ha végez. 
Töltse az idejét pihenéssel 
a családja, barátok körében. 

Remek programajánlatokkal állnak elő, 
ne utasítsa el azokat csak azért, mert 
nem tűnnek az Ön szemében izgalmas-
nak. Élvezze a társaságot!

Mérleg - Nehéz hét előtt áll, de 
ne kenődjön el! Tény és való, 
vannak dolgok, amiben meg 
kell majd változtatni a hozzáál-
lását, de ez nem feltétlenül 

azt jelenti, hogy csak Önben van a hiba. 
Szánjon időt arra, hogy egy kicsit befele 
forduljon, az segítheti majd a lelki rend-
rakásban!

Skorpió - Tele van energiával, 
tettre kész, ezért keresi a 
kihívásokat. Úgy érzi, most 
nincs az az akadály, amit ne 
tudna leküzdeni. Vegye azon-

ban figyelembe a környezetében élők 
kívánságait is, így el kell fogadnia azt, ha 
ők nem kísérik el az útján. Most egyedül 
is képes lehet a csodákra!

Nyilas - A következő napokban 
valósággal megtáltosodik. Sike-
rül lezárnia a régóta húzódó 
ügyeit, mellette már több új 
projektbe is belekezdhet, amik, 

úgy tűnik, szintén simán mennek. A héten 
szinte bármibe is fog, az azonnal meg-
valósul, de legalábbis remekül alakul. 
Izgalmas napok elé néz!

Bak - Ön reális ember, de 
a tisztánlátása mostanában 
elhomályosulhat. Egyfelől sike-
resen túlfeszítheti a húrt az 
egészségi állapotát illetően és 

a túlzásba vitt munka, stresszes életmód 
kikezdheti Önt. Másfelől barátainál is 
kiverheti a biztosítékot a negatív, kritikus, 
nyers viselkedésével.

Vízöntő - A napokban meg-
érkeznek végre az életébe 
a kívánt változások. Új ajtók 
nyílnak meg Ön előtt, szeren-
csésen alakulnak a dolgai és 

egyenesen olyan érzete van, mintha a 
sors is az Ön kegyeit keresné. Talán így is 
van, úgyhogy ha változtatni szeretne vala-
min, akkor a következő napokban tegye!

Halak - Nehezen törődik bele 
a megváltozott helyzetébe. Úgy 
érzi, másképp látják Önt az 
emberek és igyekszik mindent 
megtenni, hogy jól jöjjön ki 

a helyzetből. Túl sokat foglalkozik a 
visszajelzésekkel. Legyen kevésbé hiú és 
koncentráljon az erősségeire, a gyenge 
pontok elfedése helyett.

 HOROSZKÓP 14. HÉT (2018. április 2-től április 8-ig)
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Acélszerkezetes

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

Bomstal garázsok
17 színben CSAK

140.000 Ft 99.000 Ft

259.400 Ft

     3x5 méteres garázs 
horganyzott 
vázszerkezettel

t

3x5 méteres 
színes garázs 

billenő 
kapuval

t

Kutyakennel 
3x2 m tNem rozsdásodik, 

nem igényel 
festést!
3x5 méteres 
garázs 
horganyzott
vázszerkezet, 
színes lemez 
155.000 Ft

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

vagy látogasson el honlapunkra.

 www.bomstal.hu www.bomstal.hu www.bomstal.hu www.bomstal.hu www.bomstal.hu www.bomstal.hu www.bomstal.hu www.bomstal.hu www.bomstal.hu www.bomstal.hu www.bomstal.hu www.bomstal.hu www.bomstal.hu www.bomstal.hu www.bomstal.hu www.bomstal.hu www.bomstal.hu

259.400 Ft

hejőcsabán az Egri utcában 
eladó egy tégla építésű, 2 szin-
tes, 6 szoba + étkező + nappa-
lis, 3 garázsos, jó állapotú, szige-
telt családi ház 890 nm telken. Ár: 
22,9 M Ft. Tel: 0670-701-2271.
miskolc, Győri kapu déli részén 
az Ernye bán utca végén 90 
m2-es, 3 szobás, szépen, igénye-
sen felújított, összkomfortos ker-
tes családi ház eladó. Ár: 14,99 
M Ft. Tel.: 70/3383-936.
Parasznyán a Mező utcában 
eladó egy jó állapotú, 3 szoba 
étkezős, tégla építésű, gázkon-
vektoros, riasztós családi ház, 
1100 nm telekkel, ásott bő vizű 
kúttal, garázzsal. Ár: 8,9 M Ft. Tel: 
0670-701-2271.
miskolc belvárosában „ketye-
gő” szívében két pince, 
földszint+emelet megosztású 
ház eladó. Az emeleten meleg-
konyhás egység lett kialakítva. 
(pizzéria, étterem stb.) A föld-
szinten ’IVOLDA’ (söröző, rom-
kocsma) létesítése célszerű. A 
falak 80 cm vastagok, szigetelés-
re nincs szükség. A tető javításra 
szorul. A ház alkalmas hotel kiala-
kítására is. Az emeletre könnyű 
szerkezettel még egy szint épít-
hető. Az új tulajdonos bármelyik 
lehetőséget választja, családjá-
nak átlagon felüli életszínvonalat 
biztosít. Irányár: 31 M Ft.  Érd.: 
30/213-0284.

lakáSelaDáS
miskolcon, a Dél-Kiliánban a 
Kandó Kálmán utcán eladó egy 
felújításban lévő 3. emeleti, 54 
nm, nagy erkélyes, 2 és félszo-
bás lakás pincével. Ár: 8,9 M Ft. 
Tel: 0670-701-2271.

miskolc, Pozsonyi úton eladó egy 
42 nm, 1,5 szobás, jó állapotú, 
szigetelt, tégla építésű, gázkon-
vektoros, 3. emeleti, tehermen-
tes lakás. Kiváló lakóközösség 
és tiszta rendes lépcsőház vár-
ja az új lakokat. Ár: 7,9 M Ft. Tel: 
06-70-701-2271.

miskolcon, a Stadion utcán eladó 
földszinti, 55nm, tégla építésű, 
gázkonvektor fűtésű, felújított, 
tehermentes lakás. Konyha IKEA, 
ablakok, bejárati ajtó műanyag, 
burkolatok szépek. Tiszta rende-
zett lépcsőház, kiváló lakóközös-
ség várja az új lakókat. Ár: 8,3 M 
Ft. Tel: 0670-701-2271.

eladó Miskolc belvárosában, Cor-
vin utcai 63 m2-es, panelprog-
ramos lakás. Irányár: 12,8 M Ft. 
Tel.: 70/325-4827.

miskolc, Jósika utcában eladó 
2,5 szobás, panelprogramos, fel-
újított lakás garázzsal. Irár: 15 M 
Ft. Tel.: 20/479-8427.

miskolcon (Széchenyi u) 28 
m2 lakás eladó. (Irodabútorok 
eladók.) Tel.: 46/350-413.

Sajószentpéteren a Péch Antal 
utcában eladó egy második eme-
leti, 1+2 félszobás, jó állapotú, 
tehermentes, azonnal költözhető, 
gázkonvektoros társasházi lakás, 
akár bútorozva is. Ár: 4,99 M Ft. 
Tel: 0670-701-2271.

miskolc, Stadion úton 63 m2-es, 
gázfűtéses lakás eladó. Irányár: 
8,3 M Ft. Tel.: 0630/307-2882.

FÖlD, keRT

borospince Sárospata-
kon eladó, 1.500.000 Ft. Tel.: 
30/285-4627.

királyhegyen 1850 nm szőlő 
eladó. Érd.: 06-70/262-5972.

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.

ÜzleThelyiSég

Sátoraljaújhelyben, Martino-
vics 19 sz. alatt üzlethelyiség 
kiadó. Tel.: 30/382-1186.

auTÓ

1998-as gyártmányú fehér Opel 
Corsa City érvényes okmányok-
kal eladó. Irányár: 150.000 Ft. 
Tel.: 30/285-4627.

állaT

Tojótyúk 599 Ft/db. Szép tollas, 
kiválóan tojó, ingyen házhoz szál-
lítva. Tel.: 06/70-240-13-31.

egyéb elaDáS

költözés miatt áron alul eladó 
kombi hűtő, férfi  mountain-bike 
kerékpár, mahagóni színű tük-
rös előszobafal, samsung tv. Tel.: 
20/407-2798.

Sárospatakon eladó 2 db szek-
rénysor, ágyneműtartók, sarokülő 
garnitúra, 2 személyes rekamié, 
fotelek, 220 V-os terménydaráló. 
Ár: 1000 Ft-tól. Hívjon, megegye-
zünk! Tel.: 06-30/349-8454.
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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

Ablakgyártó
Elvárások:  - Általános iskolai vagy szakmunkás/szakiskolai végzettség
 - Precíz, felelősségteljes munkavégzés
 - Fizikai teherbírás

Előnyök:  - Fa, műanyag vagy fém megmunkálásban való jártasság
 - Vasalatszerelésben vagy ablakgyártásban szerzett tapasztalat
 - Számítástechnikai ismeretek

Amit nyújtunk:  - Megfelelő szakmai háttér - Modern gépek
 - Kulturált munkakörülmények - Versenyképes jövedelem

Nők jelentkezését is várjuk!
Fényképes önéletrajzokat személyesen, e-mailben karrier@foton.hu
vagy postai úton 3950 Sárospatak, Ipar utca 4.

Foton Nyílászáró Szerkezeteket 
Gyártó és Forgalmazó Kft.

munkatársat keres az alábbi munkakörbe:

 
M Á R C I U S  3 0 .  P É N T E K

18.00: Sportról-Sportra
18.30: Mecénás
19.00: Hír7

19.20:  Nők dicsérete 

M Á R C I U S  3 1 .  S Z O M B A T

18.00: Zempléni portré. Geszti Sándor 
fogorvos 
18.30: Repeta. Válogatás a hét magazin 
műsoraiból
19.00: Megyei híradó
19.30: Műsorcsere

ÁPRILIS 1.  HÚSVÉT VASÁRNAP

18.00: Héten történt
19.40: Imádság háború után. A Maros 
Művészegyüttes műsora 

ÁPRILIS 2.  HÚSVÉT HÉTFŐ

18.00: Egyházi idő
19.00: Hegyalja Népi Együttes 2017-es műsora
 

Á P R I L I S  3 .  K E D D

18.00: Első kézből - beszélgetés Sátoral-
jaújhely város polgármesterével
18.30: Sváb Bál kb. 30-40 percben 
19.00: Hír7
19.20: Gájer Bálint koncert

Á P R I L I S  4 .  S Z E R D A

18.00: Közügy – Bizottsági elnökök a  
stúdióban 
18.30: Mórágyi Német Nemzetiségi 
Néptáncegyüttes hagyományőrző műsora 
19.00: Hír7
19.20: Sportmagazin

Á P R I L I S  5 .  C S Ü T Ö R T Ö K

18.00: Közügy – Bizottsági elnökök a 
stúdióban 
18.30: Zempléni mozaik 
19.00: Hír7
19.20: Ruzsa Magdi koncert Sárospatakon

Zemplén TV
MÁRCIUS 30 - ÁPRILIS 5.

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA
BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 
 +cafetéria/hó
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MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

RÁBA JÁRMŰIPARI 
HOLDING NYRT. 

nettó150000-250000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 315 8492
06 70 317 6258

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA
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Szőlőoltványok megrendel-
hetők, borfajták és cseme-
gefajták termelői áron. Tel.:  
06-30/273-2351.

Tűzifa az erdésztől tölgy bükk 
cser akác 20000 Ft-tól 20 Ft/kg-
tól. AA3235052. Érd.: 0630/872-
6200, 0670/677-7945.

RégiSég, gyűjTemény

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

egyéb keReSéS

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

SzolTálgaTáS

ácsmunkákat vállalok: Tető-
szerkezet készítése, fedése, 
régi tetők felújítása, átalakítása. 
Bádogos munkák referenciával! 
Tel.: 06-70/286-0143.

Palatető bontás nélküli felújítása 
színes, mintás, bitumenes zsin-
dellyel. Ingyenes árajánlat készí-
tés. Akció -10%. 06-30/229-2206,  
www.palatetofelujitasjavitas.hu

munkahelyeT kínál

CnC marósokat keresünk német-
országi munkahelyre Heidenhein 
vagy Phillips 432 vagy Siemens 
ismeretekkel, továbbá CNC 
esztergályosokat Mazak vagy 
MoriSeiki Mapps vagy Phillips 
432-es ismeretekkel. Szállás 
biztosított, magas kereseti lehe-
tőség! Előny fényképes szak-
mai önéletrajz.  majsamunka@
indamail.hu,  06-70/367-5722.

mezőgazdasági szolgáltató cég 
(szőlő) traktoros munkatársat 
keres. Érd.: 06-30/268-0646.

TáRSkeReSéS

43 éves, független roma férfi 
vagyok dolgozó feleséget kere-
sek. Tel.: 30/714-8813.

Keretes- és apróhirdetés 
3950 Sárospatak
Rákóczi u. 43. (Centrál Üzletház)
Tel.: 06-20/480-1603, 
eva.laczo@szuperinfo.hu

Hirdetésfelvevő 
helyeink

Apróhirdetés
Vojth Optika 
Sátoraljaújhely,  
Rákóczi u. 3. 
Tel.: 47/321-219
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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!

FA ÉS BRIKETT
FÓKUSZ KISKERESKEDÉS

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

Sárospatak, Sátoraljaújhely 
és Szerencs körzetében

HASOGATOTT  TŰZIFA  AKCIÓ 
28.500 Ft/m3 helyett

28.000 Ft/m3 
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Sátoraljaújhely, régi Visószer telephelyén

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

Gyere és próbáld ki!
1 pár  

Bioflex Premium   
kontaktlencse

+ 1 db 60ml-es  
Synergi ápolószer

+ Szemvizsgálat

= 3990 Ft

Kontaktlencse Nap
2018. április 12-én

(csütörtökön)

SÁROSPATAKON ÉS 
SÁTOR AL JAÚJHELYEN

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 gyártástechnológus 
 munkakör betöltésére
Elvárások:  Gépészmérnök diploma BSc vagy MSc, jó elemző 
 és együttműködő képesség
Előnyt jelent: Szerszámgyártás területen szerzett tapasztalat
Bérezés: Megegyezés szerint
  

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

Hölgyek és urak 
jelentkezését 
egyaránt várjuk.

Jelentkezni lehet:
Leskó József
06-47-513-202
Postacím: 
3950 Sárospatak
Dorkói u. 1.
E-mail:
lesko.jozsef@boss2006.hu
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A cégről
A Heiche cégcsoport egy hagyományokban gazdag, innovatív, második generációs válla-
lat, amely egymásra hangolt felületeljárások egyedülálló spektrumát nyújta Európában és 
az Amerikai Egyesült Államokban.
A fő célirány az autóipari beszállítók területe, a gépgyártás, az elektro- és orvostechnika.
Célunk a folyamatos optimalizálás és a technológiánk továbbfejlesztése, hogy a vevő kí-
vánságát ki tudjuk elégíteni. 

Az alábbi munkakörbe keresünk munkatársat:

RAKTÁROS
Feladatok

Áru be- és kiszállítás ellenőrzése, dokumentációk vezetése, áruátvétel.• 
Nyersáru- és készáruraktár vezetése, kamionok le- és felpakolása.• 
A csomagolóanyag raktár kezelése, csomagolóanyagok rendelése.• 
FIFO szerint biztosítani az anyagáramlást.• 
Megfelelő mennyiségű nyersanyag előkészítése a termelés részére.• 
Rend és tisztaság megtartása a raktár területén.• 
Csomagolási és címkézési feladatok.• 

Elvárások
OKJ-s targoncavezetői végzettség és gépkezelői jogosítvány• 
Megbízható, pontos munkavégzés• 

Amit nyújtani tudunk:
Versenyképes jövedelem• 
Szakmai fejlődési lehetőség• 
Biztos, hosszútávú munkahely• 

Munkavégzés helye:
3980 Sátoraljaújhely, Ipar út 1812/3 Hrsz.• 

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, 
kérjük küldje fényképes önéletrajzát a 

judit.marczine-szappanos@hu.heichegroup.com e-mail címre.

www.heichegroup.com

Kiváló minőségű

06-30/613-5064
Csak telefonhívásra 

szállíthatunk!

INGYENES  
házhoz-

szállítással
ajándék 
mosópor+

ÁPRILISI
HOTELAKCIÓ
HAJDÚSZOBOSZLÓN! 
3 éjszaka 
16 500 Ft*

4 éjszaka 
20 000 Ft*

Tartalma:
svédasztalos reggeli,
menüválasztásos 
vacsora,
szaunahasználat
*Az IFA mértéke 18 év felett 
500.- Ft/fő/éj

Telefon: 06 30 848 60 56
www.hotelkristaly.hu

Laczó Éva,  : 06-20/480-1603
KERETES hirdetés feladás
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