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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 09. hét

Ahogyan az lenni szokott, alig 
született meg A Dal című mű-
sorban az a győztes produkció, 
amelyik hazánkat képviseli majd 
az idei Eurovíziós Dalfesztiválon, 
máris beindult a vita, vajon elég 
jó lesz-e a Viszlát nyár című dal 
az európai színpadon./5. oldal

A Dal, ahogy mi látjuk

Úgy tűnik, hosszabb távra si-
került stabilizálni a csecsemő- 
és gyermekellátás biztonságát 
a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kór-
házban, de még mindig keres-
nek szakorvosokat az osztály-
ra – mondta az intézményben 
megtartott sajtótájékoztatón Ko-
vács Lajos a kórház megbízott 
főigazgatója./3. oldal

Szakorvos-keresés A Desszertem remekei. Az ország tíz legjobb 
cukrászdája közé került a Dining Guide versenyen a miskolci 
Desszertem. A csábító édességköltemények lehengerelték az 
ítészeket. Képünkön a feketeribizlis-mákos szelet, a körtés-
furmint mousse és a citrom tarte látható, amely még a 
fogyókúrázókat is eltérítheti a céljuktól.

Fotó: Buzafalvi Győző

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

Sárospataki 
munkahelyre 
LAKATOS

és 
HEGESZTŐ 
munkakőrbe 

munkatársakat
keresünk.

Tel.: 06-20/977-2832

Sárospatakon,
a Baross Gábor utcában

1820 m2-es
ÉPÍTÉSI TELEK

eladó!
Érd.: 06-70/387-0030

A Vár Vendéglő Panzió 
(gyakorlattal rendelkező)

FELSZOLGÁLÓT
és (elsősorban sárospataki lakos)

KONYHALÁNYT
keres felvételre

Jelentkezni kizárólag személyesen!
Sárospatak, Árpád u. 35. szám

Tel.: 06-47/311-370
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Komlóska megbecsüli a vállalkozóit és megkí-
méli a lakosságát a helyi adóktól. A rendszervál-
tozás előtt Komlóskán nem lehettek munkahe-
lyek. 1948-ban a települést felszámolásra ítélik, 
a lakosság nagy részét kitelepítik Csehszlováki-
ába. Aki itt marad, megígérik nekik, hogy sem-
mi jóra ne számítson. Megszüntetik a mintagaz-
daságként működő erdőbirtokosságot, bezárják 
a bányákat. A környező településekre járnak 
dolgozni az emberek a TSZ-ekbe, a Borkombi-
nátba. A rendszerváltozás 1990-ben adja vissza 
a falunak az önrendelkezési jogát. A közösség 
választ magának képviselőket és polgármestert. 
A korábban községi közös tanácsi rendszerben 
való létet felváltja az önállóság.

Az 1990-es évek elején még csak 1-2 egyéni 
vállalkozó van Komlóskán. Engem 1994-ben 
választanak polgármesterré. Az első intézkedések 
között Önkormányzatunk támogatásával létre-
hozzuk a Tölgyesbérc Erdőszövetkezetet, mely 
200 ember erdőbirtokát kezeli. A 260 hektáron 
gazdálkodó szövetkezet ma újra mintagazdaság.

Már akkor lehetőségünk lett volna a helyi 
adók kivetésére, de úgy gondoltuk, hogy az-
zal segítjük a helyi vállalkozásokat, hogy nem 
terheljük őket a helyi adókkal. Az önkormány-
zatnak érdemi adóbevétele nem származott 
volna, mind a vállalkozások, mind az Önkor-
mányzatnak csak a papírmunkát növelte vol-
na az adókivetés. Így Komlóskán soha nem is 
vetettük ki a vállalkozásokat terhelő iparűzési 
adót és építmény adót. A lakosság körében is 
csak időszakosan volt kivetve a kommunális 
adó és az idegenforgalmi adó. Komlóskán min-
dig is érzékenyen reagáltunk a falvakat érintő 
megszorításokra, így volt ez a kisposták be-
zárása során is. Nyolc éven keresztül küzdöt-
tünk a falusi posták megmentéséért, négyszer 
nyertünk pert a Magyar Állammal ás a Magyar 
Postával szemben. Ellenállásunkat a hatalom 
megtorolta, kizártak bennünket a pályázatok-
ból, nem kaptunk működési támogatásokat 
sem, a bankok nem adtak nekünk hitelt, mert 
nem értették, hogy az évi egymillió forint kö-
rüli összegből hogyan tudja magát fenntarta-
ni a közösségünk. Rákényszerültünk arra, hogy 
megtaláljuk az önfenntartás módját, ekkor tet-
tük közhírré, hogy mi vagyunk a magyar adó-
paradicsom és nincsenek kivetve a helyi adók. 
2008-tól folyamatosan érkeznek hozzánk a vál-
lalkozások, kisebb és nagyobb cégek teleped-
nek le Komlóskán. 

Napjainkban is érkeznek az újabb cégek, 
mert látják, hogy mi megbecsüljük őket. Az 
ügyeiket gyorsan intézzük és mindenben se-
gítjük munkájukat. 

Önkormányzatunknak az anyagi hely-
zete rendeződött. Fenn tudjuk tartani in-
tézményeinket, számos fejlesztést és ingat-
lanvásárlást is megvalósítottunk. Továbbra 
sem kell a helyieknek helyi adókat fi zetni. 
Volt olyan időszak, amikor még a szemét-
szállítás díját is átvállaltuk a lakosság helyett. 
Jelenleg is jelentős megtakarításaink 
vannak. Rendszeresen segítjük a 
lakosságot támogatásokkal, tűzi-
fával, olcsón igénybe vehető 
szolgáltatásokkal. Az Óvodában 
és iskolában ingyenesek a tan-
könyvek és az étkezés is.

Az önkormányzat által bér-
be adott ingatlanokat mára kinőttük és a telepü-
lésrendezési tervünkben egy új Öko Ipari Parkot 
alakítottunk ki. A 2009-ben módosított tervek-
ben már szerepeltettük a Komlóska és Sárospa-
tak között félúton található területeinken az ipari 
beépítés lehetőségét. Azóta próbáltam segítséget 
kérni a kormányzattól, hogy ebben a halmozot-
tan hátrányos helyzetű térségben teremtsük meg 
a cégek letelepedésének feltételeit. Nem a ha-
jófl ottánknak szerettünk volna kikötőt, de sok 
olyan cégünk van, aki szívesen foglalkoztatott 
volna helyi embereket, de nem volt hol.

Számtalan csalódás után rá kellett jönnünk, 
hogy valójában nem is akarnak rajtunk segíteni, 
Szerencstől keletre nem jött létre jelentős mun-
kahely, sőt még a cukorgyárat is lebontották. 
Több, mint 2 éve dolgozom olyan nemzetkö-
zi befektetőkkel, akik a legnagyobb diszkréció 
mellett készítik elő velem együtt azt a projektet, 
ami az egész térséget helyzetbe hozná. 

Világszenzáció lesz! Már túl 
vagyunk az előminősítéseken, 
készítettünk tanulmányter-
veket és 2017 őszén aláírtam 
egy előszerződést egy negy-
venöt milliárdos (45 000 000 
000 Ft-os) Öko Ipari Park 
fejlesztésre. A szerződés egyik 
legfontosabb pontja a titok-
tartási kötelezettségem, ezért 
ennek részleteiről még nem 
írhatok. A beruházás előké-
szítésébe helyi vállalkozásokat 

vontunk be, mint ahogyan Komlóskán mindig 
is így tettük, hogy a fejlesztéseinket a helyi vagy 

környékbeli vállalkozásokkal valósítottuk 
meg. Munkát adva ezzel az itt élők-
nek és megélhetést biztosítva az itteni 
családoknak. A mostani fejlesztésünk 
500 munkahelyet teremtene és továb-
bi több ezer embernek adna munkát 
alvállalkozói szinten. Önkormányza-

tunk jelenleg a földterületek megvá-
sárlását végzi, a földtulajdonosokkal 

már számos adásvételi és csere 
szerződést kötöttünk. Kö-

zel vagyunk hozzá, hogy 
álmaink gyára megépül-
hessen és az itt élő embe-
reknek egy olyan minősé-
gi munkahelyet hozzunk 
létre, amely mindenfé-

le munkakörnek lehetőséget ad. Beruházásunk 
nemcsak a 300 fős falu életét változtatja meg, 
hanem 37-es főúttól 5,5 km-re lévő Öko Ipari 
Park 8 km-re van Sárospataktól, 20 km-en belül 
van Sátoraljaújhelytől, de valamennyi hegyaljai, 
hegyközi és bodrogközi település félórán belül 
elérhető. Az itt élő tisztességes zempléni emberek 
is megérdemlik, hogy végre egy minőségi mun-
kahely is létrejöjjön számukra. A világ másik vé-
gén már észrevették, hogy ide érdemes befek-
tetni, sajnáljuk, hogy az előző kormányok nem 
akartak segíteni a Zemplénieken, most már csak 
azt kérjük, hogy nem akadályozzák meg, hogy 
álmaink gyára megépülhessen!

Komlóska, 2018. február 27.

Köteles László
Komlóska polgármestere

Telefonszám: 30/9383174

Álmaink gyára

Komlóskai Öko Ipari Park tömegképzés látványterve Komlóska Településrendezési Terve (részlet)
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Kiállítás a könyvtárban. Első nagyobb kiállítását rendezte a Sátoraljaújhelyi 
Városi Könyvtárban Benedek Sándor László. Az Írásunk-Örökségünk című tárlaton bemutatja 
azt az ősöktől örökölt tudást és elhivatottságot, amellyel a természetes anyagokhoz, fához, 
bőrhöz, papírhoz nyúl. Fafaragással, pirográfiával, kalligráfiával és gravírozással foglalkozik, 
művei megtalálhatók köztereken, vagy személyes tárgyak formájában, otthonokban.Szuper ügyek

Úgy tűnik, hosszabb ■
távra sikerült stabilizálni 
a csecsemő- és gyer-
mekellátás biztonságát 
a Sátoraljaújhelyi Erzsé-
bet Kórházban, de még 
mindig keresnek szakor-
vosokat az osztályra – 
mondta az intézmény-
ben megtartott sajtótá-
jékoztatón Kovács Lajos 
a kórház megbízott fő-
igazgatója.

Mint elmondta: a csecse-
mő- és gyermekosztályt azért 
kellett bezárni három napra a 
múlt héten, mert az osztály-
vezető főorvos, Abdul Gafor 
Faris családi ügyek miatt ha-
tározatlan időre nem tudta 
vállalni a munkát. Mindez 
olyan váratlanul történt, hogy 
hirtelen nem tudták úgy át-
szervezni az ellátást szakmai 
partnereikkel és a közremű-
ködő szakorvosokkal együtt, 
hogy az stabil legyen. Ezért 
a sürgősségi ellátást a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Központi Kórház és Egyete-
mi Oktató Kórház vette át, a 
helyi eseteket pedig a helyi 
házi gyermekorvosok látták 
el. Folyamatos volt a szakmai 

felügyelet a csecsemőosztá-
lyon is – emelte ki a megbí-
zott főigazgató.  Emlékezte-
tett rá, hogy egy alkalommal, 
nem egészen egy évvel ez-
előtt – hasonló okok miatt – 
két hétre szintén be kellett 
zárni a gyermekosztályt, az 
az időszak nem kapott ekko-
ra figyelmet és ma már nem 
emlékszik rá senki, hiszen 
a kórház akkor is biztosíta-
ni tudta a biztonságos gyer-
mekellátást - mondta. Hozzá-
etette: az osztály betegeinek 
ellátását továbbra is Abdul 
Gafor Faris doktor, valamint 
öt közreműködő orvos végzi, 
ám a hasonló esetek megelő-
zése érdekében melléjük leg-
alább 1-1 főállású és ellátást, 
vagy ügyeletet vállaló orvost 

keres az intézmény – közölte 
Kovács Lajos.

A kórházban nincs hely 
a politikának – jelentette ki 
szintén a sajtótájékoztatón 
a térség országgyűlési kép-
viselője, Hörcsik Richárd. 
Mint hozzátette: 2010 óta az 
intézményben 1,7 milliárd fo-
rintból egy modern sebészet, 
intenzív osztály és központi 
épület épült, 300 millió fo-
rintból megújult a pszichiát-
riai osztály, új ct-t vásároltak, 
valamint egy, a megyei köz-
ponti kórházzal közös pályá-
zaton 125 millió forintot nyert 
az intézmény a diagnosztikai 
rendszer modernizálására. 
Most pedig az úgynevezett 
északi pavilon felújítására 
adott be pályázatot a kórház, 

amely szintén 100 milliós té-
tel – jelentette ki. A képvise-
lő hozzáfűzte: az elmúlt na-
pokban, nagy port kavart eset 
személyi problémából eredt, 
amely bármikor, bármelyik 
munkahelyen előfordulhat, 
ebből nem lett volna szabad 
politikai ügyet kreálni.

Szamosvölgyi Péter Sátor-
aljaújhely polgármestere úgy 
fogalmazott: ebből a problé-
mából nem lett volna ekkora 
ügy, ha nem a választási kam-
pányban történik. Véleménye 
szerint hagyni kellett volna 
időt a szakmának arra, hogy 
megoldja a helyzetet. 

A kórház előtt sajtótájékoz-
tatót tartott Zaveczki Tibor, a 
DK-MSZP-Párbeszéd közös 
képviselő jelöltje Borsod me-
gye 5-ös számú választókör-
zetében. Mint az eseményen 
elmondta, örülnek a pozitív 
hírnek, hogy mégsem zár be 
a gyermekosztály, de tudomá-
suk szerint több olyan osztály 
is van az 72 ezer ember ellá-
tásáért felelős intézményben, 
ahol egy-egy orvos távozásá-
val bármikor hasonló kriti-
kus helyzet alakulhat ki.   

                SZI - BA

Erdei pillanatok – ez-■
zel a címmel rendezett 
fotókiállítást az Észak-
erdő Zrt. a füzérradványi 
Károlyi-kastélyban.  

Az érdeklődők ifj. Bóta Ist-
ván, Bózsó Gyula, Fehér Já-
nos és Hogya István képein 
keresztül nyerhetnek bepil-
lantást az erdők élővilágába 
március 31-ig.

Buday Péter, az Északer-
dő Zrt. Hegyközi Erdésze-
ti Igazgatóságának vezetője 
szerint meg szeretnék mu-
tatni a kiállítás segítségével 
is, hogy az erdészeti társaság 
a gazdálkodás és fakiterme-
lés mellet sokféle közjóléti 

tevékenységet folytat. Továb-
bi céljuk, hogy az erdész- és 
a vadászhivatást közelebb 
hozzák az emberekhez az 
erdő hétköznapi szépségein 
keresztül. A kiállított képe-
ken nem beállított jelenetek 
vannak, hanem igazán ritka 
egyedi és megismételhetetlen 
pillanatok, amelyeket erdész-
kollegák és erdőjáró tanulók 
fényképeztek. Bíznak benne, 
hogy ezáltal még többen kap-
nak kedvet az erdőjáráshoz .A 
természetfotózás egy olyan 
műfaj, amely sok időt és tü-
relmet igényel, de az erdésze-
ti munkatársak több időt töl-
tenek az erdőben másokhoz 

képest, így gyakran adódik 
alkalom egy-egy különleges 
fotó elkészítésére – mondta 
Bózsó Gyula az Északerdő 
Zrt, műszaki osztályvezetője, 
a kiállítás képeinek egyik ké-
szítője. Erdődi István, a mis-
kolci Földes Ferenc Gimná-
zium tanára külön méltatta 

a képek készítőit. A köszön-
tőket követően Kaiser Kitti lé-
tesítményvezető egy jelképes 
szalagátvágással hivatalosan 
is megnyitotta a kiállítást. A 
tárlat anyagát elkészítő fo-
tósok emlékplakettet vehet-
tek át.

SZI  - BA

Erdei pillanatok a Károlyi-kastélyban

Stabil a gyermekellátás Sátoraljaújhelyen
Ági sok év házasság után sem 
tudja megérteni azt, a férje mi-
ért mos napközben legalább tíz-
szer kezet, és miért szellőztet 
stopper órával a kezében. A szel-
lőztetési procedúrában persze 
van némi logika, de szerinte oly 
mindegy, hogy három vagy négy 
percig van nyitva az ablak. Úgy 
gondolja, addig, amíg őt nem 
kényszeríti hasonlóra elfogad-
ja a bogarait.
Feri már kapcsolatuk kezdetén 
látta, hogy barátnője mániás 
rendszerető. A lakásba lépés-
kor a bejárati ajtó előtt le kellett 
vennie a cipőjét. Még véletlenül 
sem ehetett meg úgy egy édes-
séget, hogy azt ne az asztalnál 
tegye. A tévé elé pedig szent-
ségtörésnek számított tálcával 
vagy sörrel a kezében leülnie. 
Úgy érezte magát, mintha egy 
büntető táborban lenne, ahol so-
ha nem lazíthat. Amikor a szakí-
tásuk okaként a szigorú szabá-
lyokat hozta fel, a lány semmit 
sem értett az egészből.
Ágota úgy emlékszik vissza, 
hogy csak egy lépés választot-
ta el az elköltözéstől, amikor a 
barátja vegán lett. Az, hogy min-
den nap két félét kellett főznie, 
szeretetből megtette. De csak 
összeszorított fogakkal bírta 
hallgatni, hogy mindenki hülye, 
aki húst és tejterméket eszik. 
A múlt héten a Miskolci Szín-
házban Neil Simon, a Furcsa pár 
darabját néztük meg. A vígjáték 
komikuma két ember szélsősé-
ges különbözőségére épült. A 
férfiakat elhagyta a feleségük. 
Az egyiket a teljes megbízha-
tatlansága, rendetlensége, míg 
a másikat az őrületbe kergető 
pedantériája, női szerepeket - 
mint például sütés, főzés, taka-
rítás - átvevő viselkedése miatt. 
A barátok az együttélésük során 
olyan tükörré váltak egymásnak, 
amit talán még a feleségük sem 
tudott megadni számukra.
És persze akaratlanul, kény-
szerből tanultak is egymástól. 
A lúzer, nőfalónak felfoghatatlan 
volt az, hogy a  nők miért buknak 
az állandóan a volt felesége után 
nyavalygó barátjára, miért akar-
ják óvni, védeni, mint egy kis-
gyereket. A pedáns házimunka 
őrültnek meg rá kellett jönnie, a 
rossz szokásainak a legrosszab-
bika a mártíromsága.
Kacagtunk ott akkor este. De 
közben kicsit önmagunkon is ne-
vettünk. Mert ugyan kinek nin-
csenek a szokásai között olyan 
furcsaságok, amivel őrületbe 
lehet kergetni a feleséget, ba-
rátot, szülőket, munkatársat, 
gyereket. Ha az illetőnek sze-
rencséje van, tolerálják ezt, ha 
nincs, akkor csak az van hátra, 
hogy ő maga változzon. 

SZI – Maros Éva

RÚZS

Bogarak
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A Széppróza Napja. Filmvetítéssel ünnepelte a széppróza napját a széphalmi Magyar 
Nyelv Múzeuma. Az ünnepnapról tavaly novemberben döntött a Magyar Írószövetség, s Jókai 
Mór születésnapját nyilvánította a magyar széppróza napjának. A Magyar Nyelv Múzeuma a 
Latabár moziba hívta az érdeklődőket, ahol Nyiri Péter irodalomtörténész Jókairól szóló előadása 
után Várkonyi Zoltán Jókai adaptációját, a Kárpáthy Zoltánt nézték meg.Szuper ügyek

Egymilliárd forintból fejlesztett pataki cég

Jó kis magyar hörgős metal az Eurovízióra

30 ezer m3 tűzifa
45

0
8
87

TM

Sárospatak, Wesselényi u. 34/a sz. (a MOL kúttal szemben)

Kerti gépek, szerszámok,
locsolástechnika, vetőmag,

tápoldat, virágföld, műtrágya,
fűmag, és minden egyéb,

amire a kertben szüksége lehet.
KEDVEZŐ ÁRAK!

Tel.: 06-30/781-9294

www.varingshop.hu

KEDVEZMÉNY
KUPON

10%
kedvezmény 

minden termékre
Érvényes:

2018. március 31-ig
Egy  vásárlásra csak egy kupon 
használható fel, nem vonható 
össze!
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A Széppróza Napja. Filmvetítéssel ünnepelte a széppróza napját a széphalmi Magyar 
Nyelv Múzeuma. Az ünnepnapról tavaly novemberben döntött a Magyar Írószövetség, s Jókai 
Mór születésnapját nyilvánította a magyar széppróza napjának. A Magyar Nyelv Múzeuma a 
Latabár moziba hívta az érdeklődőket, ahol Nyiri Péter irodalomtörténész Jókairól szóló előadása 
után Várkonyi Zoltán Jókai adaptációját, a Kárpáthy Zoltánt nézték meg.Szuper ügyek

Közel egymilliárd fo-■
rintos fejlesztést haj-
tott végre a sárospata-
ki Weinberg ’93 Építő 
Kft.  

A beruházáshoz csaknem 
félmilliárd forint vissza nem 
térítendő támogatás nyert a 
cég a „Mikro-, kis- és közép-
vállalkozások termelési ka-
pacitásainak bővítése” elne-
vezésű pályázaton – közölte 
a társaság. 

Mint írták, a projekt a vál-
lalkozás fémszerkezet gyár-
tási tevékenységének kapa-
citásbővítését segítette elő. 
A fejlesztés a megmunkálás 

szinte valamennyi folyamatá-
hoz kapcsolódott és lehetővé 
tette nagyméretű és -súlyú 
munkadarabok megmunká-
lásának lehetőségét. A pro-
jektben az acélszerkezetek 
méréséhez elengedhetetlen 
fontosságú hídmérleget, a 
munkadarabok egyedi azo-
nosítását lehetővé tevő gra-
vírozó berendezéseket is 
beszereztek.  Ugyancsak a pá-
lyázati támogatással megva-
lósult beruházás eredménye-
ként üzembe helyeztek egy 
úgynevezett mozgótornyos 
horizontális fúró-marót is, 
amely ugyancsak a több irá-
nyú komplex megmunkálást 

segíti elő. A megfelelő felü-
letvédelem kialakításához 
szemcseszóró berendezést, 
valamint speciális festőbe-
rendezést is vásároltak, az 
eszközöket pedig egy erre 
a célra jól használható daru 
mozgatja immár. A társaság 
közleményéből az is kide-
rül, hogy az említett tech-
nológiai sor elhelyezéséhez 
infrastrukturális beruházás 
teremtett alapot, mely az új 
gyártási folyamatokat kap-
csolta be a termelés logiszti-
kai rendjébe. 

Hozzátették: a fejlesztés 
révén mind a megmunkálás 
mind a felületkezelés terén 

bővült a megmunkálható 
acéltermékek palettája, je-
lentős hozzáadott értékű ter-
mékek előállítása vált lehető-
vé. Az európai uniós és saját 
forrásból megvalósult projekt 
nagyban hozzájárult a cég 
versenyképességének növe-
léséhez, a munkahelyek meg-
tartásához, új munkahelyek 
teremtéséhez, valamint árbe-
vételük növeléséhez. A sáros-
pataki kft. tavaly csaknem 13 
milliárdos árbevétel mellett 
700 millió forintot meghala-
dó eredményt ért el. Jelenleg 
118 embernek adnak munkát 
– közölte a Weinberg ’93 Kft.
                                   SZI - BA

Egymilliárd forintból fejlesztett pataki cég

Ahogyan az lenni ■
szokott, alig született 
meg A Dal című műsor-
ban az a győztes pro-
dukció, amelyik hazán-
kat képviseli majd az 
idei Eurovíziós Dalfesz-
tiválon, máris beindult 
a vita, vajon elég jó 
lesz-e a Viszlát nyár 
című dal az európai 
színpadon. 

Segítek: hát már hogy a 
csudába ne lenne jó, ami-
kor egy hosszú kiválasztá-
si procedúrával, kimondot-
tan közönségi óhajra utazik 
Portugáliába az AWS nevű 
rockzenekar. Annyira kö-
zönségkívánság az indulá-
suk, hogy a futtatott sztáro-
kat óvatosan (vagy nem is 
annyira óvatosan) szemünk 
elé terelgető zsűri minden-
féle predesztinációja ellené-
re mégiscsak a döntő körbe 
legalul becsúszó fiúcsapa-
tot tolták be a nemzetközi 
megmérettetésre szavazata-
ikkal. Bevallom én is elküld-
tem életem első szavazós 
SMS-ét az AWS-re. Egyrészt 

tényleg tetszik a 
daluk, másrészt 
pedig alaposan 
belet rol lkodtak 
a hazai televízi-
ós „tehetségkuta-
tók” diktálta, egy-
re egyhangúbbá, 
egysíkúbbá váló 
trendbe. Nem mel-
lesleg – utánanéz-
ve a legnagyobb 
videomegosztón – 
a 10 éve létező fi-
atal együttes nagy fejlődé-
sen ment keresztül. Saját 
dallal jelentkeztek, saját 
előadással és minden alka-
lommal az összes energiáju-
kat, szenvedélyüket belead-
ták egy őszinte, egyébként 
dallamos, helyenként me-
tálosan hörgős produkcióba. 
De mindegy, ízlésbeli kér-
désen természetesen nem 
vitatkozunk.

Hogy vajon elég lesz-e ez 
a produkció legalább egy do-
bogós helyhez az Eurovíziós 
Dalfesztiválon? Milyen erős 
lesz egy magyar hörgős me-
tál a szélfútta hajú, felpol-
colt mellű lányok, sármos, 

jólfésült, tökéletes testű 
popénekesek, vagy magyar 
szemmel már-már bolond-
nak tűnő előadók között? 
Tudja a fene. Azért tudni 
kell, hogy ennek a stílus-
nak komoly kultusza van a 
finneknél, svédeknél, Norvé-
giában, Dániában, Hollandi-
ában, Oroszországban, Uk-
rajnában, Szlovákiában és 
Lengyelországban. 

Amúgy ez is mindegy, hi-
szen a magyar kiválasztá-
si mód a legtisztább mérce: 
előadók megmérettetnek 
egy élő televíziós műsor-
ban és azoknak a nézők-
nek a szavazatai alapján, 

akik egyáltalán érdeklődnek 
még az Eurovízió mozgalma 
iránt, eldől, ki képviselheti 
Magyarországot nemzetközi 
porondon. Felvetődött a kü-
lönböző internetes fórumo-
kon, hogy össze kellene állni 
egy kiváló szövegíró – dal-
szerző - énekes hármasnak, 
amely egy profi produkci-
ót összehozva, akár győzel-
mi esélyekkel kecsegtetne. 
Jelentem már megvolt, ám 
Wolf Kati – Szerelem miért 
múlsz című dala a várakozá-
sokhoz képest mélyen alul-
teljesített. Mint ahogy nem 
volt túlzottan vevő az eu-
rópai közönség a magyaros 

(NOX), roma han-
gulatú (Pápai Joci) 
dalokra, de itthon 
ünnepelt, sokra 
tartott sztárjaink 
(Horváth Charlie, 
Rúzsa Magdi) sem 
hoztak nagy dicső-
séget. Bár zárójel-
ben hozzá kell ten-
ni azt is, hogy az 
Eurovízió az utób-
bi időben a szimp-
la szórakoztató 

műsorból átvedlett valami 
giccses, felületes népneve-
lő, polkorrekt műsorrá, ahol 
olykor az az ember érzése, 
hogy a zenének csupán mel-
lékszerepe van. 

Többen felvetették azt is, 
hogy van-e egyáltalán értel-
me indulni a fesztiválon. Már 
hogyne volna. Itt vagyunk 
egy nagy közösségben, amit 
Európának hívnak, és ha va-
lami nem úgy sül el, ahogy 
szeretnénk, nem az a meg-
oldás, hogy hátat fordítunk 
másoknak. Legfeljebb legkö-
zelebb is küldünk nekik egy 
jó kis magyar hörgős metált. 
                 SZI - Bódisz Attila

Jó kis magyar hörgős metal az Eurovízióra

Befejeződött a szociális ■
tűzifaprogram az Északerdő 
Erdőgazdasági Zrt.-nél – kö-
zölte a társaság lapunkkal. 
Mint írták, a február 15-i határ-
időig közel 30 ezer m3 tűzifát 
vásároltak az állami erdésze-
ti cégtől az önkormányzatok. 
Ez csaknem másfélszerese a 
tavalyi programban igényelt 
mennyiségnek, és az erdőgaz-
daság éves tűzifa-értékesíté-
sének 40 százalékát teszi ki. 
Összesítésük szerint összesen 
227 önkormányzattal kötöt-
tek szerződést. Valamennyi 
település keménylombos tű-
zifát igényelt, melyet főként 
tölgy, cser és bükk fafajokból 
szolgáltak ki. Az enyhe időjá-
rás egyébként jelentősen meg-
nehezítette a szállítást – fűzte 
hozzá Zay Adorján, az Északer-
dő Zrt. vezérigazgatója.   SZI 

30 ezer m3 tűzifa
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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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HÁZ-, HÁZRÉSZELADÁS

Eladó Sátoraljaújhelyen 4 szobás ker-

tes családi ház. Érd.: 06-20/227-2966, 

06-47/325-066.

Sárospatakon szintes családi ház, 

1200 négyszögöles kerttel, gaz-

dasági épületekkel eladó. Tel.: 

06-20/993-1360.

Sátoraljaújhely, Katona Dénes 

utcában családi ház eladó. Érd.: 

06-70/285-2110.

Sürgősen eladó Sátoraljaújhelyben 1 

szoba konyhás, összkomfortos ker-

tes családi ház. Tel.: 20/334-9210.

Szoba-konyhás családi ház kom-

fortos, nagy udvarral sürgősen 

eladó. Tel.: 06-20/334-9210.

LAKÁSELADÁS

Eladó egy kétszobás, erké-

lyes lakás Sárospatakon. Érd.: 

06-30/856-4202.

LAKÁSKERESÉS

Sátoraljaújhelyben kere-

sek 2 szobás lakást 60 m2-ig. 

Tel.: 06-70/610-7175.

ALBÉRLET KERESÉS

Sárospatakon kiadó családi házat 

vagy lakást keresek hosszú távra, sür-

gősen. Tel.: 06-20/455-4485.

Két szoba komfortos, bútorozat-
lan albérletet keresek Sárospatakon 
hosszútávra. Tel.: 06-30/193-1377.

FÖLD, KERT
Tokaj-Hegyalján Sárospatak hatá-
rában a 37-es főút mellett, jó karban 
lévő huzalos szőlő 0,9 hektár, alma-
ültetvény 0,9 hektár, borház, sző-
lőfeldolgozó, tanyaépület (lakható), 
szőlőművelő és feldolgozó gépek, 
traktor stb., fedett tárolók eladók. 
Érd.: 06-30/638-9505.
4731 m2 szőlő eladó Tolcsva Csertő 
dűlőben. Jól megközelíthető, telep-
hely kialakítására is alkalmas. Tel.: 
06-20/357-7349.
Eladó Sátoraljaújhely Várhegy-dűlőn 
1 szoba konyha + szőlőfeldolgozó-
val 250 négyszögöl szőlőterület. Érd.: 
06-20/227-2966, 06-47/325-066.
Hercegkút (Tejhi) dűlőben 240 n. 
öl kordonos hobby szőlő eladó. Tel.: 
06-30/928-3551.
Király-hegyen 8300 nm szőlőterü-
let eladó. Érd.: 06-30/662-5255 (17 
óra után).

Apró
A GRAND TOKAJ ZRT.

TERMELÉSI ÉS 
ÜZEMELTETÉSI ASSZISZTENS

munkakörbe munkatársat keres

Főbb feladatok
A termelési és üzemeltetési igazgatósághoz tartozó • 
műszaki területek adminisztratív feladatainak 
ellátása, összefogása
Jelentések, prezentációk készítése• 
A vállalatirányítási rendszerben történő • 
nyilvántartások kezelése
A termelési és üzemeltetési igazgató napi • 
munkájának segítése

Elvárások
Nagyfokú precizitás, pontos munkavégzés, • 
terhelhetőség, rugalmasság
Középfokú angol nyelvtudás• 
Microsoft Offi  ce magas szintű ismerete• 

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

Jelentkezés: rövid önéletrajzzal 2018. március 15-ig a
hr@grandtokaj.com email címen

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!

- -4./2003.

- 950-1000 Ft
- (br. 25.900 Ft)
- 15-50 %
- +
- h -
- f

- -4./2003.
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ÜZLETHELYISÉG

Sárospatak, Erdélyi J. utcá-
ban üzlethelyiség eladó.  Tel.: 
06-20/993-1360.

Sátoraljaújhelyben, Martinovics u. 
19. szám alatt üzlethelyiség kiadó. 
Tel.: 06-30/382-1186.

ELEKTRONIKA

Orion TV a hozzá tartozó CD-DVD 
lejátszóval eladó 25 ezer Ft-ért 
Sárospatakon. Tel.: 47/311-471.

Betanított 
munkásokat   

keresünk 
újhartyáni (Pest megye) 

porfestő üzemünkbe, 
12 órás, két műszakos munkarendbe. 

Fér�ak jelentkezését várjuk! 
A szállást biztosítjuk! 
Jutattások: 

kp. cafeteria, műszak pótlék. 
Érdeklődni: 20/560-6077

(H-P: 9-15 óráig hívható)
Fényképes szakmai önéletrajzokat a  
info@ktechkft.hu címre várunk. 
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Weinberg ’93 Építő K� .
S Á R O S P A T A K

Gyártócsarnokunk termelőkapacitása növelése céljából
új munkatársakat keresünk az alábbi munkakörökbe:

HEGESZTŐ
DARUKEZELŐ

CNC GÉPKEZELŐ
MINŐSÉGELLENŐR
SZERKEZETLAKATOS

FESTŐ, FELÜLETKEZELŐ
KÉZI HOMOKSZÓRÓ KEZELŐ

Mit várunk el Tőled?
Szakirányú végze� ség, szakképze� ség �
Szakmai tapasztalat, gyakorlat �
Pontos és megbízható munkavégzés �

Miért jó lehetőség ez Számodra?
Hosszútávú munkalehetőséget kínálunk �
Szakképze� , tapasztalt csapat tagja leszel �
Versenyképes jövedelemmel díjazzuk a munkádat �
Támogatjuk a munkába járásodat �
Egész évben folyamatos munkavégzést biztosítunk �

Jelentkezés módja: 
fényképes önéletrajz küldésével az  allas@weinberg.hu címre vagy regiszt-
rálj honlapunk Karrier menüpontján keresztül, jelentkezz adatbázisunkba:

www.weinberg.hu www.victofon.hu
* Az akció 2018. április 6-ig tart, a hirdetés
   felmutatásával érvényes.

A HALLÁSROMLÁS SÚLYOS
KÖVETKEZMÉNYEKKEL

JÁR

NE KOCKÁZTASSON!
KERÜLJE EL A SÚLYOS KÖVETKEZMÉNYEKET!
Vegyen részt ingyenes hallásvizsgálaton
2018. április 6-ig*

Magány

Bizony-talanság

Vész-
helyzet

Bejelentkezés: 06-30/625-7212
Hétköznap 12 és 16 óra között: 
06-47/361-758 22-es mellék

3900 Szerencs,
Bekecsi u. 10. II. em. 216.

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 
 +cafetéria/hó

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

RÁBA JÁRMŰIPARI 
HOLDING NYRT. 

nettó150000-250000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 315 8492
06 70 317 6258

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBAPÁ LYÁ Z AT I  F E L H Í VÁ S
az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság  (3530 
Miskolc, Vörösmarty u. 77., Telefon: 46/516-600, 
www.emvizig.hu) egyfordulós nyilvános pályázati 
eljárás keretében bérbe adja a Magyar Állam tulajdo-
nában és az ÉMVIZIG – Kiíró – vagyonkezelésében lévő 

– Karcsa 0126/1 hrsz-ú 4 ha 4352 m2 területű kivett  
 csatorna megnevezésű ingatlanból 1 ha 0937 m2 
 nagyságú ingatlanrészt,
– Pácin 0116/4  hrsz-ú 1 ha 1066 m2 területű kivett  
 töltés megnevezésű ingatlant, 
– Pácin 0113/6 hrsz-ú 6819 m2 területű kivett töltés 
 megnevezésű ingatlant,
– Cigánd 072 hrsz-ú 11 ha 7624 m2 területű kivett  
 csatorna megnevezésű ingatlanból 9 ha 7580 m2 
 nagyságú ingatlanrészt,
– Pácin 091/3  hrsz-ú 1 ha 7157 m2 területű kivett töltés 
 megnevezésű ingatlant,
– Pácin 0112 hrsz-ú 10 ha 5701 m2 területű kivett  
 csatorna megnevezésű ingatlanból 8 ha 8623 m2 
 nagyságú ingatlanrészt,
– Cigánd 0219 hrsz-ú 9 ha 9462 m2 területű kivett  
 csatorna megnevezésű ingatlanból 6 ha 0318 m2 
 nagyságú ingatlanrészt.

A nyertes ajánlattevővel legfeljebb 
5 éves határozott időtartamra köthető  
bérleti szerződés.  
A pályázati dokumentáció letölthető a Kiíró  
honlapjáról, az alábbi címről:  
www.emvizig.hu/Palyazat/Tiszakaradi focsatorna berlet.asp 

Ajánlattételi határidő:  
2018. március 26. napja 9 óra 30 perc
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ÁLLAT
Eladó mangalica herélt kan 
hízó. Kiváló kolbász és sonka alap-
anyag. Tel.: 70/611-9792
Tojótyúk 599 Ft/db. Szép barna 
tollas, kiválóan tojó, ingyen házhoz 
szállítva. Tel.: 06/70-240-13-31.

Előnevelt csirke 3 fajta eladó, 3 tur-
nusban előjegyzéssel ápr. 3-tól, ápr. 
30-tól, máj. 28-tól. 420-440 Ft/db. 
Tel.: 46/384-470, 20/252-0535.
Terménydaráló, szekrények, heverők 
és egyéb szobabútorok eladók Sáros-
patakon. Tel.: 06-30/238-5138.

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

Tojótyúk, még aktívan tojó, szép 
barna tollas, jegyezhető 599 Ft/db 
áron: Sárospatak 06-47/313-223.

EGYÉB ELADÁS

Akciós kalodás (1mx1mx1m), és 
erdei m3-es (1mx1xm1,7m), és 
ömlesztett tűzifa rendelhető! Ingye-
nes házhoz szállítás. Jelenlegi ter-
mékeink: tölgy, bükk, akác, nyár-
fa. Ár: 11000 Ft-tól. Hívjon bizalom-
mal: 30/705-2337. EUTR azonosí-
tó: AA5854363.

Színes televízió, beltéri fa ajtók, 
szögletes aknafedlap, mobiltele-
fonok Sárospatakon eladók. Tel.: 
47/313-164 (17 óra után).

Szőlőoltványok megrendelhetők, 
borfajták és csemegefajták terme-
lői áron. Tel.: 06-30/273-2351.

RÉGISÉG, GYŰJTEMÉNY

Dísztárgyakat, festményeket, porce-
lánt, órát, könyvet, ezüstöt, hagya-
tékot műtárgybecsüs vásárol. Érd.: 
06-30/342-1855.

SZOLGÁLTATÁS

Ácsmunkákat vállalok: Tetőszerkezet 
készítése, fedése, régi tetők felújí-
tása, átalakítása. Bádogos munkák 
referenciával! 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

Karosszéria lakatost, hűtőszere-
lőt azonnali kezdéssel felveszek. 
Tel.: 06-20/910-3950.

Soproni határhoz közel, ausztriai 
éjszakai bárba munkatársakat kere-
sünk. Érd.: 0043-699/1906-6021.

KIEGÉSZÍTŐ MUNKA

Szombaton gyerekfelügyele-
tet, hétközben takarítást vállalunk 
Sárospatakon. Tel.: 20/239-7382.

TÁRSKERESÉS

70 éves fiatalos nő korban hozzá illő 
férfi hívását várja: „Igazbarát”. Érd.: 
06-70/243-3543.

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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PÁ LYÁ Z AT I  F E L H Í VÁ S
az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság  (3530 
Miskolc, Vörösmarty u. 77., Telefon: 46/516-600, 
www.emvizig.hu) egyfordulós nyilvános pályázati 
eljárás keretében bérbe adja a Magyar Állam tulajdo-
nában és az ÉMVIZIG – Kiíró – vagyonkezelésében lévő 

– Tiszakarád 076 hrsz-ú 5 ha 7962 m2 területű kivett 
 csatorna megnevezésű ingatlanból 2 ha 4535 m2 
 nagyságú ingatlanrészt,
– Tiszakarád 0128 hrsz-ú 6 ha 2894 m2 területű kivett 
 csatorna megnevezésű ingatlanból 2 ha 7244 m2

 nagyságú ingatlanrészt,
– Györgytarló 0120 hrsz-ú 12 ha 3735 m2 területű kivett 
 csatorna megnevezésű ingatlanból 3 ha 0511 m2 
 nagyságú ingatlanrészt.

A nyertes ajánlattevővel
legfeljebb 5 éves határozott
időtartamra köthető bérleti szerződés. 
A pályázati dokumentáció 
letölthető a Kiíró honlapjáról, 
az alábbi címről: 
www.emvizig.hu/Palyazat/Tiszakarad-Gyorgytarlo berlet.asp

Ajánlattételi határidő:
2018. március 26. napja 9 óra 30 perc



 

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

A kedvezmény a Hoya Sensity raktári lencsék kínálatára vonatkozik. 
Ajánlatunk a készlet erejéig érvényes. További részletek az üzletben!

 - 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. március 31-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.

AkAkAkA cic ónnkkk 2020202 181818. mámámárrcrciiius 31 ii-igggg leleleadaddad tototttt memegrenenendededeléléléseseses krrkrkreeee vovovonananatktktkozozozo ikkikik!!!!

kedvezményt adunk!

10 év
garancia

Tavaszváró 
AKCIÓ!

Műanyag nyílászáróink árából

MOST PASSZÍVHÁZ ABLAKAINKRA IS!

Kiváló minőségű

06-30/613-5064
Csak telefonhívásra 

szállíthatunk!

INGYENES  
házhoz-

szállítással
ajándék 
mosópor+

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 

EU
TR

: A
A5
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33

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

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

eva.laczo@szuperinfo.hu
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Refratechnik Hungária Kft. Sátoraljaújhelyen  
sok éves múltra visszatekintő cég  

keresi új munkavállalóit

Egyszerű ipari foglalkozású
munkakörben

Követelmények, elvárások:
legalább középfokú végzettség
előnyt jelenthet kerámiaipari tapasztalat  
és / vagy targoncavezetői képesítés

Feladat leírása:
Felügyeli és kiszolgálja a kerámiagyártás területén azokat a 
gépi berendezéseket, amelyek �nomkerámiának nem minősülő 
termékeket (tégla, tűzálló anyagok stb.) és, amelyek agyagból 
speciális termékeket állítanak elő.
Betartja a technológiai előírásokat és a kezelési utasításokat
Elvégzi a gyártási technológia egy részfeladatát
Elhárítja a gyártás során felmerülő egyszerűbb hibákat
Biztosítja a gyártási folyamat zavartalanságát a gépek alapanyag-
gal való ellátását
Előválogatja, méretellenőrzi az égetett terméket
Csiszolja a megszilárdult terméket

Munkakörnyezet és egyéb tényezők:
Munkáját zárt térben, üzemi körülmények között végzi, Közepe-
sen illetve nehéz �zikai munka, hosszas, fokozott �gyelem
Többműszakos munkarend vállalása

Munkabér:
teljesítményarányos bérezés
utazási költségtérítés
cafetéria
egyéb prémium

Jelentkezni lehet:
A csilla.gyure@refra.com e-mail címre megküldött  

fényképes önéletrajzzal!


