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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 11. hét

Öt járás 104 települését és 
mintegy százezer embert érint 
a Végtelen lehetőség elneve-
zésű kísérleti program, amely 
a leghátrányosabb helyze-
tű régiók felzárkózását segí-
ti elő a legjelentősebb civil és 
egyházi szervezetek, szere-
tetszolgálatok bevonásával 
/5. oldal

Végtelen lehetőség

Nemzetközi versenyen értek 
el nagy sikert a sátoraljaújhe-
lyi Georgikon Görögkatolikus 
Mezőgazdasági és Élelmiszer-
ipari Szakgimnázium, Szakkö-
zépiskola és Kollégium tanulói. 
/3. oldal

Sikeres diákok

Kikelet. Talán a legromantikusabb ünnepünk 
március 15-e. Ezen a héten még a naptár is úgy 
hozta, hogy maradjon egy nyúlfarknyi időnk 
megérezni az ünnepnek és a kikeletnek az erejét.
/3. oldal
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Sárospatakon,
a Baross Gábor utcában

1820 m2-es
ÉPÍTÉSI TELEK

eladó!
Érd.: 06-70/387-0030
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Kiváló minőségű

06-30/613-5064
Csak telefonhívásra 

szállíthatunk!

INGYENES  
házhoz-

szállítással
ajándék 
mosópor+
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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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C kategóriás
jogosítvánnyal 

rendelkező 
GÉPKOCSIVEZETŐT 

keresünk 
belföldi munkára.

Tel.: 20/575-3588
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Miskolc, Futó út 70.
46/432-511

TRAPÉZLEMEZ

1.290 Ft/m2-től

www.tetolemezcentrum.hu 45
36
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MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN

06-49/312-251
www.fenyo-panzio.hu 

3 nap/2 éj félpanzióval    9.800 Ft/fő
6 nap/5 éj félpanzióval 24.500 Ft/fő
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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
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80Gyógyszálloda

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

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

A csomag tartalma: 
Szállás, svédasztalos reggelivel Félpanziós ellátással 

Zárt parkoló Gyógyvizes medence, úszómedence, gyerekmedence, 
szauna, sókamra, infrakabin, konditerem korlátlan használata  

Új wellness fürdő komplexummal
+ajándék 3D masszázsfotel kezelés Napi egy kancsó lúgosított 

egészségvíz fogyasztása szobánként  Wi� a szálloda egész területén
Hajnal szárny:  27.000 Ft/fő/3 éj
Kikelet szárny: 28.000 Ft/fő/3 éj

+ helyi idegenforgalmi adó 350 Ft/fő/1 éj

4 nap /3 éj
Érvényes: április 2. és április 27. között, 

kivétel, péntek-szombat éjszaka.
4 nap /3 éj4 nap /3 éj4 nap /3 éj4 nap /3 éj4 nap /3 éj4 nap /3 éj4 nap /3 éj

Érvényes: április 2. és április 27. között, 
Érvényes: április 2. és április 27. között, 
Érvényes: április 2. és április 27. között, 

Áprilisi 
nyugdíjas
hétköznapok
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www.szuperinfo.hu
Telefon: 20/480-1603

eva.laczo@szuperinfo.hu
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Komlóska is egy átlagosnak látszó Zemplé-
ni zsáktelepülés. Rossz út vezet ide is. Ne-
héz a megélhetés, alacsonyak a nyugdíjak és 
a bérek, nem fizették meg a szőlő árát a ter-
melőknek. Mégis minden évben számtalan 
támogatást és lehetőséget nyújt az Önkor-
mányzatunk az itt élőknek.

Látva az itt élők iparkodását és tenni akará-
sát mindig törekedtünk arra a képviselő-tes-
tületeinkkel, hogy mindenkinek egyformán, 
nem kivételezve nyújtsunk segítséget.

A 24 évi polgármesterségem alatt soha 
nem voltak kivetve a vállalkozókra a helyi 
adók, az iparűzési adó és az építményadó, 
mert örültünk, hogy vannak és foglalkoztat-
ják az embereinket. Nem terheltük a vendé-
geinket az idegenforgalmi adóval sem, mert 
örültünk, ha felkeresték településünket és 
igénybe vették az itt élők szálláshely szolgál-
tatásait. A kommunális adó is csak egy kis 
ideig volt kivetve minimális összeggel, de 
csak azért, mert csak így kaphatta meg a köz-
ségünk a kiegészítő állami támogatásokat. A 
kisposták megmentéséért folytatott harcunk 
során kizártak bennünket a támogatásokból 
új utakat kerestünk létfenntartásunk biztosí-
tásához. Mára egy önfenntartó modellt való-
sítottunk meg.

Mindig is megbecsültük a helyi lakosságot. 
Kiemelten támogattuk a gyerekeket ösztön-
díjakkal, ingyenes tankönyvekkel és ingyenes 
étkeztetéssel. Bölcsőde-óvodát és kisiskolát is 
fenntartunk. Az időseknek is nagyon kedvező 
áron biztosítjuk az étkeztetést, melyet a házi 
szociális gondozói rendszer munkatársai ház-
hoz visznek, minden gondozottat naponta 
meglátogatnak és segítik a mindennapi gond-
jaikban. A Szent Anna Szeretetszolgálatot mű-
ködtető görögkatolikus egyházközségünket 
minden évben támogatjuk, hogy 
működésük zavartalan legyen. 
Működtetjük a falugondnoki 
szolgálatot. Támogatást kap-
nak az újszülöttek és az idő-
sek is. Temetési támogatásban 
részesítjük a hozzátartozókat. 
Éveken keresztül nem kellet a 
helyieknek fizetni a szemétszál-
lításért és 2018-ban ismét az 
egész évi hulladék-
szállítási díjat átvál-
laltuk a lakosságtól. 

Éveken keresztül 
nem volt munka-
nélküli a telepü-
lésünkön, sőt a 

szomszédos falvakból is foglalkoztattunk em-
bereket. A béreket igyekeztünk a lehető leg-
magasabb összegben meghatározni. Ez évben 
minden önkormányzati dolgozónk egy havi 
jutalmat is kapott.

Sokat tettünk az itt élők lelki és testi fej-
lődéséért is. Számtalan vallási és kulturális 
rendezvényt szerveztünk. Sok képzési lehe-
tőséget is biztosítottunk. Jelenleg is számítás-
technikai ismereteket sajátítanak el a kom-
lóskaiak és a környékbeliek. Több száz ember 
kapott ingyenesen a tanfolyamok végén táb-
lagépet. Sok százan csatlakoztak a komlós-
kai mobiltelefon flottához, ahol nagyon 
kedvező feltételekkel telefonálnak és ingye-
nesen még telefon készüléket is kaptak. Ez 
évben minden családnak ingyenesen bizto-
sítunk 1m3 tűzifát is. 
A komlóskaiak sokat tesznek a közösségü-

kért, az Önkormányzatunk pedig igyekszik 
minél több segítséget adni az itt élők-

nek. A kölcsönös megbecsülés a 
sikerünk titka, mert Komlós-
kán ez így természetes.
Komlóska, 2018. március 12.

Köteles László
Komlóska polgármestere

Komlóskán jó élni
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Könyv a lepkékről. Abaúj és Zemplén gazdag lepkefaunáját mutatja be az a könyv, 
amely tavasszal jelenik meg, szerzője Szabóky Csaba lepkész, a Magyar Rovartani Egyesület 
tagja, akinek hat könyve és számos tudományos publikációja jelent meg 
eddig a témában. A könyv a tervek szerint 100 színes tablón mutatja be 
Zemplén és Abaúj különleges lepkéit, jelölve azok magyar és tudományos 
nevét és élőhelyét.Szuper ügyek

Nemzetközi verse-■
nyen értek el nagy sikert 
a sátoraljaújhelyi Geor-
gikon Görögkatolikus 
Mezőgazdasági és Élel-
miszeripari Szakgimná-
zium, Szakközépiskola 
és Kollégium tanulói. 

A megmérettetésen Iski Pet-
ra harmadik, Fischinger Ben-
ce pedig tízedik lett. A francia 
agrárexpóhoz kapcsolódó fi-
atal élelmiszeripari és borász 
tanulók versenyét Párizsban 
rendezték meg. A versenyről, 
a felkészülésről, és az ered-
mény jelentőségéről az is-
kola igazgatója, Komporday 
Levente az Európa Rádiónak 
nyilatkozva elmondta: intéz-
ményük nemzetközi kap-
csolatainak köszönhetően 
diákjaik több külföldi szak-
mai továbbképzésen és ver-
senyen is részt vettek már az 

elmúlt években. Most a Fran-
cia Agrárexpóhoz kapcsolódó 
Fiatal Élelmiszeripari és Bo-
rásztanulók Borbírálati Ver-
senyén való részvételre kap-
tak felkérést, amelyen idén 
már harmadszor mérethet-
ték meg magukat a sátoral-
jaújhelyi középiskola tanulói. 
Az igazgató hozzátette: az el-
ső két alkalommal is szép si-
kereket értek el. Komporday 
Levente kiemelte: a Ma-
gyar Tehetségsegítő Tanács 

Országos Szövetsége bizto-
sította az anyagi fedezetet a 
versenyzők felkészítésére és 
a kiutazáshoz. A diákokat 
tavaly év végén választották 
ki, majd elkezdődött a felké-
szülés, amely Ficsor János és 
Untener Gyula pedagógusok 
irányításával zajlott. Ebben a 
korábbi évek tapasztalatai is 
sokat segítettek – fűzte hozzá 
a rádiónak az igazgató. A fel-
készítés során francia és ma-
gyar vörösborokat, valamint 

olyan jellegű szőlőfajtákból 
készült borokat kellett a di-
ákoknak ízlelniük, kóstol-
niuk és felismerniük, ame-
lyek nagy valószínűséggel 
megjelennek a versenyen is. 
A helyszínen a megmérette-
tést megelőző napon tartottak 
egy 12 borból álló, úgyneve-
zett előkóstolót, amelyek ké-
sőbb a versenyen is megjelen-
tek, de ott már „vakon” kellett 
őket kóstolni. Az összesített 
versenyben a 23 meghívott 
versenyzőből Iski Petra har-
madik, Fischinger Bence 
pedig tízedik lett – közölte 
Komporday Levente. Ez a si-
ker nagy büszkeség az intéz-
mény és a fenntartó, vagyis a 
Miskolci Görögkatolikus Egy-
házmegye számára egyaránt 
– fűzte hozzá az igazgató az 
Európa Rádióban.

                SZI - BA

Nemzetközi verse■ olyan jellegű szőlőfajtákból 

A Georgikon nemzetközi sikere
Az ablakom alatti fákon lakó ma-
darak reggeli zenéje csalhatatlan 
jele annak minden esztendőben, 
hogy akármit is mutat a hőmé-
rő odakint, a március mégiscsak  
egy tavaszi hónap. Igazából nem 
vagyok egyetlen évszak eluta-
sítója sem, de az idén valahogy 
nehezen ment a tél. 
Márai  Négy évszakjában a már-
ciusról úgy emlékszik meg: az 
influenzán át gázoltunk feléd. 
Csak mosolygok magamban a 
sorait olvasva, hogy már abban 
az időben sem kímélte az orrfú-
jástól, a láztól, a heteken át való 
betegágyban való fekvéstől az 
embereket a sors a megelőző hó-
napokban. Pedig abban az időben 
organikusan táplálkoztak az em-
berek - nem ismerték még a fast 
foodot - meg mozgásban sem ké-
nyelmesedhettek el, használták 
a lábukat a közlekedésre.
Visszatérve az ablakom alatti 
madarakra, érdekes módon már 
február végén hangoskodtak reg-
gelente, és a hangjuk azóta is 
csak erősödik. Bár a múlt héten 
a mínuszokban még a reményünk 
is felhagyott azzal, hogy valaha 
is kisüt a nap, de a kitartásukat  
hallva csak erősödik bennem az, 
aminek ideje van, az megérkezik 
hozzánk.
Gyerekként szerettem a márciusi 
szelet, amikor még nagyon felöl-
tözve ugyan, de egyre többet le-
hettünk kint az udvaron. Szögli-
geten, ahol éltünk, valahogy más 
ereje volt ennek a szélnek. Piros-
ra fújta az arcunkat, éles volt, 
de benne volt az a frissesség és 
megújulás amit csak a tavasz tud 
megadni. És máig is emlékszem 
az illatára. A kesernyés, de még-
is tiszta illatot valószínű az erdő 
rügyfakadása hozta a levegőbe. 
Bármerre is jártam, bárhol is él-
tem eddig, ezt az illatot sehol 
máshol nem éreztem .
Március idusáról sokszor beszélt 
a nagyapám. Emlékezett arra, 
hogy  gyerekkorukban volt idő 
amikor  már mezítláb szaladgál-
tak, és édesanyám is csak erő-
síteni tudta ezeket. Nagymama 
már ez idő tájt újra a patakban 
mosott és a kislibákat is kien-
gedték a fűre.
Mivel kisiskolásként Jókain szoci-
alizálódtam, így cseppet sem le-
pődök meg magamon, amikor azt 
érzem, nekem a március egyenlő 
a szabadsággal  és a legromanti-
kusabb ünnepünknek a március 
15-ét tartom.
A héten még a naptár is úgy 
hozta, nemcsak egy nyúlfarknyi 
időnk lehet megérezni az ünnep-
nek és a kikeletnek az erejét. És 
ha jól sáfárkodunk ezzel a hosszú 
hétvégével, akkor a takarításon, 
kertgondozáson, wellness-en túl 
jut időnk arra is, hogy feltölte-
kezzünk a múlt bátorságával, és 
hittel nézzünk saját boldogulá-
sunk felé. 

SZI – Maros Éva

RÚZS

Kikelet

Kevés lehangolóbb ■
látvány van egy kiürese-
dett portánál, elhagyott 
háznál. Itt az emlékeken 
ver tanyát a gaz, szövi 
hálóját a pók.

Elképesztően gyorsan tud 
eltűnni az élet, elnémulni a 
kutyaugatás. Csak hűvös fa-
lak, kiült kanapék, sötéten 
bámuló tévé, kissé kopottas 
fürdőkád tanúsítják némán, 
hogy itt egykor élet zajlott. A 
porcfű által benőtt hátsó ud-
varon például nagyapa ker-
gette a bikaborjút, mert itatás 
után valahogy sehogy sem 
akart visszatalálni az istál-
lóba. Csak ugrált össze-vis-
sza az udvaron, élvezte azt 
a néhány percnyi szabadsá-
got, amit nem a jászol elé köt-
ve kellett töltenie. Mindezt 
addig tehette, amíg az öreg 
dühbe nem gurult, aztán a 
jól kiválasztott, jól megedzett 
bottal a hátára nem csapott. 
Tett még néhány szilaj moz-
dulatot szegény jószág, de 

aztán kelletlenül bevonult a 
helyére, a másik három te-
hén mellé. Istenem, azokon 
is mennyit nevettem! Főleg, 
amikkor az orrukra tettem az 
ujjam és a két szemükkel ösz-
szenéztek, majd megpróbál-
ták a hosszú, redős nyelvük-
kel a szájukba kanyarítani a 
kezemet. A hátsó kapu előtt 
ragad a nadrágomba a gúnár, 
voltam vagy hat éves. Nagy-
mamám hangosan rikoltoz-
va, egy vesszővel a kezében 
érkezett a segítségemre. Más-
nap libalakoma volt nálunk. 
A konyhában a szomszédasz-
szonyokkal közös munkával 
készült az egész hónapra való 
tészta. Hatalmas tésztalepe-
dőket gyúrtak, amiket előbb 
csíkokra szabdaltak, majd 
különböző eszközökkel va-
rázsoltak belőlük kiskockát, 
metélkét és az elmaradhatat-
lan csigát. Közben meséltek 
és meséltek. Olyan korokról, 
amelyek már rég letűntek.

A kertben nagyapával 

gyümölcsfákat oltottunk. 
Már csak egy cseresznye- és 
egy körtefa dacol még az idő-
vel. És az a számtalan disz-
nóvágás…. Akkoriban na-
gyon rossz volt szombaton 
hajnalban kelni, nézni sze-
gény állat haláltusáját, fogni 
a vért, aztán a hentesek keze 
alá dolgozni, asztalra teríteni 
a szétszabdalt, felporciózott 
húst. Emlékszem, egyszer 
majdnem végelgyengülésben 
pusztultam el, mire perzse-
léskor egy nagy lapáttal leka-
partam a mangalica oldaláról 
a vastag faggyús szőrt. Ma 
már nagyon hiányzik. A disz-
nóvágás is és a hús is. Meg 
az ilyenkor elkészült friss 

húsleves, ami 
ebédre össze-
hozta az egész 
rokonságot. Az 
a toroskáposz-
ta is, amit nagy-
apám őrzött 
hűségesen a 
sparhelt mellett 

üldögélve, hogy a hús kellően 
megpiruljon, de oda ne égjen. 
Tudta, hogy az a kedvencem, 
arra nagyon vigyázni kell. A 
savanyú káposztának valót 
is együtt tapostuk hozzá. És 
a kutyák. A kutyák, amelyek 
annyira őszinte szeretettel fu-
tottak a kiskapuhoz, amikor 
valamelyik családtag haza-
tért. Ma már csak a szél fut 
meg egy kicsit a rózsatövek 
fölött, ha az ember belép az 
udvarra. A csend fogad min-
denhol. Mondom. Kevés le-
hangolóbb látvány van egy ki-
üresedett portánál, elhagyott 
háznál. Itt az emlékeken ver 
tanyát a gaz, szövi hálóját a 
pók.                        SZI - BA

Csak az emlékek dacolnak az idővel

A Georgikon nemzetközi sikereA Georgikon nemzetközi sikere
Fotó: A Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Facebook oldala.

gyümölcsfákat oltottunk. 

Fotó: illusztráció
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Nem károsodott a szőlő. Az idei tél nem okozott károkat a szőlőültetvényeken, 
ugyanakkor az enyhe időben a szőlő kártevői átvészelik a talajban ezt az időszakot. 
A tavasz beköszöntével ezek a kártevők szinte maradéktalanul jelen lesznek 
a szőlőkben, ami azt jelenti, rügyfakadás idején a megszokottnál még job-
ban oda kell majd figyelni a növényvédelemre – közölte a sajtóval Prácser 
Miklós a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke.Szuper ügyek

Polgárőrség

Mintaprogram indult a hátrányos helyzetű térségekben

Tíz éve nincs cukorgyár Szerencsen

Fotó: Serfőző László

HULLADÉKGAZDÁLKODÁSSAL 
KAPCSOLATOS 
MŰHEYFOGLALKOZÁS
Pedagógusoknak és neveléssel foglalkozó 
szakembereknek, civileknek

Az ismeretbővítő kezdeményezés célja, hogy Bodrog 
menti települések nevelőit és érdeklődő civil aktivistáit 
hozzásegítse aktuális és újszerű ismeretekhez a hulla-
dékgazdálkodással kapcsolatban. Ezáltal lehetővé téve, 
hogy azok beépüljenek a felnövekvő generációt érintő ok-
tató munkájukba és a megszerzett ismereteket átadhas-
sák a térség iskoláskorú gyermekeinek, diákjainak.

A műhelyfoglalkozás helyszíne 
és pontos időpontja:

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola, Tokaj
2018. március 22. (csütörtök) 14 órai kezdettel

     
Bővebb felvilágosítás és jelentkezés:

BODROG EGYESÜLET
e-mail: info@bodrogmenti.hu
mobil: 06 (20) 3508-960

A rendezvényt 
a Földművelésügyi Minisztérium támogatja
www.szelektalok.hu
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Megbecsüljük
értékeit!

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

06-30-461-7708

ingyeneskiszállás100%értékgarancia

SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

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

www.autojavitasmiskolc.hu
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Országszerte több mint 
2,5 millió rendszeres olvasó!
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Nem károsodott a szőlő. Az idei tél nem okozott károkat a szőlőültetvényeken, 
ugyanakkor az enyhe időben a szőlő kártevői átvészelik a talajban ezt az időszakot. 
A tavasz beköszöntével ezek a kártevők szinte maradéktalanul jelen lesznek 
a szőlőkben, ami azt jelenti, rügyfakadás idején a megszokottnál még job-
ban oda kell majd figyelni a növényvédelemre – közölte a sajtóval Prácser 
Miklós a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke.Szuper ügyek

Öt járás 104 települé-■
sét és mintegy százezer 
embert érint a Végtelen 
lehetőség elnevezésű kí-lehetőség elnevezésű kí-lehetőség elnevezésű kí
sérleti program, amely a 
leghátrányosabb helyze-
tű régiók felzárkózását 
segíti elő a legjelentő-
sebb civil- és egyházi 
szervezetek, szeretet-
szolgálatok bevonásával 
- mondta az Emberi Erő-
források Minisztériumá-
nak szociális ügyekért és 
társadalmi felzárkózá-
sért felelős államtitkára 
a program elindítása al-
kalmából szervezett fó-
rumon Cigándon.

Czibere Károly kifejtet-
te, hogy a mintát a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgá-
lat már régóta futó, komoly 
eredményeket felmutató, 
Jelenlét elnevezésű prog-
ramja adja; ennek lényege 
az alapos problémafeltárás, 
együttműködés a térségben 
működő önkormányzatok-
kal, civil szervezetekkel, a 
szociális ellátó hálózattal, 
egészségüggyel, tömegköz-
lekedési szolgáltatókkal.
    Úgy fogalmazott: az uni-
formizált megoldásoknak le-
áldozott, a kormány azokat a 
programokat részesíti előny-
ben, amelyek egy-egy térség 

„arcára” formálódnak. A kí-
sérleti projektek tapasztalata-
it hasznosítani fogják az or-
szág más területein is, egy 
része pedig reményeik sze-
rint beépül majd a szociális 
szabályozási rendszerbe is. 
Czibere Károly emlékeztetett 
rá, hogy hazánk már eddig 
is komoly eredményeket tu-
dott felmutatni a felzárkózta-
tás terén, hiszen Európában 
példa nélküli az, hogy a ro-
ma emberek több mint negy-
ven százaléka dolgozik, a ro-
ma gyerekeknek pedig közel 
száz százaléka jár óvodába.
    A tavaly bejelentett, most 
elindult és négy éven át tartó 
projekt finanszírozására két-
milliárd forint áll rendelke-
zésre - közölte az államtitkár. 
Hozzátette: a legfőbb cél az, 
hogy a járásokra kifejlesztett 
módszerek lehetőséget adja-
nak a program folytatására a 
pályázati időszak lejárta után 

is. Ígérete szerint 
az elért eredmé-
nyeket a követ-
kező európai 
uniós költségve-
tési ciklusban is 
szeretnék tovább 
vinni. A prog-
ramban a Ma-
gyar Máltai Sze-
retetszolgálat a 

kunhegyesi-, a Magyar Re-
formátus Szeretetszolgálat 
a cigándi-, az Ökumenikus 
Segélyszervezet a gönci-, a 
Babtista Szeretetszolgálat a 
baktalórántházai-, a Katoli-
kus Karitász pedig a sellyei 
járásban kezdi el a munkát 
- mondta.  

Hörcsik Richárd a térség 
országgyűlési képviselő-
je arról beszélt, hogy a ma-
gyar-szlovák határ mentén 
található bodrogközi térség 
hanyatlása a tirianoni dik-
tátumig vezethető vissza, a 
mezőgazdasági munkások 
későbbi elvándorlását, majd 
a munkahelyek 1990 utáni 
sorozatos megszűnését sem 
az európai uniós csatlako-
zás, sem pedig a schengeni 
csatlakozás nem oldotta meg. 
Véleménye szerint a vidéki 
élet csak akkor tartható meg, 
ha a közösségek megmarad-
nak, újjáépülnek és célokat 

találnak. Kiemelte: az elmúlt 
évek munkáját a felzárkózás 
területén az hatotta át, hogy 
a segítséget „nem holmi ele-
fántcsonttornyokban kidol-
gozott elméletek merev al-
kalmazásával, hanem a jó 
gyakorlatok elterjesztésével 
kell a kívánt helyre juttatni” 
- közölte. 

Vecsei Miklós a Magyar 
Máltai Szeretetszolgálat al-
elnöke elmondta: Jelenlét el-
nevezésű programjuk való-
jában egy szemléletet takar. 
Kiemelte: a „jóléti erkélyről” 
sokan tudni vélik, mire is kel-
lene költeni a felzárkóztatá-
si programokra szánt pénze-
ket, valójában azonban akkor 
lehet meglátni a problémá-
kat, ha lehajolunk és közel 
megyünk a nehéz sorsú em-
berekhez. Mint hozzátette, 
a szegénység és a nyomorú-
ság közötti alapvető különb-
ség az, hogy míg az előbbinél 
vannak még célok, az utóbbi 
esetében azonban olyan nagy 
a hiány mértéke, hogy a célok 
is eltűnnek. Vecsei Miklós ki-
fejtette: minden településen 
más-más módszert alkalmaz-
nak majd a hatékony segít-
ségnyújtás érdekében.

Lutár Balázs a Magyar 
Református Szeretetszol-
gálat szociális ágazatának 

vezetője, a cigándi járás-
ban megvalósuló prog-
ramról szólva kifejtette: 
Bodroghalomban és Ricsén 
alakítanak ki úgynevezett 
„jelenlét pontokat”, ahol 
egyebek mellett közösségi 
konyhát, közösségi moso-
dát és –kertet alakítanak ki. 
Hozzáfűzte: céljuk a helyi 
önkormányzatokkal, köz-
szolgáltatókkal, oktatási 
intézményekkel, egyházi 
közösségekkel, civil szerve-
zetekkel, gazdasági szerep-
lőkkel valamint a nélkülöző, 
nehéz körülmények között 
élő egyénekkel, családokkal, 
közösségekkel történő kö-
zösségvállalás a Református 
Szeretetszolgálat járási mun-
kacsoportján keresztül.

Oláh Krisztián, Cigánd 
polgármestere lapunknak 
azt mondta, nagyon jó hely-
re érkezik a segítség. Hozzá-
tette: városukban évek óta 
működnek úgynevezett sze-
retetházak, ahol a helyi, ne-
héz sorsú emberek kimoshat-
ják a ruhájukat, főzhetnek, 
tisztálkodhatnak. A program 
bevált, a pályázat lejárta után 
az önkormányzat a működte-
ti ezeket az épületeket, azóta 
is sokak életét könnyíti meg 
ez a szolgáltatás – tette hozzá. 
                 SZI - Bódisz Attila

A tavalyi esztendő ■
eseményeit idézték fel, 
illetve az elvégzett mun-
kát értékelték a bekecsi 
polgárőrök a napokban.  

Az eseményen elhangzott; 
a településen lényeges javu-
lás tapasztalható a közbiz-
tonságot illetően - mindez 
köszönhető elsősorban az 
önkéntesek állandó járőrö-
zésének. Kiváló a kapcsolat a 
szerencsi polgárőrökkel, na-
gyobb rendezvényeken egy-
mást segítve, közösen látják 
el feladataikat.       SZI - BA

Idén is megemléke-■
zést tartott a szerencsi 
önkormányzat a Cukor-
gyári Emlékparkban.  

Az eseményen Koncz Fe-
renc polgármester tartott 
emlékbeszédet, amelyben 
elsősorban a 120 évnyi mű-
ködés után 2008-ban bezárt 
cukorgyár jelentőségére em-
lékezett. A Szerencs – Tokaj-
Hegyalja Kapuja elnevezésű 
közösségi oldal beszámolója 
szerint a polgármester azt is 
hangoztatta, hogy mindent 

megtesznek egy olyan üzem 
létrehozása érdekében, amely 
az akkor kiesett munkahelye-
ket legalább részben vissza 
tudja adni. Mint emlékezetes, 
a szerencsi üzemet a tulajdo-
nos Mátra Cukor Zrt. 2008-
ban zárta be, akkor 111 dol-
gozó vált munkanélkülivé, 
de a beszállítókat is számítva 
ezt a számot jóval többre be-
csülték. A szerencsiek a kulti-
kus gyár emlékére hozták lét-
re az emlékparkot, de azóta 
is folyamatosan napirenden 
van a téma, hogy valamilyen 

módon újraindítsák a cukor-
gyártást a zempléni városban. 
Legutóbb – mint ahogyan azt 
a Zempléni Szuperinfó előző 
számában is közöltük – Faze-
kas Sándor földművelésügyi 

miniszter szeren-
csi sajtótájékozta-
tóján beszélt arról, 
hogy amennyiben 
a cukoripari hely-
zet, valamint ha-
zánk gazdasági 
lehetőségei meg-
engedik, ismét 
visszatérhet a cu-

korgyártás a városba. A mi-
niszter szerint erre a gazda-
sági szereplők között vannak 
érdeklők és adott a térségben 
a mezőgazdasági háttér is.

                 SZI - BA

Polgárőrség

Mintaprogram indult a hátrányos helyzetű térségekben

Tíz éve nincs cukorgyár Szerencsen

módon újraindítsák a cukor

lehetőségei meg
engedik, ismét 
visszatérhet a cu

korgyártás a városba. A mi

Fotó: Serfőző László
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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

Karoson kétgenerációs össz-
komfortos családi ház eladó 
vagy miskolci, sátoraljaújhe-
lyi, sárospataki lakásra cse-
rélhető. Tel.: 0647/342-367, 
0630/551-9500.

Sátoraljaújhely, Katona Dénes 
utcában családi ház eladó. Érd.: 
06-70/285-2110.

Sárospataki 3 szoba, összkom-
fortos családi házat cserélnék 3 
szobás, I. emeleti, erkélyes, bel-
városi lakásra árkülönbözettel. 
Tel.: 47/312-457.
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FARKAS és FARKAS
windows & doors

Minőség, megbízhatóság,
szakértelem

3900 Szerencs, Rákóczi út 33.
Tel./fax: 47/362-580, mobil: 20/9477-355 

www.ffablak.hu
Vásároljon közvetlenül  a gyártótól!

Ajtók, ablakok 
a gyártótól akár

50% 
kedvezménnyel!

Szabvány méretű ajtó-ablak raktárról azonnal!

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 

– Nagyrozvágy 074/12 hrsz-ú 9 ha 4571 m2 területű kivett 
 anyagbánya megnevezésű ingatlant, 
– Nagyrozvágy 075/4 hrsz-ú 22 ha 2268 m2 területű kivett 
 anyagbánya megnevezésű ingatlant, 
– Nagyrozvágy 077/10 hrsz-ú 3 ha 16 m2 területű kivett 
 anyagbánya megnevezésű ingatlant, 
– Nagyrozvágy 0188/8 hrsz-ú 14 ha 5327 m2 területű 
 kivett anyagbánya megnevezésű ingatlant, 
– Pácin 053/8 hrsz-ú 45 ha 9368 m2 területű kivett  
 anyaggödör megnevezésű ingatlant, 
– Pácin 073/4 hrsz-ú 4 ha 8322 m2 területű kivett út  
 megnevezésű ingatlant, 
– Pácin 073/5 hrsz-ú 19 ha 9463 m2 területű kivett  
 csatorna megnevezésű ingatlant,
– Pácin 073/6 hrsz-ú 4 ha 7993 m2 területű kivett út  
 megnevezésű ingatlant.
mely ingatlanokat a pályázati kiírás 5., 6., 7., számú  
mellékletét képező térképmellékletek tartalmazzák.

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

Ajánlattételi határidő:  
2018. április 12. napja 9 óra 30 perc



 

Sírkő tisztítás, felújítás 19.900 Ft-tól
Egyes síremlékek  259.000 Ft-tól
Dupla síremlék  359.000 Ft-tól

Sírkő tisztítás, felújításSírkő tisztítás, felújítás
Egyes síremlékek 
Dupla síremlék Dupla síremlék 

SZŰCS SÍRKŐ
Árainkkal díjmentesen házhoz megyünk.

 Minőségi gránit síremlék

Telefon:  06-30/351-6376

AKCIÓ! 2018. 03. 31-ig történő megrendelésnél 
INGYEN betűvésés + 1 db ajándék váza!

Kos - Minden erejével egy 
bizonyos problémát szeretne 
megoldani és ezért bármire 
képes. Az első és legfontosabb 
feladat, hogy felmérje, mi 

akadályozza tervei vagy álmai meg-
valósulását. Lehet, hogy egyszerűen nem 
reális, amit kitalált, de ebben az esetben 
sem kell elvetni, csak gondolja újra!

Bika - A következő napok-
ban olyan döntéshelyzet elé 
kerülhet, amikor nem képes 
megállapítani, mi helyes, illetve 
helytelen. A legjobb, amit tehet, 

hogy hallgat a megérzéseire, hiszen 
mindig is törekedett arra, hogy mindenből 
a legjobbat hozza ki és sose ártson 
másoknak.

Ikrek - Mostanában az az 
érzése, hogy Ön haladna előre, 
de mások folyton megaka- 
dályozzák benne, mintha szán- 
dékosan próbálnák vissza- 

tartani és sajnos nincs kizárva, hogy bár 
szeretik és jót akarnak Önnek, talán kicsit 
tényleg féltékenyek is. De nem éri meg 
azért összeveszni velük.

Rák - A bolygók kedvező hát-
teret adnak vállalkozásához. 
Most lehetősége van meg-
újulni. A szabályokat azon-
ban nem hagyhatja figyelmen 

kívül! Érdemes lenne most a külsején 
is radikálisan változtatni. Próbáljon ki 
egy merőben új, Öntől nem megszokott 
stílust! Meglátja, hódítani fog vele!

Oroszlán - Olyan kellemetlen 
meglepetésekkel kezdődhet a 
hét, amelyek a karrierjével 
kapcsolatosak. Aztán fordul a 
világ. Szakmájában elismerik 

és még az is megtörténhet, hogy aki 
korábban ellenségesen viselkedett, netán 
kitette a szűrét, most számít a tehet-
ségére és a szaktudására.

Szűz - Önnek általában nem 
esik nehezére a veszekedés, 
mostanra azonban már szinte 
belefáradt abba, hogy valaki 
a szomszédságában folyama-

tosan kötözködik Önnel. Azért is jól teszi, 
ha ismét a sarkára áll, mert ha csak egy 
kicsit is meghátrál, az „ellenség” képes a 
háza ajtajáig üldözni Önt. 

Mérleg - A héten tényleg nem 
mindegy, hogy melyik lábbal 
kel fel. Az sem lényegtelen 
azonban, hogy kivel találkozik. 
Ha túl sok olyan ismerőse van, 

akik az örökös panaszkodásukkal már 
nyomasztóan hatnak Önre, akkor a leg-
jobb, ha mostanában messziről elkerüli 
őket. Törekedjen harmóniára!

Skorpió - Kényes konstellációk 
kísértik. Ha úgy áll a helyzet, 
hogy elvesztette valakinek a 
bizalmát, akkor jobb lenne 
azt mielőbb visszaszereznie. 

Jobban teszi, ha megnyílik és mondhatni 
őszinte vallomást tesz, ami nem csak 
Önnek tenne jót, de akár még a kapcso-
latukat is megmentheti vele.

Nyilas - A napokban, sajnos 
meg kell tapasztalnia, milyen 
is egyedül boldogulni. Ugyanis 
szerettei, barátai sem tudnak 
vagy lehetnek a segítségére, így 

egymagának kell megküzdenie bizonyos 
dolgokkal. A legjobb, amit tehet, hogy 
igyekszik a megérzéseire és a legjobb 
tudására hagyatkozni.

Bak - Ez az Ön hete, még ha 
apróbb nehézségekkel indul 
is. Pár nap után azonban talán 
élete legszebb időszaka veszi 
kezdetét. Mély nyugalmat érez, 

ami ugyanakkor óriási tetterővel jár 
együtt. Határozottan alakítja maga körül 
a történéseket és senki sem kérdőjelezi 
meg, amit Ön mond vagy tesz.

Vízöntő - Már van tapaszta-
lata a pénzügyek terén, főleg, 
ami a rokonságával kapcso-
latos. Talán kölcsön adott egy 
összeget, vagy tárgyat valaki-

nek, akiben aztán csalódnia kellett. 
Szerencsére most fordul a kocka: vissza-
kaphatja a kölcsönt. Érdemes most meg-
állni és értékelni a helyzetét. 

Halak - Most kellene úgy bán-
nia a többiekkel, mintha hímes 
tojások lennének. Előfordulhat 
fertőzés vagy lázas meg-
betegedés is, ezt megelőzendő 

töltse fel házi gyógyszertárát és vigyáz-
zon, hogy ne fertőzze meg környezetét. 
Ha dühös, vagy csalódott, próbálja meg 
indulatait megfelelően kezelni.

 HOROSZKÓP 12. HÉT (2018. március 19-től március 25-ig)
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FÖLD, KERT

Bodrogolaszi határában 3,4 
hektár erdő, föld eladó. Tel.: 
06-30/792-6039.
Királyhegyen 8300 nm 
szőlőterület eladó. Érd.: 
06-30/662-5255 (17 óra után).
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.

ELEKTRONIKA

Asztali számítógép eladó. 
Paramétereiről érdeklőd-
ni. Irányár: 22.000 Ft. Tel.: 
0620/455-0706.

AUTÓ

Sárospatakon Suzuki Ignis 
(2005. novemberi) eladó. 
Irányár: 1 millió Ft. Tel.: 
06-70/562-8442.

ÁLLAT

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

EGYÉB ELADÁS

Eladó! Mosógép, kávéfőző, 
kis hűtőszekrény, TV, húsda-
ráló, porcelánok, bőrönd, tás-
kák. Tel.: 06-70/322-0256.

RÉGISÉG, GYŰJTEMÉNY

Dísztárgyakat, festménye-
ket, porcelánt, órát, köny-
vet, ezüstöt, hagyatékot 
műtárgybecsüs vásárol. Érd.: 
06-30/342-1855.

Adja fel 
apróhirdetését 
újságunkban
KIEMELÉSSEL!

Válasszon 
4 lehetőség 
közül! 

Sárga háttér
500 Ft/alkalom500 Ft/alkalom500 Ft/alkalom

Fekete keret
500 Ft/alkalom500 Ft/alkalom500 Ft/alkalom

Piros keret
500 Ft/alkalom500 Ft/alkalom500 Ft/alkalom

Negatív
500 Ft/alkalom500 Ft/alkalom500 Ft/alkalom
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MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA
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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!

25
év

M Á R C I U S  2 1 .  S Z E R D A

18.00: Szolgálatban
18.30: Sportmagazin
19.00: Hír7
19.20: Tátrától a Tiszá-
ig. Határ menti televíziós 
együttműködés

M Á R C I U S  2 2 .  C S Ü T Ö R T Ö K

18.00: Sárospataki 
Sportbál 
19.00: Hír7
19.20: Testületi ülés köz-
vetítése Sátoraljaújhelyből

 Zemplén TV
MÁRCIUS 16. PÉNTEK - MÁRCIUS 22. CSÜTÖRTÖK

M Á R C I U S  1 6 .  P É N T E K

18.00: Sportról-Sportra
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.20: Március 15. ünnep-
ség Sárospatakról 

M Á R C I U S  1 7 .  S Z O M B A T

18.00: Repeta válogatás a 
hét magazin műsoraiból
18.30: Zempléni portré – 
Kiss Tóth Lajos Sárospa-
tak Pro Urbe díjasa 
19.00: Megyei híradó
19.30: Hollóházi porcelán 
a hungarikumok között 

M Á R C I U S  1 8 .  V A S Á R N A P

18.00: Héten történt
18.40: Zemplén Zenéi – 
Momento Vonósnégyes 

M Á R C I U S  1 9 .  H É T F Ő

18.00: Katedra
18.30:  2018 Nyár 
Sátoraljaújhely
19.00: Hír7
19.20: Kalandozások a 
borvidéken

M Á R C I U S  2 0 .  K E D D

18.00: Zempléni mozaik
18.30: Gazdasági magazin
19.00: Hír7

19.20: Újhely a Nagy 
háborúban – új kiállítást 
a Kazinczy Ferenc Múze-
umban 
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SZOLGÁLTATÁS

Ácsmunkákat vállalok: Tető-
szerkezet készítése, fedése, 
régi tetők felújítása, átalakítá-
sa. Bádogos munkák referenci-
ával! 06-70/286-0143. 

Palatető bontás nélküli fel-
újítása színes, mintás, bitu-
menes zsindellyel. Ingye-
nes árajánlat készítés. Akció 
-10%. 06-30/229-2206, 
www.palatetofelujitasjavitas.hu

MUNKAHELYET KÍNÁL

LKALMAZOTTAT felvesz ingat-
laniroda fő vagy másodállás-
ba (alapbér+ jutalék). Tel.: 
0630/334-5262.

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

45
33
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BETANÍTOTT munkásokat kere-
sünk azonnali kezdéssel, jó kere-
seti lehetőséggel, vidéki munká-
ra. Szállás, felutazás biztosított. 
Tel.: 06/30-709-3150.

Mezőgazdasági szolgáltató cég 
(szőlő) traktoros munkatársat 
keres. Érd.: 06-30/268-064.

Sátoraljaújhely, Várhegy dűlő-
ben 300 négyszögölhöz kere-
sünk szőlőműveléshez értő fér-
fi t, aki az összes termésért elvál-
lalná a munkát. Minden felsze-
relés megvan. Zárt kert, pince, 
kőház, konyha, autóút vízgyűj-
tő. Tel.: 06-47/321-018.

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!

47
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Keretes- és apróhirdetés 
3950 Sárospatak
Rákóczi u. 43. (Centrál Üzletház)
Tel.: 06-20/480-1603, 
eva.laczo@szuperinfo.hu

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

Hirdetésfelvevő 
helyeink

45
37
8
3
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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 rA rA rAA észészészészszszszz etletletletekrekrekrekről őlőől l érdérdérérdekleklekleklk ődjdjődjőddjjön ön ön nönö minminminmintattatatattatermermermmmünkünkkü benbenbenbennben!  !!   AjáAjáAjáAjáááánlanlanlanlann tottottottotott szsz szszsz zeméeméeméeméeméeméemélyelylyeyeyelyeyesensensesen

a ma ma ma ma mmegaegaegaegaegagadotdotdototttt ct ct ct ctt ct címeímemeímmeí nnn n v vvagyagyagyaagyy akak ak akár ár ár onlonlonlonlnlnnonlininininineneinee a  a  a aa wwwwwwwwwwwww.fo.fo.fo.fofotontontontontonnnnn.huhuhu.hu.h.huuu    oldoldoldoldoldldaloaloaaloaloalolooon in innnn in s ks ks ks ks kérhérhérhérhet.et.t.

AkAkkciciciónónnónk k k 20202020201818188. .. mámámárcrrciuuuiuus s s s 3131313133 -i-i-iig g g g leleleeadadadaddotototoo t tt t mememeegrgrgrgrenenenneendedededelélééléléélésesessesekrrkkk e eee e e vovovov nanananatktktkt ozozozo ikkikkki !!!!

kedvezményt adunk!

10 év
garancia

Tavaszváró 
AKCIÓ!

Műanyag nyílászáróink árából

MOST PASSZÍVHÁZ ABLAKAINKRA IS!

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

INGYENES* 
szemorvosi látás- és kontaktlencse vizsgálat
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DUPLÁZÓ AJÁNLAT

KERETEK ÉRKEZTEK!

A második pár lencse ajándék!
A két pár progresszív lencse dioptriájának meg kell egyeznie.
Az akció további részleteiről érdeklődjön üzleteinkben!

PRÉMIUM KATEGÓRIÁS

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!

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

Weinberg ’93 Építő K� .
S Á R O S P A T A K

Gyártócsarnokunk termelőkapacitása növelése céljából
új munkatársakat keresünk az alábbi munkakörökbe:

MŰSZAKVEZETŐ
MINŐSÉGELLENŐR

LAKATOS, HEGESZTŐ
GÉPKARBANTARTÓ

CNC GÉPKEZELŐ

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

Lapzárta: 
szerda 17 óra
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