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

Fotózás, 
fotókidolgozás

Fényképes 
ajándéktárgyak

Fotózás
LEVI FOTÓLEVI FOTÓ

TTTTTTTavaszii nagyttakkarííttáás. Ha esik, hha a ffúj, ha havazik, a tavasz 
megégérkrkrkezezezésésésénénéné ekekekke  b bbbbizizii tos jele, hogygg  a nők, a háháziasszonyok nemcsak 

gygy
bebebeszszélélélnenenek k k rórórólalala, , , dededede neki is kezdeenek a tavavaszi nagytakarításnak. 
Akadnak féérj kkkekk pppppeeeere sze, akiket azzzz őrületbe lelehet ezzel kergetni, de 
többségben a csaaládok együtt fffáradoznaak kkk aazon, hogy az ünnepre 
frfrf isiss,, tiszta,, szép p lakásban fogggaddddjáj k a vendégégeket.

Európá-
ban a 
nyári idő-
számítás 
m á r c i -
us utol-
só vasár-
n a p j á n 
kezdődik, 
és októ-
ber utol-
só vasárnapjáig tart. Emiatt min-
den évben más dátumra esik, de 
az időpont mindig ugyanaz: ok-
tóberben 3 órakor vissza kell ál-
lítani, márciusban 2 órakor előre 
kell tekerni az órákat. Idén már-
cius 25-én kell majd átállítani az 
órákat. 

Óraátállítás

Magyar rekord

A sárospataki II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola diákjai magyar 
rekordot állítottak fel az intéz-
mény hagyományos Pi-napja 
keretében./3.oldal

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:
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ACÉLSZERKEZETES

Megrendelés: 06-30/747-7376, 06-30/748-5923
www.bomstal.hu

BOMSTAL GARÁZSOK

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!

CSAK

140.000 Ft

MeMM grenMMMegreegre

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

vagy látogasson el honlapunkra.

3x5 méteres garázs horganyzott
vázszerkezet, színes lemez 

155.000 Ft

17 színben

Nem rozsdásodik, 
nem igényel festést!

99.000 Ft

259.400 Ft

     3x5 méteres 
garázs horganyzott 
vázszerkezettel

t

Kutyakennel 
3x2 m t

3x5 méteres 
színes garázs 
billenő kapuval

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

Sárospatakon a piacon.
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C kategóriás
jogosítvánnyal 

rendelkező 
GÉPKOCSIVEZETŐT 

keresünk 
belföldi munkára.

Tel.: 20/575-3588
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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

 

Komlóskán minden család kap tűzifát
Komlóskán minden önkormányzati dolgozó kap egy havi jutalmat
Komlóskán minden családtól átvállalja az Önkormányzatunk a szemétszállítás egész éves díját
A Komlóskai lakosoknak és cégeknek nem kell helyi adókat fizetni
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
Komlóskám 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
t

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

eva.laczo@szuperinfo.hueva.laczo@szuperinfo.hu
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Márciusi ifjak sétája. Ötödik alkalommal hirdette meg idén a Petőfi Irodalmi 
Múzeum Kazinczy Múzeuma Sátoraljaújhelyen a márciusi ifjak sétáját. Az esemény során – a 
sorsdöntő helyszínek helyi megfelelőit végig járva - az 1848. március 15-ei eseményeket, 
idézték fel a résztvevők részben korhű ruhába öltözve.Szuper ügyek

ElElsőső a alklkalalomommall, d de■■
hhagyományteremtő szán-
dékkal szervezték meg a
tállyai Kézműves Gasztro
Workshop Fesztivált. 

Az eseményen a térség kéz-
műves étkeit előállító, forgal-
mazó vállalkozók, termelők
mutatkoztak be. Ez a kezde-
ményezés nagy jelentőséggel
bír az egykori mezőváros, de
a térség életében is – fogal-
mazott dr. Hörcsik Richárd
országgyűlési képviselő, aki
megnyitotta a programsoro-
zatot. Hozzátette: a szerve-
ző Tállyáért Egyesület sok
jó programmal igyekszik a 
településre csábítani a helyi
értékekre fogékony turistá-
kat. Ebbe a sorba illeszkedik
a legújabb, gasztro rendez-
vény is. A honatya vélemé-
nye szerint a kezdeti lépések 
ellenére sokan voltak kíván-
csiak a tállyai programokra. 
Mint mondta, a rendezvény 
nagy pozitívuma, hogy igyek-
szik visszahozni a térség régi 
értékeit huszonegyedik szá-
zadi ruhába csomagolva, a 

mai emberek számára is jól
fogyasztható módon.

Az ilyen rendezvények sok
szempontból előnyösek a kéz-
műves termékeket előállítók 
számára is – mondta rádió-
nknak Szigeti Gábor pálházi
mézeskalács készítő. Hozzá-
tette: a megjelent kézműve-
sek szakmájuk képviseletével
egyben a térséget is képvi-
selik. Mindannyian maguk-
nak próbálnak egzisztenciát
építeni, ami által értéket is 
teremtenek. Foglalkoztatják
saját magukat, valamint jó
esetben még néhány alkal-
mazottat is. Ezzel együttesen 
már gazdasági tényezővé vál-
nak a térségben. 

Kevesen gondolnák, hogy

Zemplénben chili papri-
kákból is készülnek igé-
nyes termékek. Becse Ta-
más Mikóházán néhány éve
kezdett bele a chili terme-
lésbe. Lapunknak elmond-
ta: gyerekei vitték haza az 
első paprika magokat, ami-
ket elültettek, majd egyre 
többféle chilit szereztek be. 
Ma már sokféle csípős ter-
méket készítenek belőlük.
A termelő elmondta: sokan 
érdeklődnek a mifelénk kü-
lönlegeségnek számító étel-
ízesítők iránt. Hozzátette, a 
magyar konyha sok olyan 
ételt ismer, amelyekhez csí-
pős paprikát használunk. 
A chili alapú hozzávalókat 
is ugyanúgy kell használni,

cscsakak k kevevesesebebbb kkellll b b lelőlőlükük
egy-egy ételhez.

A tállyai rendezvény kíná-
latából nem maradhatott ki 
a csokoládé sem. A követke-
zőkben Kerekes Attilát hall-
ják, aki számtalan hasonló
kiállításon fordult meg csa-
ládjával együtt az elmúlt hó-
napokban. Érdeklődésünkre
elmondta, tapasztalataik sze-
rint a magyar emberek csoko-
ládéfogyasztása elmozdult a
minőségi termékek irányába. 
Maguk is igyekeznek népsze-
rűsíteni a csokoládét, amihez 
nagy hasznukra van a csoki
szökőkút, amely nagy nép-
szerűségnek örvend, főleg a
gyerekek körében. Az esemé-
nyen kiállítottak még például 
gyógynövényesek, sajtkészí-
tők, borászok, méztermelők, 
szappankészítők is. A progra-
mok két helyszínen zajlottak:
a Maillot-kastélyban, vala-
mint az Oroszlános Borven-
déglőben. A fesztivál utolsó
napján barbecue- élménynap-
ra várták a szervezők az ér-
deklődőket.  SZI - BA

Kézműves termékek tállyai kavalkádja

AzAz o orsrszázágg lelegnagyobbbb ■■
oszlopdiagramját készí-íí
tették el Sárospatakon a 
II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskolában szerdán,
ami egyben új rekord - kö-
zölte a helyszínen Sebes-
tyén István a magyar re-
kordok regisztrátora. 

Mint hozzátette, annyiban
nem számít újdonságnak a 
kezdeményezés, hogy okta-
tási intézmények többször
próbálkoztak valamilyen re-
kordkísérlettel, de a sárospa-
taki akció egy nagyon ötletes 
és szép példája annak, hogy
miként lehet a matematikát
népszerűsíteni a diákok köré-
ben. Mint hozzátette, a közel
száz négyzetméter felületű,
egy méter magas és valamivel 
több, mint száz méter hosszú
oszlopdiagramra a pi-szám

1006 egymás után követke-
ző tizedesjegyét festették 
fel a gyerekek, a számokat 
különböző színű és méretű 
oszlopokkal jelölve. Sebes-
tyén István kiemelte: az ak-
ció egy nagyon különleges és 
izgalmas módja a matemati-
ka és az abban rejlő csodák 
népszerűsítésére. 

Szegedi Istvánné az iskola
igazgatója elmondta: a ma-
gyar rekorddá nyilvánított 
produkció az intézményük-
ben ötödik alkalommal meg-
rendezett Pi-nap keretében 
készült el, a festésben minden 
tanuló részt vett. A különbö-
ző színnel jelölt számoszlop-
ok együttesen egy Pi-várost
alkotnak – mondta. Mindeze-
ken túl számtalan olyan prog-
ramot szerveztek a tanulók-
nak, amelyek egész napos a

színes és érdekes elfoglaltsá-
got adtak mindenkinek. Az
igazgató hozzáfűzte, hogy a 
szervezés hosszú időszakot 
ölelt fel, több kollégája napok
óta dolgozott azért, hogy a
Pi-nap jól sikerüljön. A ma-
tematika tagozatos gyerekek
is részt vettek az előkészítési
munkálatokban. Sőt, egy-egy 
előadásra már elballagott di-
ákjaik is visszatértek.

A programokról az egyik
főszervező, Géczi Tamásné 
matematika tanár lapunk-
nak elmondta: a programok 
az évek során csiszolódtak, 
az ötletelésben kollégái és

a gyerekek is részt vettek, 
így lett ennyire színes az 
egész napos eseménysoro-
zat. Ráadásul így a tanulók
is jobban magukénak érzik 
a rendezvényt. 

A programok helyszíneit 
stílusosan pí szótaggal kezdő-
dő szavakkal nevezték el. Így
például a piramisnál szám-
piramist lehetett számolni,
de hieroglifákkal neveket is
írhattak rá a vállalkozó ked-
vű fiatalok. A piszmogóban 
kirakójáték várta a résztve-
vőket, Picasso helyszínen 
különböző pi jeleket írhat-
tak a gyerekek, a pikkelynél
egy sárkány pikkelyeit ter-
vezhették meg és mindenhol
volt valami pivel kapcsolatos
hasznos információ – közölte 
a pedagógus.

SZI - BA

Mit kell tennem, ahhoz, hogy 
boldog legyek? Mit kell tennem, 
ahhoz, hogy sikeres legyek? Mit 
kell tennem ahhoz, hogy jó fe-
leség, jó férj legyek? Ismerősen 
csengenek számodra is ezek a 
kérdések?
Ha a kell szót vizsgálja az em-
ber, hogy milyen érzéseket hoz 
elő belőle, az bizony a negatív 
tartományba esik. A kell mindig 
valami kényszer, jóvátétel a rossz 
döntések után, izzadságszagú 
erőlködés. A kötelesség, a sza-
bályok betartása.
A magyar nyelv szép és változa-
tos, számtalan lehetőséget kínál 
az érzéseink árnyalt kifejezésére. 
Az angol nem ilyen gazdag, a kell 
szóban viszont következetes. Már 
az alapoknál tanuljuk azt, külön 
szavuk van a belső kényszerből 
jövő kell-re, és a külső ráhatás mi-
atti kell-re. Így aztán egyértelmű 
mások számára, hogy saját dön-
tésből, vagy külső okok miatt csi-
náljuk azt, amit.
Az, hogy milyennek kellene len-
nem ahhoz, hogy szép, sikeres, 
okos, gazdag, jó nő, jó férfi legyek, 
egy egész iparág épült manap-
ság. A divattanácsadóktól kezd-
ve az életmód és fitneszgurukon 
át a spirituális mesterekig. Mert 
bizony el vagyunk veszve a saját 
világunkban és nagy szükségünk 
van arra, hogy valaki megmondja 
mi az üdvözítő számunkra.
Mester, mondd meg, mit tegyek? 
Semmit és azt könnyedén, írja 
Kiss Balázs Kunó, hazánk egyik 
avantgarde spirituális tanítója, 
amely egyben egyik könyvének 
a címe is. Ebben arra világít rá, 
hogy nem kell top jónak, okosnak, 
szépnek, sikeresnek lenni. Mert a 
kell az mindig mások mintája, el-
várása. Mert rajtam mindig más-
képp fog állni az a divatos ruha, 
mint a vágyott szépségideálon. A 
tanácsa, hogy kezdjük el önma-
gunk útját járni, csak úgy, minden 
csinnadratta nélkül. Közhely per-
sze, mondhatja az olvasó, hiszen 
annyian leírták már. De sok fölös-
leges energiát kiiktathatunk, ha 
megfelelés helyett a saját valódi 
igényeinkre figyelünk.
Én a negyvenes éveim végén 
jöttem rá arra: leginkább ak-
kor teszem tönkre lelkemet és 
az egyensúlyomat, ha örökösen 
felteszem magamnak a hogyan 
kezdetű kérdéseket. Ha állandóan 
elégedetlen vagyok magammal. 
Nem mondom, hogy búvópatak-
ként nem tör újra és újra elő, de 
már azért kordában tudom tar-
tani. És egyre jobban használom 
azt a placebo tablettát, aminek 
a nevét nem bírja el a nyomda-
festék, és a székely bölcs em-
ber mondatát: ödóga (lefordít-
va, ő dolga).
Meg pláne nem foglalkozom már 
azzal: milyen sorsfeladattal jöt-
tem erre a világra. Mert minek 
azt keresni, ha ott van előttem 
nap, mint nap.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Kell

Patakon készült el hazánk legnagyobb oszlopdiagramja
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1. A pályázat célja, hogy
- Sárospatak újra várossá nyilvánításának 50. évfordulója alkalmából készül-
jenek médiamegjelenítésre alkalmas pályaművek, amelyek a városban tanuló 
diákok/hallgatók alkotó munkája nyomán születnek;
- alakuljanak ki, erősödjenek meg azok az alkotó közösségek, amelyek az 
oktatási intézmények kereti között működnek vagy jönnek létre, és a város 
sikeres működését támogatják önkéntes munkájukkal, aktivitásukkal;
- segítse elő az intézmények technikai adottságainak megteremtését az adott 
területen szükséges eszköz háttér biztosításával;
a támogatás nyújtson lehetőséget az alkotó tevékenység végzéséhez.

2. Pályázni lehet 3-5 perces spotfi lmmel, 
- amely Sárospatak értékeinek bemutatása és népszerűsítése céljából készült, 
műfaji megkötések nélkül;
- tetszőleges technikával és eszközzel készített mozgóképes reklámfi lmmel, 
amely videó lejátszó szoftverrel megjeleníthető, formátum megkötése nélkül.

3. Pályázó lehet
1.) minden olyan sárospataki telephelyen alap-, közép- vagy felsőfokú közne-
velési vagy oktatási tevékenységet végző intézmény/szervezet, amely hitelt 
érdemlően, okirattal igazolja ezen tevékenységét;

2.) aki igazolja, hogy az intézmény/szervezet keretein belül média műhelyt 
működtet, vagy vállalja annak létrehozását, működtetését;

3.) aki vállalja, hogy a pályázat elnyerése esetén saját intézményi/szervezeti 
keretei között legalább 24 hónap időtartamra biztosítja a meglévő vagy létre-
hozandó média műhely működéséhez szükséges helyiséget, technikai-kommu-
nikációs és személyi hátteret;

4.) aki vállalja, hogy a pályázat elnyerése esetén a támogatóval szerződést köt, 
a fenti két pontban megfogalmazottakról.

4. Pályázat benyújtásának módja, helye, ideje: 
A pályázatokat a pályázó intézmény/szervezet képviseleti joggal rendelkező 
vezetője, vagy írásos meghatalmazással rendelkező megbízottja nyújthatja be 
személyesen a 3950 Sárospatak, Rákóczi út 47. cím alatti Patakhő Energiaszol-
gáltató Nonprofi t Kft. hivatalos helységben 2018. június 25. és 2018. június 
29. közötti munkanapokon 8.00 és 16.00 között. A pályázat benyújtásának 
legvégső határideje: 2018. június 29. 16.00 óra.
A pályázat benyújtásáról az átvételkor hivatalos jegyzőkönyv készül.

5. A pályázat kötelező tartalma:
1. A pályázó intézményre/szervezetre vonatkozó okirat hitelesített másolata, 
ami az intézmény/szervezet által végzett oktatási tevékenységet hitelt érdem-
lően igazolja.

2.   A pályázó intézmény/szervezet vezetőjének aláírási címpéldánya (hitele-
sített másolat).

3. A pályázó intézmény/szervezet vezetőjének nyilatkozata 
- a 3.2, 3.3., 3.4 pontokban szereplő feltételek vállalásáról;
- a pályaművet készítő diák(ok)/hallgatók nevének felsorolása az osztály 
megjelölésével;
- a pályaművet készítő diák(ok)/hallgatók felnőtt segítőjének, felkészítőjének 
neve (amennyiben volt ilyen).

4.   A pályamű digitális adathordozón (CD, DVD), lejátszható formátumban
A pályázat benyújtásáról az átvételkor hivatalos jegyzőkönyv készül.
A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el. 

Eredményhirdetés: a pályázat benyújtásának végső határidejétől számított 60 napon belül.

A pályázat nyertese az Alapítvánnyal megkötendő Támogatási Szerződés kere-
tében jogot szerez arra, hogy a pályázat céljaival összhangban az alábbi infor-
matikai eszközöket legalább 24 hónapon keresztül térítésmentesen használja:

1 db ASUS i7-7700hq-8gb laptop
1 db 24” LG 24MP59G-P IPS LED monitor
1 db Sony-PXW-X70-4K-XDCAM kamera
1 db Edius vágószoftver - oktatási célra
1 db Shure mikrofon
1 db COLMON 3X2930B 3 LED PANELES BI-COLOR BIG KIT lámpa szett 
2 db NewtekConnectSpark HDMI-NDI konverter (élő közvetítések hardver feltétele)
1 db VMIX Basic HD 4-input szoftver (élő közvetítések szoftver feltétele)
Értéke: 2,5 millió Ft

Sárospataki Tömegkommunikációs Alapítvány, székhely: 3950 Sárospatak Eötvös 
út 6. Sárospatak újra várossá nyilvánításának 50. évfordulója alkalmából pályá-
zatot hirdet Sárospatakon működő oktatási intézmények keretei között működő 
(vagy létrehozandó) média alkotói közösségek számára.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
iskolai média műhely létrehozására

Megbecsüljük
értékeit!

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

06-30-461-7708

ingyeneskiszállás100%értékgarancia

...AHOL AZ ELKÉPZELÉSEINK TALÁLKOZNAK...

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

SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

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

www.autojavitasmiskolc.hu

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!

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

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
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Sok a belvíz. Az egész országban problémát jelent a belvíz. Vancsura József, a Gabona-
termesztők Országos Szövetségének elnöke elmondta: a téli időjárás visszatértével a belvizes 
területek nagysága elérte a 100 ezer hektárt. A szakértő szerint a víz elvezetése, valamint az 
enyhe szél és az idő felmelegedése jelentheti a megoldást.Szuper ügyek

AA tuturirizmzmusus t teleljejesísítt--■■
méménynyee 20201010 ó ótata é évrvrőlől-
évre rekordokat dönt 
Magyarországon.

2017-ben minden idők leg-
jobb turisztikai évét köny-
velhettük el, de a fejődés
tovább folytatódik. Borsod-
Abaúj-Zemplén megyébe pél-
dául 81 milliárd forintnyi tu-
risztikai fejlesztés érkezik a 
következő években – közölte
Guller Zoltán a Magyar Tu-
risztikai Ügynökség (MTÜ) 
vezérigazgatója sajtótájékoz-
tatón Tokajban. A részletek-
ről szólva kiemelte: a kereske-
delmi szálláshelyekre érkező 
vendégek száma alig maradt 
el a 12 milliótól, akik közel 30 
millió vendégéjszakát töltöt-
tek el hazánkban. Ez 51 szá-
zalékkal több, mint 2010-es

adadatatokok - m monondtdtaa. A A n nyoyolclc é éveve
tatartrtóó tötöreretltlenen f fejejlőlődédésnsnekek k köö-
szönhetően a turizmus ven-
déglátás a bruttó hazai ter-
mék (GDP) 10 százalékát adja 
és mintegy 400 ezer embert
foglalkoztat – jelentette ki a
vezérigazgató hozzátéve: a
szállásdíj bevételek tavaly el-
érték a 278 milliárd forintot, 
ami 2010-hezképest 115 szá-
zalékos emelkedés. Kiemelte:
szeretnék, ha 2030-ra a turiz-
mus vendéglátás már a GDP 
16 százalékát adná. 

Guller Zoltán a sajtótájé-
koztatón ismertette a Közpon-
ti Statisztikai Hivatal (KSH)
legfrissebb adatait is a januá-
ri turisztikai mérőszámokról.
Ezek szerint az év első hó-
napjában a tavalyi rekord év 
azonos időszakához képest is 
10 százalékos az emelkedés,

aa bebelflfölöldidi i idedegegenfnfororgagalolomm 1414 
szszázázalalékékkakall nönövevekekededetttt – k köö-
zölte.  Értékelése szerint ez 
azt jelenti, hogy a gazdasági
mutatók javulásával az em-
bereknek több pénzük van, 
akik így szívesen kelnek útra 
és látogatnak el hazánk kü-
lönböző tájaira. Tíz száza-
lékkal jöttek többen Német-
országból és 30 százalékkal
emelkedett a francia turisták 
száma – mondta. Hozzáfűz-
te: Magyarország biztonságos
ország, amely a felmérések
szerint a turisták második 
legfontosabb érve az úti cél 
kiválasztásakor. Ezek alap-
ján 2018-ban újabb rekordok
dőlhetnek meg a turisztikai
ágazatokban – emelte ki.

A Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyei adatokat ismertetve a
vezérigazgató kifejtette, hogy 

aa KSKSHH adadatataiai a alalapjpjáán 2 2010177-bben
454522 ezer vendédég ötöbbbb mint 
egymillió vendégéjszakát töl-
tött el az észak-magyarorszá-
gi megye kereskedelmi szál-
láshelyein. A megyeszékhely
turisztikai szempontból a
magyarországi települések
között négy helyet lépett
előre, a 2010-es 16. helyhez
képest jelenleg a 12. helyen 
szerepel.  

Guller Zoltán aláhúzta: 
2010 és 2017 között össze-
sen 33 milliárd forintnyi tu-
risztikai fejlesztés zajlott le
a megyében. A következő
időszakban a megyét, ben-
ne a Tokaji Világörökségi te-
rületet érintve mintegy 81
milliárd forintnyi turiszti-
kai beruházás valósul meg,
ezek többségének előkészí-
tése már megkezdődött, a

kiki ivitelle ézésekk áprillis nyolca-
ddika után várhatóan jelentős
lendületet kapnak majd – je-
lentette ki a vezérigazgató.
Ezek között kiemelte a tokaji
belváros átalakítását, a tállyai
és tolcsvai kastélyprogramo-
kat, kerékpárút kialakítását 
a tokaji-hídon, a Felső-Tisza
vízi  turisztikai fejlesztését,
élménypontok kialakítását 
Szegiben, Makkoshotykán és
Erdőbényén, a Sátoraljaújhely
melletti Szárhegy és Várhegy
közötti függőhíd megépítését, 
valamint a sátoraljaújhelyi-
vár turisztikai fejlesztését.
Guller Zoltán rámutatott: eb-
ben az összegben nincsenek
benne más olyan pályázatok,
amelyek nem turisztikai tar-
talmúak, de kapcsolódnak az 
ágazathoz. 

SZI - Bódisz Attila

FFellavattttákák T T lelkikibábá-■■
nynyánán a a t telelepepülülésés f felelújújíí-íí
tototttt k könönyvyvtátárárátt.

Szimbolikus jelentőségű, 
hogy éppen a március 15-ei
ünnepek alkalmával adták 
át a közösségi ház részeként 
működő intézményrészt –
mondta az eseményen dr. 
Hörcsik Richárd országgyű-
lési képviselő. A létesítmény 
ugyanis nem csupán hírlap-
ok olvasására, könyvkölcsön-
zésre alkalmas, de internete-
zés feltételei is biztosítottak 
és megfelelő közösségi tér is 
nemcsak a helybelieknek, de a
településre látogató nagyszá-
mú turistáknak is, akik éven-
te mintegy 30 ezer vendégéj-
szakát töltenek Telkibánya
szálláshelyein. Kassai Zoltán 
polgármester lapunknak ar-
ról beszélt, hogy egy sikeres 
pályázat eredményeként sike-
rült kivitelezni a beruházást 
a megyei könyvtárral közö-
sen. A szakmai feltételeket a 
megyei könyvtár biztosította, 
a kivitelezési munkálatokat 

pedig a polgármesteri hivatal
végeztette el. Ez a beruházás
régi vágyuk volt, ugyanis a
művelődési házukat 2014-ben 
felújították, de a könyvtár
megfelelő kialakítására már 
nem volt elegendő anyagi for-
rás. Most viszont az együtt-
működés eredményeként egy
olyan, széles szolgáltatási
körrel rendelkező intézmény-
részt sikerült kialakítani, ami
mindenki számára hasznos.
Dr. Prokai Margit a miskolci 
II. Rákóczi Ferenc Megyei és
Városi Könyvtár igazgatója a 
pályázat szakmai tartalmáról
beszélt. Mint elmondta, a ha-
gyományos könyvtári szol-
gáltatások mellett könyvtári 
programokat is szerveznek
majd a könyvtári ellátási szol-
gáltatási rendszer keretében.

SZI - BA

81 milliárd forint fordítható turisztikára megyénkben

Megújult a könyvtár Telkibányán
Négygysávoss főfőútút é épípítété-■■

sésérőrőll, v valalamaminintt aa cucukokorr-
gyártás újraindításáról is 
szó esett Orbán Viktor 
miniszterelnök szerencsi 
látogatása során. 

A térségi polgármesterek-
kel szervezett találkozója 
ugyan nem volt a sajtó számá-
ra nyilvános, de az ott elhang-
zottakat felidézve a vendég-
látó, Koncz Ferenc Szerencs
polgármestere lapunkat ar-
ról tájékoztatta: egyebek mel-
lett megemlítették a tavalyi 
megyaszói jégverés ügyét, 
amikor is komoly károk ke-
letkeztek a településen. Ezzel 
kapcsolatban arról esett szó,
hogy a kormány miként tud-
na hatékonyan beavatkozni 

a kákárrrrenendedezézéss hahatétékokonynysásá--
gágábaba, memertrt b biizonyos dad imi-
nisztratív akadályok mi-
att nehezen megy a pénzek
szétterítése, elsősorban a vis-
maior támogatások rendezé-
se. Koncz Ferenc hozzáfűzte:
a térség szereplői arra is kér-
ték a miniszterelnököt, hogy 
a Zemplén és Tokaj-Hegyalja 
ütőereként is nevezett 37-es 
számú főutat megfelelő mó-
don fejlesszék. A kormányfő 
ígéretet tett rá, hogy a követ-
kező kormányzati ciklus alatt 
négysávosítják a főutat, első 
lépcsőben Szerencsig. A sze-
rencsi polgármester elvitte a 
miniszterelnököt a szerencsi
csokoládégyártás szellemisé-
gének őrzőjéhez, a Bonbon 

KfKftt. m minintataboboltltjájábaba, vavalalamimintnt
a 2008-ban bezárt és lebon-
tott cukorgyár üresen álló te-
rületére. Ezzel kapcsolatban 
a polgármesteri találkozón
elhangzott, hogy létezik egy,
a szerencsi önkormányzata 
által a Debreceni Agrártu-
dományi Egyetemmel elké-
szíttetett tanulmány, amely 
a korábbitól kissé eltérő cu-
korfeldolgozást tartalmaz, 
ami egyben cukor alkohol,
-fehérje előállítására is al-
kalmas. A kormányfő bizto-
sította róla a megjelenteket,
hogy amennyiben a magántő-
ke a beruházáshoz összeáll, a 
kormányzat kész támogatni
a projektet – mondta lapunk-
nak Koncz Ferenc.     SZI 

Fejlesztéseket ígért a miniszterelnök Szerencsen
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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.

Kos - A Kosok a héten nagyon 
mélyen élik meg a dolgokat, 
eseményeket. Főleg akkor, ha 
korlátozzák őket, most a leg-
fontosabb, hogy a saját útjukat 

járják, különleges megérzéseik meglepő 
dolgokat sugallhatnak nekik, amire 
érdemes odafigyelniük. Új barátokat, 
támogatókat szerezhetnek a héten!

Bika - A héten gyakran kever-
heti magát kínos helyzetekbe. 
Ha nem akar egész héten 
pirulni, akkor nem ártana kicsi-
vel többet gondolkodnia. Nem 

gondol bele a dolgok várható következ-
ményeibe ezért cikis pillanatok között 
találja magát. Nem a csillagok gáncsolják 
el, Ön túl figyelmetlen!

Ikrek - Nehezen hoz meg 
döntéseket és még utána is 
bizonytalankodik. Kerülje ezért 
az olyan helyzeteket, ahol 
fontos kérdésekben várják a 

választ Öntől. Vonuljon bátran félre, 
olyan feladatokkal foglalkozzon, melyek-
kel egyedül is képes megbirkózni. Így a 
magabiztosság látszatát keltheti. 

Rák - Azoknak a Rákoknak, 
akik most kezdenek fontos 
dolgokba, mindenképpen érde-
mes lenne lassan haladniuk. 
Hiszen tudják, hogy hajlamo-

sak túlságosan kapkodni, mindent azon-
nal akarni, amikor jól állnak a dolgaik, de 
néha pont ez sínyli meg a kapcsolatukat. 
Ne siettesse a nagy pillanatokat!

Oroszlán - Figyelje a jeleket, 
az álmait, mert most minden-
nek jelentése van, ugyanis 
aktívan kapja az égiektől az 
útmutatást. Lehet, hogy nem 

mindegyikkel fog egyetérteni, de hát Ön 
kérte a segítséget, amit meg is kap. Az, 
hogy a jelek nem kedvére valók, az már 
másik lapra tartozik. 

Szűz - Ön tudja jól, hogy minél 
tovább halogat valamit, annál 
nehezebb lehet megbirkózni 
vele a végén. A legnagyobb 
kihívást most az otthona, a 

családi élete és a gyermekei jelentik az 
Ön számára. Ha ezen a téren nehézségei 
adódnak, akkor érdemes a legkomolyab-
ban vennie a felmerülő problémákat.

Mérleg - Szinte az őrületbe 
kergetik azzal, ha unalmas 
feladatokat kell végeznie. Csak 
akkor élvezi a munkát, ha az 
valamiféle kihívást is jelent az 

Ön számára. Vagy legalább megédesíti az 
életét valamilyen kis flörtölés, szerelem-
féle, avagy egy érdekes barátság. A hob-
bijában felüdülést találhat!

Skorpió - Az Ön számára 
megjött a tavasz! Egész héten 
varázslatos hangulatban lesz. 
Öntől kevéssé megszokott 
módon, mindenkivel kedves, 

odaadó, szeretetteljes lesz. Rá fog jönni, 
hogy ezzel nem csak másokkal tesz jót, 
hanem önmagával is, hiszen nagyon is 
jólesik szabadon kimutatni az érzéseit.

Nyilas - A Nyilasok életében 
valami olyasmi válik épp valóra, 
amit nagyon szerettek volna 
már. Az anyagiak terén a hét 
csalódást hozhat, de a családi 

dolgaikban viszont érdemes felvállalni 
az áldozatot és nem ítélkezni, amíg nem 
tudják a háttér-információkat. A héten 
hallgassanak a megérzéseikre!

Bak - Érdekes időszak ez 
a Bakok számára. Nagyon 
szeretnék átélni a biztonságot, 
de ennek megteremtése most 
több hitet kíván, mint máskor. 

Mélyen élik meg jelenleg a problémákat, 
így könnyebben is sérülnek. A hétvége 
felé már könnyebbé válnak a dolgok és 
így új kihívásokba is belevághat.

Vízöntő - Merkúr különös 
szögben áll Jupiterrel. Felemás 
energiák áramlanak Ön felé. 
Úgy érezheti, ideje számot 
vetnie és átgondolnia, mi 

mindentől kellene megszabadulni és el 
kellene már engedni azokat a személye-
ket vagy dolgokat, amelyek csak hátrál-
tatják. Ne siesse el a döntést!

Halak - Szeretne eredményeket 
felmutatni, de még túl korai 
visszaigazolást várnia. Egyelőre 
érje be annyival, hogy önmaga 
elégedett a saját haladásával, 

akár a munkáját, akár a tanulmányait 
illetően. Ha majd sikerül magát tökélyre 
fejlesztenie, akkor várhat jó reakciókat a 
környezetétől is.

 HOROSZKÓP 13. HÉT (2018. március 26-tól április 1-ig)
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Miért ?

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

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

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

3 Tematikus különszámok: egy lappal eljutni a
megyében élőkhöz. 

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

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

3  A terjesztése két irányú: postaládás és lerakóhelyes.

3 A példányszámaink és terjesztési helyeink
transzparensek.

3

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

Maros Éva 

Kedves 
Olvasó!
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Megjelenés: 2016. július 14.
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a zempléni állatvéd�k munkáját!

Kérjük, segítse adója

SÁROSPATAK: Zemplén Help Alapítvány
Mandulás-hegyi Kutyaotthona

Adószám: 18427974-1-05
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HÁZ-, HÁZRÉSZELADÁS

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

Bánrévén (közvetlenül a Szlo-
vák határ mellett) csendes utcá-
ban 990 m2 telken 80 m2-es, 
összkomfortos, (2 szoba + nap-
pali)  családi ház eladó. A ház-
hoz nyári konyha, garázs, pin-
ce, fúrt kút tartozik. Fűtése 
gázkonvektor + cserépkályha, 
a meleg víz ellátásáról gázboj-
ler gondoskodik. Irányár: 3,4 
M Ft. Érdeklődni hétköznap 17 
óra után, hétvégén egész nap 
a 06-20/260-95-17 telefonszá-
mon lehet.

Eladó Encsen egy 240 m2-es, 
4 szobás, szintes családi ház 
gyönyörű zöldövezeti telekkel. 
Irányár: 14,9 M Ft. Érdeklődni: 
0630/535-7946 számon.

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

Miskolc Pereces kertvárosban 
erdőre néző, kinézetre is tetsze-
tős 110 m2-es, 3 szobás, össz-
komfortos kertes családi ház, 
busztól 20 méterre eladó. Ár: 
13 M Ft. Tel.: 70/4193-532.

Parasznya csendes utcájá-
ban 1332 m2 telken 90 m2, 
3 szobás, tégla, cseréptetős 
ház eladó. Műa nyílászárók, 
laminált parketta, új csatorna, 
GÁZCIRKÓ fűtés, konyha-für-
dő befejezésre vár, szomszéd-
ban új házak. Ár: 7,9 M Ft. Tel.: 
06/30-227-2273.

ApróApró
Sajószentpéteren az Erkel 
Ferenc utcában eladó egy vál-
lalkozásra is kiválóan alkal-
mas, jó állapotú, 4 szoba+40nm 
nappali+200nm melléképü-
let, műhely, garázs, 1100 
nm telken. Ár: 13 M Ft. Tel: 
0670-701-2271.

Szentpéteri kapuban eladó egy 
családi ház 509 m2-es saroktel-
ken 3 szobával, hasznos alap-
terület 67 nm. A telken 2 állá-
sos garázs, alagsorban mosó-
konyha. Megkímélt állapotú, jó 
beosztású, jól alakítható ingat-
lan. Irányár: 15,4 MFt. Tel: 
0630/535-7946.

LAKÁSELADÁS

Miskolc, Észak Kilián város-
részen, Csortos Gyula utcá-
ban 36 m2-es földszinti, fel-
újított fürdőszobás, tégla lakás 
jó lakóközösségben eladó. 
Ár: 5.990.000 Ft. Érdeklődni: 
+36-70/611-1486.

Gyönyörű környezetben Mis-
kolc, Komlóstetőn, 56 m2, 2 
szobás, II. emeleti, gázos, fel-
újított, erkélyes, pincés lakás 
eladó. Tel.: 20/503-9615.

Miskolc, Könyves Kálmán utcá-
ban eladó 41 m2-es, másfél 
szobás, földszinti, teljes körű-
en felújított, klímával ellátott 
műanyag nyílászárós lakás. 
Pince felől és az oldalfala szi-
getelt. Jó lakóközösség, kiváló 
infrastruktúra. Irányár: 7 M Ft. 
Érd.: 0630/955-6167.

Miskolc, Középszer utcában 
eladó egy 52 m2-es, 2 szo-
bás, 7. emeleti lakás. Rendes 
lakóközösség. Befektetésnek is 
kivallóan alkalmas. Elad. ár: 7,8 M Ft. 
Érd: 0670/450-5189.

FÖLD, KERT

Királyhegyen 8300 nm szőlőte-
rület eladó. Érd.: 06-30/662-5255 
(17 óra után).

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

Jelentkezni lehet olptech@olptech.hu e-mail címen, 
telefonon +36-70/291-5933 munkaidőben, vagy személyesen 

munkaidőben 3533 Miskolc, Kerpely Antal u. 35. 
(Digép Ipari Park) OLP-TECH Kft. telephelyén.

OLP-TECH Gyártó, Szerelő és Szolgáltató Kft.
Keresünk Miskolci munkahelyre 
CNC vezérelt él hajlító 

és hagyományos
 lemez hengerítő

kezelésében jártas dolgozókat. 

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

AJKA, NOSZLOP

BOCK HUNGÁRIA KFT. 

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

K E R E S Ü N K

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

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

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 
 +cafetéria/hó

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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MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

45
45

23

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.

ÁLLAT

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

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

EGYÉB ELADÁS

Költözés miatt áron alul eladó 
kombi hűtő, férfi Mountain-
bike kerékpár, mahagóni színű 
tükrös előszobafal, Samsung 
tv. Tel.: 20/407-2798.

Rendelje meg akciós tüzelő-
jét! Kalodás (1mx1mx1m), és 
erdei m3-es (1mx1xm1,7m), 
és ömlesztett tűzifa rendelhe-
tő! Ingyenes házhoz szállítás. 
Jelenlegi termékeink: tölgy, 
bükk, akác, nyárfa. Ár: 11000 
Ft-tól. Hívjon bizalommal: 
30/3066-568 EUTR azonosító: 
AA5854363.

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

EGYÉB KERESÉS

Dísztárgyakat, festményeket, 
porcelánt, órát, könyvet, ezüs-
töt, hagyatékot műtárgybe-
csüs vásárol. Érd.: 06-30/342-
1855.

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

SZOLGÁLTATÁS

Hirdessen a Szuperinfóban!
www.szuperinfo.hu

Adja fel 
apróhirdetését 
újságunkban
KIEMELÉSSEL!

Válasszon 
4 lehetőség 
közül! 

Sárga háttér
500 Ft/alkalom05

Fekete keret
500 Ft/alkalom05

Piros keret
500 Ft/alkalom505

Negatív
500 Ft/alkalom05

Ácsmunkákat vállalok: Tető-
szerkezet készítése, fedése, 
régi tetők felújítása, átalakítá-
sa. Bádogos munkák referen-
ciával! 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

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

Németországba és Dániá-
ba keresünk munkavállaló-
kat mezőgazdasági területre: 
állattenyésztés – állatgondo-
zás (szarvasmarha, sertés), 
traktoros, mezőgazdasági 
gépszerelő, növénytermesz-
tési területre, ill. betanított 
munkákra. Tapasztalat előny, 
de egyik helyen sem feltétel. 
Legalább alap német vagy 
angol nyelvtudás minden 
helyen szükséges. Jelent-
kezés: 06-70/949- 0400,  
nyiregyhaza@andreasagro. com   
www.andreasagro.com
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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

GGGGGUUUUUUMMMMMMM KKKGUMIKK!

25
év

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!

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

HÍREK A GEORGIKONBÓL

Iski Petra 12. A és Fischinger Bence 
5/13 tanulónk képviselte iskolánkat és 
Magyarországot az NTP-NTMV-17-A-
0027 által támogato�  Párizsban meg-
rendezésre került borbírálati (CJPV) 
versenyen. A huszonhárom meghívo�  
versenyző közül Petra a 3. helyezést, 
Bence pedig 10. helyezést érte el. Gratu-
lálunk sikerükhöz, nagyon büszkék va-
gyunk.  Köszönjük a felkészítést Ficsor 
János és Untener Gyula kollégáknak, 
a szülők és a fenntartó támogatását. A 
kísérő tanárok Komporday Levente és 
Cserépyné Varga Mária voltak.

Mező Tehetségpont

ÚJABB NEMZETKÖZI
SIKER A 

GEORGIKONBAN

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 

EU
TR

: A
A5

84
21

33

Sátoraljaújhely, régi Visószer telephelyén

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

Kiváló minőségű

06-30/613-5064
Csak telefonhívásra 

szállíthatunk!

INGYENES  
házhoz-

szállítással
ajándék 
mosópor+
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