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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 10. hét

Idén is megrendezték Sáros-
patakon a Szent Erzsébet Ku-
pa tollaslabda versenyt. Az ese-
ményre nemcsak Sárospatakról, 
de más településekről, példá-
ul a Szabolcs megyei Nagyha-
lászról is érkeztek versenyzők, 
hogy megmérettessék magukat. 
/5. oldal

Tollaslabda-verseny

Az esztétikai és művészi él-
ményt nyújtó kifejezési esz-
közök színes tárházát hozta el 
Sárospatakra a Dél-Borsodi Kép-
zőművészeti és Népművészeti 
Egyesület./3. oldal

Színes tárház

A tél utolsó napjai. Március elejére érkezett meg a zimankó 
Zemplénbe. A havazás és a hideg együtt néhány napra igazi téli 
A tél utolsó napjai. 
Zemplénbe. A havazás és a hideg együtt néhány napra igazi téli 
A tél utolsó napjai. 
hangulatot teremtett. Szajkó József fotója Sárospatakon készült. 

Köteles László
Komlóska polgármestere

Isten éltesse
 N nap alkalmából 
a hölgyeket!
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Kiváló minőségű

06-30/613-5064
Csak telefonhívásra 

szállíthatunk!

INGYENES  
házhoz-

szállítással
ajándék 
mosópor+
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Sárospataki 
munkahelyre 
LAKATOS

és 
HEGESZTŐ 
munkakőrbe 

munkatársakat
keresünk.

Tel.: 06-20/977-2832 45
26

92

Miskolc, Futó út 70.
46/432-511

TRAPÉZLEMEZ

1.290 Ft/m2-től

www.tetolemezcentrum.hu 45
28
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Elérhetőségeink:
+36 70 4242 490, +36 30 2811 548, +36 52 413 766, 

oktatas@probitas.hu. www.probitas.hu
Kövessen minket facebook oldalunkon! Probitas Plus Kft.

Minden tanfolyamunk képzési és vizsgadíja havi, kamatmentes 
részletfi zetéssel egyenlíthető ki.  Nálunk nincs távoktatás!

„Vedd fel a versenyt a gyermekeddel az informatika területén!”

A GINOP-6.1.2-15-2015-0001 “DIGITÁLIS SZAKADÉK CSÖKKENTÉSE” 
kiemelt projekt keretén belül IKER1 (E-000720/2014/D024) és IKER2 

(E-000720/2014/D025) 
szintű képzésekre várjuk a jelentkezéseket.

Jelentkezz Te is  sárospataki INGYENES
informatikai képzéseinkre!

ÓVODAI DAJKA
(OKJ 32 140 01 | -000720/2014/A021) 

MUNKAVÉDELMI 
TECHNIKUS

(OKJ 52 862 01 | E-000720/2014/A001) 

ECDL KÉPZÉS 
(E-000720/2014/D005)

SÁROSPATAKON
új képzéseket szervezünk 

2018. márciustól

45
26

70



2 2018. március 9.

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

eva.laczo@szuperinfo.hu

Nagy tisztelője vagyok a hölgyeknek. 24 évi 
polgármesterségem alatt számtalanszor meg-
tapasztaltam, hogy a hölgyekre mindig szá-
míthatunk. Ők azok, akik leányként lelke-
sen remélik a jót, asszonyként helyt állnak 
a családokban és özvegyként ápolják az em-
lékeket.

A nők mindenütt ott vannak. Népdalkör-
ben, az egészségügyben, az oktatásban a köz-
igazgatásban, a közszolgálatban, a szociális 
szférában, a politikában és a civil szerveze-
tekben is.

Mindig csodálom a lelkesedésüket, a hitü-

ket, a kitartásukat, a szeretetüket és a tűrőké-
pességüket is.

Komlóska ma nem tartana itt, ahol van, 
ha nem a nők vinnék így előre a falu dolgait. 
Sokszor és gyakran számíthatok az asszonya-
inkra, ha segítségre van szükségünk.

Számomra Ők példaképek: dédnagyma-
máim, nagymamáim, édesanyám, feleségem 
és kislányom, munkatársaim a hivatalban, a 
közmunkában, az orvosi rendelőben, a házi 
szociális gondozásban, az óvodában és az is-
kolában is.

Nőnap alkalmából a Zempléni Gondo-
latok előadás-sorozat keretében 
március első vasárnapján mindig 
megünnepeljük Őket. A templo-
mi imádság után eddig sokszor ne-
ves előadók bevonásával élményt 
is ajándékoztunk. Most egy kicsit 
szolidabban ünnepeltünk a nagy-
böjtre való tekintettel is.

A művelődési házban láttuk ven-
dégül mindazokat, akik eljöttek a 
Parakliszra és Ivancsó Bazil előa-
dására. Egy szál rózsa mellé, süte-
ményt és üdítőt is felszolgáltunk. 

Most az Önkormányzat jó 
anyagi helyzetére való tekintettel a 

képviselőtestületünk 
döntése alapján 
minden dolgozónk 
az orchidea mel-
lé egy havi bérének 
megfelelő pénzju-
talmat is kapott. 

Gondoltunk a 
lakosságra is 
és a testü-
letünk úgy 
d ö n t ö t t , 
hogy min-
den család 
részére biztosítunk 1 m3 tűzifát és minden 
családnak átvállalja az Önkormányzatunk a 
2018. évi hulladékszállítási díját is.

Jólétünk nagyban függ a komlóskai höl-
gyektől is, ezért az áldozatos munkájukat így 
tudtuk ebben az évben meghálálni nekik.

Isten éltesse a hölgyeket!

Komlóska, 2018. március 8.

Köteles László
Komlóska polgármestere

Telefonszám: 30/9383174
E-mail: kl@komloska.hu

Komlóskán megbecsüljük a nőket
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Fiatalok a kisebbségekért. Az őshonos nemzeti kisebbségek jogainak védel-
me érdekében gyűjtenek aláírásokat az érintett országokban ezekben a hetekben. Egymillió 
aláírásnak kell összegyűlnie ahhoz, hogy az Európai Bizottság, valamint az Európai Parlament 
kötelezően foglalkozzon a témával. A részvételre buzdít a Magyar Ifjak a Nemzeti Közösség-
vállalásért Egyesület csatlakozva a Rákóczi Szövetség akciójához.Szuper ügyek

Húsz középiskolás – ■
leginkább roma szárma-
zású - lányt segítenek két 
éven keresztül a sátoral-
jaújhelyi Piarista Rendház 
munkatársai annak érde-
kében, hogy ne morzso-
lódjanak le az iskolából, 
azt sikeresen végezzék el, 
így legyen egy megszer-
zett szakmájuk vagy 
érettségijük - közölte az 
intézmény.

A projekt elindítása kap-
csán kiadott közleményük-
ben azt írják: a diákokat a 
Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei város három közép-
iskolájából – a Szerencsi 

Szakképzési Centrum Sátor-
aljaújhelyi Trefort Ágoston 
Szakgimnáziumából és Szak-
középiskolájából, az V. István 
Katolikus Szakközépiskolá-
ból és Gimnáziumból, vala-
mint a Piarista Kollégiumból 
- választják ki.  

Az is közölték: a munkát 
nyolc mentor végzi, akik az 
érintett iskolák pedagógusai 
is egyben. A mentori munka 
heti gyakoriságú személyes 
találkozást jelent, valamint 
kétheti rendszerességgel cso-
portos foglalkozásokat tar-
tanak életvitel, egészség, 
mentálhigiéné, háztartás, 
kultúra és hagyományok, 

pályaorientáció, valamint 
családnevelés témakörök-
ben. Része a programnak a 
rendszeres családlátogatás, 
kapcsolattartás a szülői ház-
zal, illetve egy nyári tábor is. 
A program során a lányok ha-
vonta természetbeni támo-
gatásban is részesülnek, a 
pedagógusok pedig tovább-
képzéseken vesznek részt. A 
2019. december 31.-ig tartó 
program feltételeit a Bari Shej 
– Fata Mare – Nagy Lány elne-
vezésű pályázaton a Csillogó 
szemek című pályamunkájá-
val teremtette meg a sátoral-
jaújhelyi rendház – olvasható 
a közleményben.

A pályázatot az Európai 
Szociális Alap és Magyar-
ország Kormánya hirdette 
meg. A program keretében 
országosan 1500 roma lányt 
támogatnak két éven keresz-
tül egyházi és civil szerveze-
tek, összesen 2,7 milliárd fo-
rintból. Az újhelyi piaristák 
30 millió forintból valósítják 
meg a programot. A projekt-
indító eseményen jelen volt 
Schanda Tamás János euró-
pai uniós fejlesztéspolitiká-
ért felelős államtitkár, aki azt 
mondta, hogy a roma társada-
lom felzárkóztatása a lányo-
kon, asszonyokon keresztül 
érhető el.                 SZI - BA

Az esztétikai és mű-■
vészi élményt nyújtó ki-
fejezési eszközök színes 
tárházát hozta el Sáros-
patakra a Dél-Borsodi 
Képzőművészeti és Nép-
művészeti Egyesület.   

A március 28.-ig látogatha-
tó Dél-Borsod kincsei - című 
tárlaton kovácsoltvas műre-
mekek, hímzett terítők, fá-
ból faragott szobrok, fotók, 
grafikák, textilszobor, fest-
mények, kőfaragványok lát-
hatók. Az egyesületet és az 
alkotókat Konczné Tegzes Eri-
ka, a mezőnagymihályi Mű-
velődési Ház vezetője mutatta 
be a megjelenteknek. A kiállí-
táson verset mondott Gyulai 
József és dalcsokorral ked-
veskedett a  Mezőnagymihály 
Hagyományőrző Népdalkör. 
Konczné Tegzes Erika el-
mondta: az egyesület 16 al-
kotója 17 alkotását mutatta be 

a zempléni városban. Hason-
ló kiállításuk volt már Szeren-
csen, a kisnánai - várban, Me-
zőkövesden, Tiszaújvárosban, 
Egerben és Miskolcon. Har-
madik éve állítanak ki kö-
zösen az alkotók, ugyanis 
2015 márciusában jött létre 
az egyesület. Kiállítók: An-
tal Simonné hímző; Borsos 
István szobrász; Fehérné Föl-
di Mária hímző; Gácsi Ger-
gő kovács; Iván Zoltán Dá-
vid kovács; Kis István fotós; 
Kovács Ildikó textilszobrász; 
Korpás Lajosné festő; � Laka-
tos József szobrász; Lengyel 
László kovács; Molnár Papp 
Ilona szárazvirágkötő; Nagy 
István festő; Novák József fes-
tő, szobrász; Papp Csilla fes-
tő; Szikszai Róbert grafikus; 
Urbán Pálné matyóbaba-ké-
szítő; Üveges Sándorné hím-
ző; Vass J. Zsóka festő.

SZI  - BA

Idén is megrendezték Sá-■
rospatakon a Szent Erzsébet 
Kupa tollaslabda versenyt.   

Az eseményre nemcsak 
Sárospatakról, de más tele-
pülésekről, például a Sza-
bolcs megyei Nagyhalász-
ról is érkeztek versenyzők, 
hogy megmérettessék magu-
kat. Kecskeméthy Károly, a 
házigazda Szent Erzsébet Ál-
talános Iskola pedagógusa, a 
verseny szervezője elmondta: 
körülbelül tíz évvel ezelőtt 
hívta fel a figyelmét az egyik 
kollégája, hogy a Magyar Tol-
laslabda Szövetségen keresz-
tül lehet pályázni sportesz-
közökre. Nem volt véletlen, 
hogy éppen neki szóltak, hi-
szen korábban a barátaival 
már régóta űzte ezt a sport-
ágat. Akkor sikerült megte-
remteni a tollaslabda feltét-
eleit iskolájukban – mondta 
a pedagógus. Hozzátette: a 
sportág népszerűsége azóta 
is töretlen, komoly a gyerekek 
érdeklődése iránta, de mivel 

nagy kitartást igényel, így 
érezhető a lemorzsolódás is. 
Kecskeméthy Károly szerint 
ennek az az oka, hogy gyor-
san kiderül: ez nem ugyan-
az a tollaslabda, mint amit 
a strandon, vagy a kertben 
játszik a család, itt gyorsan 
oda kell érni, hajolni, pon-
tosan ütni, emiatt hamar el 
is lehet fáradni. Aki kevésbé 
kitartó, feladja – fűzte hozzá. 
A sportágat, szakkör és edzés 
keretében is gyakorolhatják 
az oktatási intézményben. A 
szervező kiemelte: a sárospa-
taki verseny nem része a di-
ákolimpiai sorozatnak, még-
is komoly küldetést tölt be, 
amatőr versenyzők is kipró-
bálhatják magukat különö-
sebb tét nélkül. SZI  - BA

Dél-Borsod kincsei

Ez nem a strandon játszható tollaslabda

Piaristák programja a lemorzsolódás ellen
Már lassan kiszorít bennünket a 
lakásból a ruhatárunk, panasz-
kodik Gábor a barátjának. Mégis 
nem telik el úgy egy hét, hogy a 
feleségem ne vásárolna valamit. 
Még azt sem mondhatom, hogy 
csak magára gondol, hiszen vá-
sárol a gyerekekre és számomra 
is. Hiába mantrázom, hogy ha 
egy évig nem vennénk egyet-
len darabot sem, akkor is len-
ne mit felvennünk, egyszerűen 
nem birok vele.
Saci szintén nagy ruhabolond. 
Olykor maga sem tudja miért is 
tér haza újabb és újabb cuccok-
kal. A leárazás a szenvedélye, de 
ha kifog egy turkálóban valami 
nagyon olcsót és teljesen újat, 
madarat lehet vele fogatni. Per-
sze akadnak napok, amikor kor-
holja magát. Akkor, amikor már 
nincs hová beakasztani a dara-
bot és selejteznie kell.
Petra az internetes vásárlásra 
kattant rá. A keresőjében szám-
talan kínai oldalt mentett már 
el, ahol fillérekért kaphatóak 
konyhai kütyük, játékok, ruhák, 
táskák, cipők, hamisított áruk. 
Ugyan a konyha már tele van 
olyan eszközökkel, amit maxi-
mum egy évben használ csak, 
de képtelen ellenállni a csábítás-
nak, hogy ne böngéssze estén-
ként kikapcsolódás gyanánt a 
kínálatot. És persze mindig akad 
egy giga akciós filléres darab 
amire lecsaphat.
Ahhoz nem kell makro közgaz-
dásznak lennie valakinek, hogy 
pontosan tudja, hogy ha nő a 
fogyasztás, akkor nő a gazda-
ság is. De a családi mikro gaz-
daságra ez pont ellenkezőleg 
hat. Mert ha tudatosan vásá-
rolunk, maradhatnak a családi 
büdzsében tartalékok fontosabb 
dolgokra is.
Weiser István a hazai marke-
ting egyik guruja. Ő pont arra 
tanítja a kereskedőket, hogyan 
tudnak még több terméket érté-
kesíteni a piacon a mestermeg-
győzés technikával. Az embere-
ket ő három csoportba sorolja. 
Csupán 0,1 százalék az, aki ra-
cionálisan dönt. A 98,9 száza-
lék pedig úgynevezett címkék-
ben gondolkodik, amit mások 
találtak ki számukra, amelyek-
nek nagyon kevés köze van a 
valósághoz. Az egy százalékot 
képezik az úgynevezett mes-
termeggyőzők, akik kitalálják a 
címkéket, ideákat, tehát uralják 
az emberek 98,9 százalékának 
a gondolkodását.
Amikor ezt a könyvet elolvastam 
eléggé megdöbbentem. De azt 
kell, hogy mondjam a szerzőnek 
teljesen igaza van. Korunk nyáj-
szemlélete, a befolyásolás ural-
kodik minden területen. Persze 
a választás még szabad. Még 
rajtunk múlik melyik csoport-
hoz akarunk tartozni. 

SZI – Maros Éva

RÚZS

Választás

Vigyázni kell az online tűzifahirdetésekkel
Sokan fűtenek fával és sok családnak fontos, hogy megfelelő áron szerezze be a tüzelőt. 
Ezt használják ki azok az illegális, vagy szabálytalankodó fakereskedők, akik a vásárlók 
kárára szeretnének nyerészkedni. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal erdészeti 
igazgatósága végig nyomon követi a fa útját az erdőktől a fogyasztókig. Az ellenőrzéseket 
ettől az évtől kiterjesztették egy új felületre, a világhálóra is. Az online tűzifa hirdetések 
vizsgálatának első eredményei aggasztóak. A hirdetések 70 százalékát töröltetni kellett 
az internetes oldalakról – számolt be Nagy Dániel, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági 
Hivatal erdészeti igazgatóságának igazgatóhelyettese az Európa Rádiónak. SZI
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Országszerte több mint 
2,5 millió rendszeres olvasó!

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!
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SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

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

www.autojavitasmiskolc.hu 45
29
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VOLOGDAI 
AUTÓSBOLT

 Autóalkatrészek,
felszerelések

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

 46/546-407

FAGYÁLLÓ VÁSÁR!
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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
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Díjat kapott Tóth István. Több évtizedes Rally sportért végzett munkája elis-
meréseként a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség kitüntetésben részesítette Tóth Istvánt, a 
Zemplén Televízió szerkesztő-operatőrét. Tóth István gyerekkorától az autósport szerelmese, 
diákként már kint volt a miskolci versenyeken, s előbb fotókon, majd filmen örökítette meg a 
nagy pillanatokat. A televízióban nagy sikerrel sugározzák a Kipufogó c. technikai magazinját, 
melyekben a versenyekről számol be, s igazi klasszisokkal készít interjúkat.Szuper ügyek

Tavaly és tavalyellőtt ■
összesen tizennyolcezer 
tonna csokoládé készült 
Magyarországon, amelynek 
közel harmada külföldi pia-
cokon talált gazdára – 
mondta a szerencsi gazda-
fórum előtti sajtótájékozta-
tóján Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter. 

Mint hozzátette, a csoko-
ládégyártás érzékelhetően a 
minőség irányába mozdult el, 
egyre több a magas kakaótar-
talmú és a kézműves termék. 
Kiemelte: a magyar csokolá-
dégyártás és –készítés fejlődé-
sére a felsőoktatás és a szak-
képzés is reagált, ugyanis a 
gödöllői Szent István Egye-
temen Élelmiszertudományi 
Karán már folyik ehhez il-
leszkedő oktatás és több he-
lyen szakképzés. Aláhúzta: 

a csokoládégyártás egyre ko-
molyabb szereplője a hazai 
élelmiszeriparnak. A minisz-
ter a sajtótájékoztatón mél-
tatta a szerencsi Bonbon Kft. 
eredményeit, amely - mint 
mondta – megőrizte a szeren-
csi csokoládégyártás évszá-
zados hagyományait. A sze-
rencsi csokoládé egyszerre 
kézműves és nagyobb meny-
nyiségű élelmiszeripari ter-
mék - fogalmazott. Fazekas 
Sándor szót ejtett arról is: re-
méli, hazánk cukoripari hely-
zete megengedi majd, hogy a 
cukorgyártás is visszatérjen 
Szerencsre. Ehhez megvan 

a megfelelő mezőgazdasági 
háttér, hiszen Borsod-Aba-
új-Zemplén megye egy erős 
mezőgazdasági térség, ahol 
tizenötezer őstermelő, tár-
sas vállalkozás, vagy csalá-
di gazdaság tevékenykedik. 
A mezőgazdasági tárca veze-
tője kifejtette: az elmúlt nyolc 
évben jelentős eredményeket 
ért el az ágazat a kormányzat 
és a gazdálkodók közös mun-
kájával. Hetvenezer új mun-
kahely jött létre, amelyből 22 
ezer az élelmiszeriparban re-
alizálódott. Ez utóbbiban a 
mezőgazdaságban dolgozó-
kénál is magasabb arányban 
nőttek a nettó bérek, 58 szá-
zalékos emelkedéssel másfél-
szer magasabb juttatás kap 
ma egy munkás, mint néhány 
éve. A mezőgazdaságban a jö-
vedelmek növekedése 49 szá-
zalékos – közölte. Kiemelte: 

ez a helyzet segíthet megol-
dani a két ágazat munkaerő 
hiányát is, ugyanis a bérek 
emelkedésével sokak számá-
ra vonzóvá válhat a mezőgaz-
daságban és a feldolgozóipar-
ban dolgozni. Koncz Ferenc 
Szerencs polgármestere arról 
beszélt, hogy Szerencs min-
dig is egy élelmiszeripari vá-
ros volt, ezt szeretnék a jövő-
ben is erősíteni. A helyi ipari 
létesítmények pedig nemcsak 
a helybelieknek adott és ad 
munkát, de a térség mezőgaz-
dasági vállalkozóinak is min-
dig komoly felvevőpiacot je-
lentett. Hozzáfűzte: városuk 
egyben Tokaj-Hegyalja kapuja 
is, ezért a jövőben a borvidék-is, ezért a jövőben a borvidék-is, ezért a jövőben a borvidék
hez kapcsolható mezőgazda-
sági és élelmiszeripari fejlesz-
tésekkel is szeretnék tovább 
erősíteni a helyi kínálatot. 
                 SZI - Bódisz Attila

Amikor e sorok megje-■
lennek, egy-két nappal nő-
nap után vagyunk már. 

Ezer köszönetet rebeghe-
tünk életünk legszebb pil-
lanataiért. Esküvőért, gyer-
mekáldásért, szeretettel teli 
időszakokért. Asszonyként a 
gondoskodásért, a stabil csa-
ládi háttérért, hogy olyan jól 
tudtok bátorítani, és ha kell, 
visszafogni. Nagymamaként 
pedig a sok simogatásért, a 
kedves szavakért, a sok prak-
tikáért, jó tanácsért. De ez 
már nem is köszönet, hanem 
a hála kategóriája. Boldog Nő-
napot!                      SZI - BA

Köszönet a nőknekA minőség irányába mozdult el csokoládégyártásunk
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Az ENSZ azt akarja,
hogy bontsuk le 

a bevándorlás útjában 
álló kerítést.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából

202x273mm_ENSZ.indd   1 2018. 02. 28.   11:06:14
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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.

H á z - ,  H á z r é s z e l a d á s

eladó Sátoraljaújhelyen 4 szo-
bás kertes családi ház. Érd.: 
06-20/227-2966, 06-47/325-
066.

Karoson kétgenerációs össz-
komfortos családi ház eladó 
vagy miskolci, sátoraljaújhelyi, 
sárospataki lakásra cserélhető. 
Tel.: 0647/342-367, 0630/551-
9500.

sárospatakon szintes családi 
ház, 1200 négyszögöles kerttel, 
gazdasági épületekkel eladó. 
Tel.: 06-20/993-1360.

Apró

Könnyítse munkáját 
a Grenatherm hősugárzó és a 
Grenaisol hőszigetelő lappal

Miskolc, Csabavezér u 115. Tel.: 06-30/303-8648

www.grenaisol.hu      www.facebook.com/grenaisol

A grenathermből készült
burkolat átmelegedés 
után a teljes felületén 
- lassan sugározza ki a 
meleget.

- tiszta
- gyors

- könnyű
- hatékony
- egyszerű

- higiénikus
- gazdaságos

- környezetbarát

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

szoba-konyhás családi ház 
komfortos, nagy udvarral sür-
gősen eladó. Tel.: 06-20/334-
9210.

l a K á s K e r e s é s

sátoraljaújhelyben kere-
sek 2 szobás lakást 60 m2-ig. 
Tel.: 06-70/610-7175.

a l b é r l e t  K e r e s é s

sárospatakon kiadó csalá-
di házat vagy lakást keresek 
hosszú távra, sürgősen. Tel.: 
06-20/455-4485.

F ö l d ,  K e r t

bodrogolaszi határában 3,4 
hektár erdő, föld eladó. Tel.: 
06-30/792-6039. 

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.

eladó Sátoraljaújhely Várhegy-
dűlőn 1 szoba konyha + szőlő-
feldolgozóval 250 négyszögöl 
szőlőterület. Érd.: 06-20/227-
2966, 06-47/325-066.

Király hegyen 8300 nm szőlő-
terület eladó. Érd.: 06-30/662-
5255 (17 óra után).

Ü z l e t H e l y i s é g

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

sátoraljaújhelyben, Martino-
vics u. 19. szám alatt üzlethe-
lyiség kiadó. Tel.: 06-30/382-
1186.

e l e K t r o n i K a

asztali számítógép eladó. Para-
métereiről érdeklődni. Irány-
ár: 22.000 Ft. Tel.: 0620/455-
0706.

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

Flippereket vásárolok akár 
működésképtelen állapotban 
is. Tel.: 06-30/644-4486.

á l l a t

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

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállít-
va 650 Ft/db. Tel.: 06-20/204-
2382.

e g y é b  e l a d á s

eladó! Mosógép, kávéfőző, 
kis hűtőszekrény, TV, húsdará-
ló, porcelánok, bőrönd, táskák. 
Tel.: 06-70/322-0256. 

eladó 100 éves írógép, szalagos 
magnó, bakelit lemezek, hábo-
rú előtti szépirodalmi könyvek, 
diófa kombinált szekrény, kihúz-
ható kanapé. Érd.: 06-20/941-
0409.

terménydaráló, szekrények, 
heverők és egyéb szobabútor-
ok eladók Sárospatakon. Tel.: 
06-30/238-5138.

r é g i s é g ,  g y ű J t e M é n y

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

e g y é b  K e r e s é s

személyautókat és vashulla-
dékot vásárolok. Tel.: 70/555-
12-62.

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/alkalom

Negatív
500 Ft/alkalom500 Ft/alkalom500 Ft/alkalom
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Szeretné, ha társasháza hatékonyabban működne? Csökkentené a rezsiköltségeket?
Nagyobb kényelemre vágyik? Vagy szebb környezetre?

Az OTP Business Társasházi Pályázattal most az Ön lakóközössége is részesülhet a pályázati alapból.
Négy kategória – számos nyertes − 20 000 000 forint elnyerhető támogatás − értékes ajándékutalványok. 
 
Pályázzon és nyerjen!
Az első 500 teljes körű pályázati anyagot benyújtó pályázónak a Társasházi Háztartás (THT) című szaklap
1 éves előfi zetését adjuk ajándékba.

Az idei évben a nyertes pályázatok beadójának többszörösen is megtérül a munkája!
A nyertes társasház/lakásszövetkezet pályázatának benyújtója 100 000 forint értékű ajándékutalvánnyal  
kerül jutalmazásra.

Részletes feltételek: www.otpbusiness.hu/tarsashazipalyazat • 06 1 366 6030

A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a fi gyelem felkeltése. 

Nyerjen fejlesztési támogatást lakóközösségének!

Az OTP Business Társasházi Pályázat
a kaputelefon-rendszer fejlesztésében
is segíthet.

A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS

LAPZÁRTA
VÁLTOZÁS!

Következő
számunk

lapzártája:
2018. március 12.

(hétfő)

Megjelenés:
2018. március 16.
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tollhagyaték, dunna, pár-
na felvásárlása napi legmaga-
sabb áron, házhoz megyek. Tel.: 
06-20/214-4362.

s z o l g á l t a t á s

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

tetőfedő, bádogos munkát vál-
lalok, bármilyen ács- és bádo-
gos munka javításokat is. Hív-
janak bizalommal. Tel.: 20/568-
3248.

M u n K a H e l y e t  K í n á l

Karosszéria lakatost, hűtősze-
relőt azonnali kezdéssel felve-
szek. Tel.: 06-20/910-3950.
sátoraljaújhely, Várhegy dűlő-
ben 300 négyszögölhöz kere-
sünk szőlőműveléshez értő 
férfit, aki az összes termésért 
elvállalná a munkát. Minden fel-
szerelés megvan. Zárt kert, pin-
ce, kőház, konyha, autóút víz-
gyűjtő. Tel.: 06-47/321-018.

o K t a t á s
alsó tagozatos gyerek(ek) dél-
utáni felügyeletét 13:00-tól 
16:00 óráig tanulással együtt 
vállalom. Nyugdíjas pedagógus. 
Érd.: 06-20/941-0409.

Hirdessen a Szuperinfóban!
www.szuperinfo.hu
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Laczó Éva
(: 06-20/480-1603

Keretes 
hirdetés feladás

 - 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 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!

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

MUNKATÁRSAT KERES

látszerész végzettség, vagy optikában 
szerzett gyakorlat

-legalább középfokú végzettség,
-kereskedelmi végzettség
-B kategóriás jogosítvány
-saját gépkocsi

 Jelentkezési határidő: 
2018. március 20.

Fényképes önéletrajzot személyesen, 
a Vojth Optika sárospataki üzletébe
(Rákóczi u. 25. sz.) kérjük leadni.

BOLTI ELADÓ képesítéssel rendelkező 
kollégát vagy kolléganőt várunk!

FELTÉTELEK

ELŐNYT JELENT

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

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

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
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Sátoraljaújhely, régi Visószer telephelyén

MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN

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

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