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Zemplén 41. hét

Áder János köztársasági el-
nök emlékezett az aradi vér-
tanúkra Széphalmon október 
hatodikán./3. oldal

Áldozatuk erőt adott

N y o l c a -
dik alka-
l o m m a l 
r e n d e z -
ték meg 
a Mind-
szent-ha-
vi  mu-
latságot 
B o d r o g -
keresz t-
úron. A 

civil kezdeményezés egyre 
népszerűbb a Tokaji Borvidék 
értékei iránt érdeklődők köré-
ben és a programok is évről-
évre bővülnek./5. oldal

Tokaji Szüreti Napok. Rendkívül sokan 
voltak kíváncsiak az idei Tokaji Szüreti Napok 
programjaira. Képünk a hagyományos szüreti 
felvonuláson készült. /5. oldal

Fotó: Erdős József

Egyre népszerűbb

ZEMPLÉN 2017. október 13. XXVIII/41. /Levi Fotó
www.levifoto.hu;  info@levifoto.hu

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

Fotózás, 
fotókidolgozás

Fényképes 
ajándéktárgyak

Fotózás
LEVI FOTÓ

Sárospatak, 37-es főút 68-as 
szelvény

(Károlyfalva és Sárospatak között a 
fenyvesnél.)

DÍSZNÖVÉNYEK
tuják

karácsonyi fenyők
értékesítése

közvetlenül a termelőtől!

Érdeklődni: Bobkó János 
Tel.: 30/475-2456
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Sátoraljaújhelyben a Rákóczi utca 3. szám alatt, az emeleten
(Vojth Optika felett) várjuk kedves vásárlóinkat, hetente érkező

holland új és használt ruhákkal.
Ha szereted az egyedi divatot, akkor nézz be hozzánk!

Óriási akciókkal várunk!
További információért és aktuális akciónkról keresse fel üzletünket,

vagy pedig a Meri Divat Facebook oldalát!

Krizantém és 
villanytűzhely 

Sárospatakon eladó! 
Érd.: 20/547-1850 

Sátoraljaújhely
Tesco mögött 

2 HEKTÁR 
FÖLDTERÜLET 

ELADÓ. 
30/9674-842 

Szaniter terméket gyártó cég 
fér� munkatársat keres

 sárospataki munkahelyre. 
Fényképes önéletrajzát küldje a 
stumpferno@gmail.com címre.

Sátoraljaújhely, Kossuth tér 28. Tel.: 06-47/321-433
Sárospatak, Rákóczi út 32. (Hild tér) Tel.: 06-47/315-559

INGYEN
OKTÓBERBEN IS!

SZEMÜVEGKERETEK

INGYENES SZEMVIZSGÁLAT
SZEMVIZSGÁLAT IDŐPONTJA: 2017. OKTÓBER 28. SZOMBAT
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A Weinberg ’93 Építő Kft.  
szerkezetgyártó csapatába

LAKATOS 
munkakörbe új munkatársakat keresünk.

Feladatok:
acélszerkezetek lakatos összeállítása, műszaki rajz 
szerint

Elvárásaink:
lakatos szakképzettség (szerkezetlakatos, géplakatos, 
lemezlakatos, karosszérialakatos)
lakatos munkakörben szerzett munkatapasztalat
pontos és megbízható munkavégzés
hegesztési gyakorlat előnyt jelent.

Ha Rád esik a választásunk:
egy szakképzett, tapasztalt csapat tagja leszel
versenyképes jövedelemmel és juttatásokkal díjazzuk 
a munkádat
támogatjuk a munkába járásodat
egész évben folyamatos munkavégzést biztosítunk, 
műhelyben
hosszútávú együttműködést kínálunk

Jelentkezési határidő: 
2017. október 31.

Jelentkezni önéletrajz küldésével lehet:
e-mailben:  allas@weinberg93.hu címre

postai úton: 3950 Sárospatak, Malomkőgyár utca 7. címre

Tájékoztatjuk Kedves Hirdetőinket, hogy  
Sátoraljaújhelyen és vonzáskörzetében élők  

AZ APRÓHIRDETÉSEIKET ITT IS FELADHATJÁK:

Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 3. sz.

430502

429632
430503
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Egyetem lehet. A magyar kormány, valamint a Magyarországi Református Egyház 
között a napokban megújított megállapodás értelmében az alkalmazott tudományok egyete-
me lehet a Sárospataki Református Teológiai Akadémia. Ez része annak a törekvésnek, amely 
szerint visszaálljon az a korábbi helyzet, amikor az oktatási rendszer nem tett különbséget a 
teológiai, valamint a világi oktatás között.Szuper ügyek

Magyarországnak tör- ■
vényes joga volt megvé-
deni az uralkodó által 
szentesített vívmányo-
kat, mivel ez békében 
nem ment, vállalni kellett 
érte a harcot, és mert a 
harc sem vezetett siker-
re, meg kellett halni érte 
- mondta Áder János a 
168 éve kivégzett tizen-
három aradi vértanúra 
emlékezve Széphalmon.

A köztársasági elnök a ti-
zenötödik aradi vértanúként 
emlegetett Kazinczy Lajos 
honvéd ezredes szobránál 
hozzátette: a megtorlók úgy 
hitték, hogy az élen járó kato-
nák kivégzésével a bátorságot 
is kiirtják mindazokból, akik 
mögöttük harcoltak, bennük 
bíztak. Áder János kiemel-
te: ez azonban éppen fordít-
va történt, a haza - vesztesé-
gei révén - megfogyatkozott 
ugyan, de minden érte ho-
zott áldozattal csak még erő-
sebb lett. Az államfő felidéz-
te: rögtönítélő hadbíróságok 
egyformán halálba küldtek 
péket, tanítót, földművest, 

nyomdászt, honvédet, lel-
készt, jegyzőt, katonát és 
civilt. Legalább 130 embert 
végeztek ki, több százan ke-
rültek börtönbe - mondta. Ok-
tóber végére már egész Euró-
pa visszhangzott a példátlan 
vérontás miatti felháboro-
dástól, a megtorlás lendüle-
te lassanként alábbhagyott, 
de Kazinczy Lajosnak még 
a kivégzőosztag elé kellett 
állnia. 

Áder János a nyelvújító Ka-
zinczy Ferenc fiának élettör-
ténetét ismertetve kiemelte: 
Kazinczy Lajos a család leg-
kisebb gyermekeként csak rö-
vid ideig érezhette magán az 
atyai figyelmet. 11 éves volt, 
amikor apját, Széphalmon el-
temették. Rámutatott: a Ka-
zinczy család legkisebb fia, 

a hadtudomány 
művelésébe fo-
gott. A katonais-
kolából induló, 
szépen ívelő pá-
lya azonban rövid 
időre megszakadt, 
végül mégis e hi-
vatásban teljesült 

be sorsa, amikor életét adta 
a hazáért. 1848-ban a hon-
védzászlóaljak szervezése-
kor felajánlotta szolgálatait a 
Batthyány-kormánynak. Har-
colt a pákozdi, a tápióbicskei, 
az isaszegi, a nagysallói és 
komáromi csatákban, szer-
vezett sereget Pozsonyban, 
vezette a győri sáncok meg-
erősítését. Személyes hősi-
essége és helytállása léptette 
Kazinczy Lajost mind maga-
sabbra: századosból őrnagy-
gyá, majd alezredesi és ezre-
desi rangra. 1849 júniusában 
Munkácson már három me-
gye haderőinek főparancs-
nokaként hívta honfitársait, 
hogy segítsék a honvédő kato-
nákat. Kazinczy Lajost októ-
berben felségsértés vádjával 
elítélték, földi maradványai 

sosem kerültek elő. Ha sír-
helye nem is, de szobra több 
mint száz esztendeje szülő-
helyén, Széphalmon áll – kö-
zölte az államfő.

Szamosvölgyi Péter, Sátor-
aljaújhely polgármestere ün-
nepi köszöntőjében így fogal-
mazott: „meggyőződésem, 
hogy az aradi vértanúk áldo-
zatukkal hozzájárultak a ki-
egyezés sikeréhez, tettükből 
merített erőt 1920 után az or-
szág, mint ahogyan 1945-ben 
is, állt talpra két hétre 1956-
ban és tudott rendszert bon-
tani 1990-ben”. A polgármes-
ter hozzátette: amíg 1849-ben 
még a nemzethalál gondolata 
is realitásnak tűnt, ma egy 
szabad országban, Kazinczy 
Ferenc sírja mellett magya-
rul köszönthetjük egymást. 
Véleménye szerint október 
hatodikán így a gyász mel-
lett visszafogottan ugyan, de 
ünnepelthetünk is, mert „tá-
bornokaink, ha a csatát el is 
vesztették, céljaikat elérték, 
vagyis a háborút megnyer-
ték” – mondta Szamosvölgyi 
Péter.                        SZI - BA

A haza erőt merített az aradi vértanúk áldozatából

Sárospatakon járt a holland szenátus elnöke
Hollandiát és Ma- ■

gyarországot sok tör-
ténelmi szál köti össze, 
ezek között a legerő-
sebbek közé tartozik a 
reformáció – mondta 
Ankie Broekers-Knol, a 
holland szenátus elnö-
ke sárospataki látoga-
tása alkalmából. 

Az elnök budapesti prog-
ramjain túl két vidéki városba 
látogatott el, a magyar refor-
máció két bölcsőjébe, vagyis 
Debrecenbe és Sárospatak-
ra. A Sárospataki Református 
Kollégium Nagykönyvtárá-
ban Aros János polgármester, 
valamint dr. Hörcsik Richárd 
a térség országgyűlési képvi-
selője, a Parlament Európai 
Ügyek Bizottságának elnöke 
fogadta a rangos vendéget. 

A honatya elmondta: 15 éve 
jó kapcsolatot ápol a holland 
politikussal, akit már évekkel 
ezelőtt meghívott egy tokaj-
hegyaljai pincébe boroz-
gatni. Most, magyarországi 
látogatása során sort kerítet-
tek a találkozóra. A képvise-
lő kiemelte: fontos jelzésér-
tékű volt a szenátusi elnök 
látogatása a korábbi holland 
nagykövet szerencsétlen ki-
jelentése miatti feszültség 
enyhítésében.

Ankie Broekers-Knol a hol-
land-magyar kapcsolatokról 
szólva így nyilatkozott: mind-
két ország azonos érték- és 
érdekközösség részese. Ezen 
belül nagyon fontos a két or-
szág köteléke, azon belül is 
az interparlamentáris, va-
gyis parlamentek közötti 

szinten. Látogatá-
sával elsősorban 
ezt szerette volna 
képviselni. Hozzá-
tette: a Sárospata-
kon látott könyvek, 
dokumentumok ta-
nulmányozása so-
rán nagy örömmel 
szembesült azzal, milyen mé-
lyen gyökerezik a két ország 
kapcsolata, főleg a tudomány 
területén.  

Arról, hogy a Nagykönyv-
tár mit is mutatott meg a hol-
land szenátus elnökének, 
arról az intézmény munka-
társa, Kovács Áron lapunk-
nak elmondta: a 17. századi 
peregrinációnak (pataki di-
ákok külföldi tanulmányai-
nak) talán legfontosabb cél-
pontja volt Hollandia. Az ő 

ott írt értekezéseiket, jegyze-
teiket, leveleiket tekinthette 
meg a vendég. Ezen kívül az 
ellenreformáció idején bib-
liákat nyomtattak Hollan-
diában, amelyek magukon 
viselik a holland nyomda-
technológia elemeit, amiket 
szintén bemutattak az elnök 
asszonynak. Ezenkívül hol-
land atlaszokat, térképeket 
is láthatott a rangos vendég 
Sárospatakon. 
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Hannáért a fiúk megőrültek fia-
tal korában. Szép, karcsú alkata, 
Lollobrigidás kisugárzása miatt 
minden barátnőjét ette a fene. 
Talpraesettségével és szorgal-
mával bekerült a budapesti mű-
szaki egyetemre. Egyszerű fa-
lusi szülei bíztak abban, hogy a 
fővárosban megcsinálja majd 
a szerencséjét. Minimum egy 
ügyvédhez, vagy egy orvoshoz 
megy férjhez. 
Hanna jól vette az akadályokat 
a kollokviumokon és a szigor-
latokon, de furcsa férfiak vet-
ték körül. A csoporttársai csak 
álmélkodtak azon, amikor egy 
tőle tíz évvel idősebb férfival 
kezdett el járni. A Wartburgok, 
Trabantok és Ladák között per-
sze megkapó volt a piros Opel 
sportautó, jól is állt Hannának. A 
férfi alacsonyabb is volt, de leg-
inkább a megjelenésében akadt 
valami megmagyarázhatatlan. 
Ordított róla a simlisség. 
Negyedik év félévkor már nem 
tudott elmenni vizsgázni, álla-
potos lett. Biztos volt benne, 
Béla örömmel értesül arról, 
hogy családjuk lesz. Gazdag-
ságban éltek, nem volt szükség 
arra, hogy dolgozzon. 
A gyerekek egymás után jöttek, 
Hanna szépségén ez mit sem 
változtatott. Az ötödik házas-
sági évfordulójukon kiderült Bé-
la kártyaadóssága. Milliók röp-
ködtek a levegőben, annyi pénz, 
amit ő még életében nem látott. 
A családi házból egy panelbe 
költöztek. Béla égre földre es-
küdött, megváltozik és rendes 
munkája lesz. A kártyát azonban 
más szerencsejátékra és éjsza-
kai életre cserélte. Hanna irodai 
munkát vállalt és esténként ta-
karítást. És továbbra is szerette 
Bélát és hitt neki. Pedig egyre 
zsugorodott a lakásuk, végül 
albérletben kötöttek ki. 
A negyvenéves érettségi talál-
kozójukon az osztálytársai alig 
ismertek rá. Bár sudár alkata 
megmaradt, a bájnak, a kisugár-
zásnak nyoma sem volt. Míg a 
többség az unokák kedves tör-
téneteit osztotta meg, addig ő 
hangosan beszélt arról, ha új-
ra kezdené az életét, újra Bé-
lát választaná. Úgy érzi a kar-
mája az, hogy erre az emberre 
vigyázzon. Kopott ruháját vizs-
lató és szegénysége bugyrait 
ismerő osztálytársai gondola-
tai között az motoszkált: kik ők, 
hogy megítéljenek egy embert. 
Hiszen mindenki a saját szem-
üvegén látja a maga igazságát. 
Bár Hannának volt esélye arra, 
hogy levegye azt és újra cserél-
je, mégis ragaszkodott a régi 
beválthoz. Ha létezik reinkarná-
ció, valószínű a következő éle-
tében is azt viseli majd.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Szemüveg
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Ingyenes szállást vagy lakhatási támogatást biztosítunk! 

A biatorbágyi M1 Üzleti Parkban lévő telephelyünk bővülő  
csapatába keresünk új kollegákat az alábbi munkakörökbe:

Tarts velünk, mi összetartunk!
A Flex hazánk 8. legnagyobb vállalata, közel 10.000  
munkavállaló közreműködésével nyújt magas színvonalú, 
komplex szolgáltatásokat a terméktervezéstől, a gyártáson és 
logisztikai tevékenységen át az értékesítés utáni szervizelésig.

Amennyiben

Jelentkezz hozzánk!

 
Jelentkezés: toborzas@�ex.com
vagy a 06-80-205-192 ingyenesen hívható zöld számon.

szeretnél biztos jövedelmet, bejelentett munkahelyet,

szívesen lennél tagja egy összetartó csapatnak,  
ahol szakmailag is fejlődhetsz,

bevállalod a többműszakos munkavégzést,

»

BRUTTÓ 100.000 FORINT BELÉPÉSI BÓNUSZ  
AZ OKTÓBER 16. ÉS NOVEMBER 3. KÖZÖTT BELÉPŐKNEK!

»  csomagoló, összeszerelő és  
anyagösszekészítő operátor

»  minőségellenőr

»

»

01_flex_szuperinfo_120x227mm_patyi_kampany_v2.indd   1 06/10/17   20:01

Telefon:  06 20 318 5238
www.holidayszoboszlo.hu

HAJDÚSZOBOSZLÓI

KEDVEZMÉNYES
ÜDÜLÉS3 éjszaka 

1  00 Ft*

4 éjszaka 
1  000 Ft*

7 éjszaka
25 000 Ft*

Tartalma: 
korlátlan büféreggeli, 
kétfogásos 
meleg vacsora, 
korlátlan wellness.
*Az IFA-t nem tartalmazza.

P á l y á z a t i  e r e d m é n y 
Az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság által

É2017-2887-002/2017 számon, „Fakitermelés 2017” 
jeligével kiírt egyfordulós nyilvános pályázati eljárás 

eredményesnek minősült, nyertes ajánlatot tettek 
az I. sz. területi egység vonatkozásában: 

GIRDÁN-FA Kft., 
a II. és III. sz. területi egység vonatkozásában: 

FAIMPEX HUNGARY Kft. 
és AGRO-FAIMPEX Kft. közös ajánlata



 

HÍREK A GEORGIKONBÓL

Iskolánk labdarúgócsapata 
első helyezést ért el az 
október 9-én a katolikus 
Keriben megrendezett 
V. István Kupa versenyen. 
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RÁDIÓJA

AZ

ÉRTÉKES
GONDOLATOK

Megbecsüljük
értékeit!

RÉGISÉGBOLT
Régiséget, órát, bútort, festményt, 
régi játékot, hagyatékot, porcelánt,

érméket, retro gyárgyakat vásárolunk

06-30-461-7708
Üzletünk költözés alatt

ingyeneskiszállás100%értékgarancia

ELADÓ!
l Nagy ÉTI 20-as felújított gázkazán
 Ir.ár: 40 EFt
l 50 l-es szőlőprés Ir.ár: 40 EFt
l 3 db boros hordó 40-50-60 l- es
 Ir.ár: 5-6-7 EFt
l 30 l-es cserép káposztáshordó
 Ir.ár: 10 EFt
l Káposztagyalu  Ir.ár: 3 EFt
l 2 db fa sózóteknő Ir.ár: 2 EFt/db
l 50 l-es zománcozott üst Ir.ár: 5 EFt
Érdeklődni: Miskolc-Hejőcsaba 

46/366-098 telefonon napközben.

AUTÓBUSZ-
VEZETÕKET

keresünk!

Várjuk Önt is az
Észak-magyarországi

Közlekedési Központ Zrt.
autóbuszvezetõi közé:

l stabil munkahely
l bérpótlékok l kafetéria
l béren kívüli juttatások

l ingyenes autóbuszbérlet
l üzemanyag-megtakarítás

l formaruha l képzés
l életpálya-modell

Információ, jelentkezés:
www.emkk.hu,

jelentkezes@emkk.hu
telefon: 06-46-515-038

BERZÉKEN 
60 éve italboltként

üzemelő vendéglátó 
egység ELADÓ.

Érd.: 06-20/9236-030

429683

429708

429421

430361
429626

430512
430509

430508

429193
430506
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Nem kaphatnak majd csomagot a rabok? Megtiltanák, hogy ételt 
küldjenek a raboknak a hozzátartozók. Ezen kívül tisztálkodószert és dohányárut is tilos lenne 
küldeni - írja a Népszava egy kormány előterjesztésre hivatkozva. Az elítéltek eddig havonta 
egy csomagot kaphattak a felsorolt dolgokkal. A jövőben azonban csak látogatáskor, a bör-
tönboltokban vehetnének ilyesmit a rabok rokonai.Szuper ügyek

Az újboroktól az autócsodákig

Egyre több az érdeklődő a Tokaji Szüreti napokon

Nyolcadik alkalommal  ■
rendezték meg a Mind-
szent-havi mulatságot 
Bodrogkeresztúron. A 
civil kezdeményezés 
egyre népszerűbb a To-
kaji Borvidék értékei 
iránt érdeklődők köré-
ben és a programok is 
évről-évre bővülnek.

Molnár Péter a Patrícius 
Szőlőbirtok birtokigazga-
tója, az esemény egyik fő-
szervezője lapunknak azt 
mondta, hogy vendégeik 
megkóstolhatták az újboro-
kat, a száraz borok szürete 
ugyanis már befejeződött és 
a borok nagy része is kierjedt 
már. Ezek megmutatták a 
dűlők minden értékét és ez is 
leginkább a rendezvény cél-
ja – fogalmazott. Kiemelte, 
a Mindszent-havi mulatság 
a helyi értékekről szól, ahol 
a borok mellett meg tudják 

mutatni a kézművesek is a 
saját termékeiket, a méz- és 
sajtkészítők, de zempléni kö-
tődésű festők kiállításainak 
is teret adtak idén. A Nobi-
lis kézműves borászatot mű-
ködtető Bárdos Sarolta ér-
deklődésünkre azt mondta: 
ilyenkor személyesen tud-
nak találkozni vásárlóikkal, 
meg tudják beszélni milyen 
filozófia alapján készülnek a 
boraik. Hozzáfűzte: mivel 
éppen zajlik a szüret, lehe-
tőség van 
bemutat-
ni a bor-
készítés 
olyan fo-
l y a m a -
tait, sza-
kasza it, 
ami más-
kor nem 
lehetsé -
ges. Ilyen 
például, 

hogy meg tudják mutat-
ni az aszúsodás folya-
matát és mustot is le-
het kóstolni. Májer József 
Bodrogkeresztúr polgármes-
tere szerint a civil kezdemé-
nyezés eredményeként lét-
rejött rendezvény remekül 
összegyűjti és összefogja a 
település összes értékét, lát-
nivalóit. Kiemelte: az utóbbi 
években létrejött borászatok 
komoly tényezőkké váltak 
a helyi munkaerő piacon, 

vagyis jelentős foglalkozta-
tóvá léptek elő. Az önkor-
mányzat után már a máso-
dik helyen állnak a dolgozók 
számát illetően. Májer Jó-
zsef hozzáfűzte, hogy kü-
lön szimpatikussá teszi a 
mulatságot az is, hogy nem 
próbál tömegrendezvénnyé 
válni, hanem őrzi barátsá-
gos, emberléptékű arcula-
tát. A Henye Borászatban ta-
lálható borbárban az ismert 
gitáros, Szűcs Antal Gábor 
adott latinos hangulatú kon-
certet. A jó borok kóstolása 
mellett pedig egy különle-
ges látványossággal, vagyis a 
borászat különböző helyein, 

ötletes installációk között 
elhelyezett különleges au-
tócsodákat is bemutattak. 
Kalocsai László ügyvezető 
elmondta, ezzel is szeret-
tek volna újabb élményekkel 
kedveskedni a rendezvény 
résztvevőinek. Az autók tu-
lajdonosa, a sátoraljaújhelyi 
származású Magyari Lajos 
kérdésünkre azt mondta: 
olyan járműveket gyűjt első-
sorban, amelyek valamilyen 
módon fontos szereplői az 
autótörténelemnek. A kiállí-
tott autók között volt Jaguár, 
Caterham, Ferrari, Porsche, 
Land Rover, Mini Morris és 
Morgan.                  SZI - BA

Rendkívül komoly  ■
érdeklődés kísérte az 
idei Tokaji Szüreti Na-
pok programjait.  

Főleg a hagyományos fel-
vonulás kapott kiemelt figyel-
met, amelyen a Tokaji Bor-
vidék mind a 27 települése 
képviseltette magát. Parkolót 
szinte nem is lehetett találni a 
városban a három napos ren-
dezvény szombatján. A látvá-
nyos felvonulást követően a 
főtéren felállított színpadon 
Posta György polgármester, 

valamint dr. Hörcsik Richárd 
országgyűlési képviselő kö-
szöntötte a megjelenteket, 
majd a borvidék falvainak és 

városainak képviselői össze-
adták a polgármesterek bo-
rának alapanyagául szolgá-
ló szőlőt. 

A rendezvénysorozat ke-
retében nemcsak a tokaji bo-
rok kedvelői kóstolgathatták 
kedvenc nedűiket, de szere-
pet kaptak a térség gasztronó-
miai sajátosságai is. A három 
nap alatt számtalan kulturá-
lis program is várta az érdek-
lődőket, köztük kisebb zenei 
programok, de igazi nagykon-
certek is.

SZI - BA

Zongoraavató koncert a teológián. 
A ma elérhető egyik legjobb koncertzongorát avatták fel 
egy koncert keretében a Sárospataki Református Teológiai 
Akadémián. Az eseményen a sokak számára a Virtuózok 
című műsorban ismertté vált Gyöngyösi Ivett Schubert 
szonátákat játszott. Dr. Füsti-Molnár Szilveszter a teológia 
rektora lapunknak azt mondta: a pataki kollégium az oktatás 
mellett mindig fontos szerepet vállalt a magas színvonalú 
kultúra közvetítésében is. Ezt szeretnék újraéleszteni azzal, 
hogy a jövőben több színvonalas programot szerveznek majd 
az intézményben. Ennek a törekvésnek a része az értékes 
zongora megvásárlása.                                                SZI - BA
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Felújított, összkomfortos parasztház 
Bodrogolasziban eladó. Ugyanitt régebbi 
bútorok és szüreti felszerelések, műanyag 
hordók eladók. Tel.: 20/362-8099.

Karoson kétgenerációs, összkomfortos csa-
ládi ház eladó vagy miskolci, sárospataki, 
sátoraljaújhelyi 2 szobás lakásra cserélhető. 
Tel.: 06-30/551-9500, 06-47/342-367.

sárospatakon 3 szobás kertes családi ház 
eladó. Érd.: 06-20/915-9796.

sárospatakon a Gyóni Géza utcában felújí-
tott, 2 szobás, nagy nappalis, teraszos, térkö-
ves, dupla garázzsal kertes családi ház eladó. 
Érd.: 06-20/804-2226, vagy 47/313-330.

sátoraljaújhelyen kétszobás, összkomfor-
tos kertes családi ház eladó. Tel.: 30/263-
3495.

eladó családi házat, lakást, nyaralót, erdőt, 
termőföldet keresek értékesítési célra. Tel.: 
06-20/341-7228.

Miskolc-Tapolcán eladó szigetelt 4 szoba, 
2 fürdőszobás földszintes családi ház par-
kosított 680 nm telekkel. Iá: 23,9 MFt Tel: 
20/9168-855

Miskolc Győri kapu közelében eladó 2 szo-
ba, étkezős, szigetelt kis családi ház 450 nm 
telekkel, melléképületekkel. Iá: 12,9 MFt Tel: 
20/9168.855

Miskolcon 60 m2-es, 2 szobás családi ház, 
250 m2-es telken, felújítva eladó. Ár: 13,6 
MFt. Tel.: 30/743-1648.

Miskolctól  csak 6 km! Eladó újszerű 3 szo-
ba, nappali, étkezős Bramac tetős családi ház 
garázzsal, 1240 nm telekkel. Iá: 18,9 MFt 
Tel: 20/9168-855

Miskolctól 10 km-re, Hernádkakban eladó 
téliesített, szigetelt nyaraló garázzsal, gondo-
zott nagy telekkel. Miskolci csere érdekel. Iá: 
4,9 MFt Tel: 20/9168-855

sajószentpéteren eladó földszintes 2+2 fél 
szobás  gáz és hagyományos fűtésű kis csa-
ládi ház garázzsal, parkos 1000 nm telekkel. 
Iá: 9,9 MFt Tel: 20/9168-855

Miskolc-Berekalján, csendes zöldöveze-
ti részen, tégla építésű, 110 nm alapterü-
letű, 4 + 2 félszobás, 2 fürdőszobával ren-
delkező, felújított állapotú ingatlan eladó. Ár: 
21.990.000 Ft. Telefonszám: +36 70 603 
6037.

Miskolc-Bulgárföldi zöldövezeti környezet-
ben eladó egy rendezett lépcsőházú 4 eme-
letes társasház 3. emeletén, 51 m2-es, táv-
fűtéses lakás, felújítandó állapotban, külön-
álló pincével. Irányár: 6,6 MFt. Érd: 70/555-
3109.

Felsőzsolcán csendes helyen, téglából épült, 
felújítandó 4 szobás, 106 m2-es, összkom-
fortos kocka ház 820 m2-es telekkel eladó. 
Ár: 12 M Ft. Tel.: 20/499-7331.

emődön tehermentes azonnal költözhető, 
vegyes falazatú 2,5 szobás, gázkonvektor 
fűtésű családi ház 1100 nm kerttel, pincé-
vel, bő vizű kúttal eladó. Ár: 5,9 M Ft. Tel: 
0670-701-2271.

Hejőkeresztúr, Rákóczi u. 12. sz. alatt 1851 
nm telken 105 nm-es, összkomfortos, azon-
nal birtokba vehető családi ház eladó. Érd.: 
06-70/415-5599.
aszalón 2005-ben épült 2 szintes, 140 
m2, 5 szobás családi ház 1100 m2 telken 
eladó. Tégla, cseréptetős, 10 cm szigetelés-
sel, gáz+vegyestüzelés, kétállásos garázs-
vállalkozásra, gyermeknevelésre alkalmas. 
Ár: 6,99 M Ft. Tel.: 30/227-2273 Doxabi 
Ingatlan
Miskolcon, az Egyetemhez közel, Csermőkei 
út elején eladó azonnal költözhető, jó állapotú, 
tehermentes, 2 szoba ebédlős, 64nm, tégla 
építésű családi ház 25nm terasszal, pincével, 
melléképületekkel, 620nm parkosított telken. 
Ár: 6,8 MFt. Tel: 0670-701-2271.

Bekecsen az Akácos úton eladó 78 nm, 2 
szoba+nappali+nagy étkezős konyha, szé-
pen felújított, tégla építésű, gáz-konvektor 
fűtésű családi ház 1000 nm-es telken, fúrt 
kúttal, garázzsal, melléképületekkel. Ár: 8,9 
M Ft. Tel: 0670-701-2271.
Kisgyőrben az Ady E. utcában eladó 
egy jó állapotú, 80nm 1+3 félszobás, 
összközműves, gáz-cirkó és cserépkályha 
fűtésű családi ház 1600 nm telken garázs-
zsal, melléképületekkel. Ár: 4,9 M Ft. Tel: 
0670/701-2271.
Mályi, Rákóczi Ferenc utcában 910 nm-es 
telken 40 nm-es, gázkonvektor fűtésű, 
vályogból épült kis családi ház nyári kony-
hával, pincével eladó. Ár: 4,9 M Ft. Tel: 
0670/701-2271.

Mályi, Rákóczi utcában eladó egy felújított, 
hőszigetelt 90 nm, 3 szoba, beépíthető tető-
teres, tégla építésű, nagy teraszos csalá-
di ház 900 nm telken, pincével, garázzsal, 
melléképületekkel. Ár: 14,9 M Ft. Tel: 0670-
701-2271.
Parasznya csendes utcájában 2800 m2 tel-
ken 100 m2, 3 szobás, tégla, cseréptetős ház 
eladó. Műa nyílászárók, laminált parketta, új 
csatorna, GÁZCIRKÓ fűtés. Ár: 8,99 M Ft. Tel.: 
06/30-227-2273.
Miskolc „Domus „mellett 531 m2-es telken 
90 m2-es felújítandó ház eladó. Vállalkozásra 
kiválóan alkalmas, 2 utca határolja-átjárható. 
Gázos 1,5 szobás, fszt.-első emeleti beszá-
mítható! Ár: 7,99 M Ft. Tel.: 06/30-227-2273 
Doxabi Ingatlan.

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: 2017/41. Eng. szám: 163/0387/2010
A Szuperinfó fizetett 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 héten leveheti a 
lábáról egy kisebb betegség. 
Főleg ha túlhajtja magát, nem 
figyel a jelzésekre. Ezzel a kis 
betegeskedéssel és fizikai kel-

lemetlenséggel azt üzeni Önnek a teste, 
hogy nem használhatja ki a végletekig. 
Különben is be kellene látnia, hogy nem 
csak munkából áll a világ.

Bika - Bár egykoron jó ötletnek 
tűnt a szőnyeg alá seperni a 
problémát, hogy mihamarabb 
lenyugodjanak a kedélyek, de 
már akkor is tudta, hogy a 

kérdéssel újra foglalkoznia kell. Remek 
alkalom nyílik erre most, hiszen minden 
érintett nyitott arra, hogy átbeszéljék a 
történteket. 

Ikrek - Rengeteg a teendője 
és a sok munka miatt könnyen 
kapkodóvá, dekoncentrálttá vál-
hat. Pedig a számonkérést nem 
ússza meg, ha valamiben lema-

rad. Utólagos magyarázkodás helyett, 
kérjen segítséget a főnökétől! A 
magánéletében azonban csupa jó hírnek 
örülhet! Egy idilli hétvége vár Önre!

Rák - A hét kritikusan 
kezdődik. Nagy tervei van-
nak, de ezek előmozdításához 
szokatlanul keménynek és 
törtetőnek kell bizonyulnia. Van 

azonban egy nagyszerű hírünk is: a Jupi-
ter belép a Skorpió jegyébe és egy éven 
át Önt is segíti, hogy bizonyos gondoktól, 
konfliktusoktól megszabaduljon végre.

Oroszlán - A kapcsolataiban a 
szokásosnál erősebb érzelmi 
konfliktusoknak lehet kitéve. 
Nem ártana, ha megfigyelné 
önmagát is, hogyan viselkedik 

e helyzetekben, mert olyasmikre ébredhet 
rá, aminek általában nincsen tudatában. 
A hét második felében már kiegyensúlyo-
zottá teszik a bolygóhatások!

Szűz - A napokban erőt vehet 
magán a rosszkedv és a 
depresszió, aminek következ-
tében nagyon sötéten kezdi 
látni a világot és a helyzetét, 

pedig nincs rá oka. Talán az időjárás 
befolyásolja, aminek okán azt érezheti, 
nincs is megelégedve az egész életével. 
De ne féljen, ez csak múló depresszió!

Mérleg - Épp csak túl vannak 
egy nehéz időszakon és már 
kezdődik is az újabb hullám- 
völgy. Bármennyire is szeretne, 
nem menekülhet a nehézségek 

elől és az sem bizonyulna jó választásnak, 
ha mással próbálná meg megoldatni 
őket. Inkább vegyen egy mély lélegeztet 
és vesse bele magát elemi erővel.

Skorpió - Mostanában Önre 
nem jellemző módon, de erőt 
vehet magán a szomorúság és 
a rosszkedv. Pedig igazán nem 
az a depressziós fajta és mégis 

sikerül a héten megzuhannia. Talán csak 
az ősz miatt, de az sem kizárható, hogy 
valami más ok bújik meg a háttérben és 
titokban az háborgatja a lelkét. 

Nyilas - Ne akarjon minden-
áron a társaság középpontjába 
kerülni, még ha vágyik is a 
nagyobb figyelemre. Bizonyta-
lanságát ugyanis azzal nem 

tudja száműzni, ha kierőszakolja az elis-
merést. Járja továbbra is a saját útját 
és megkapja azt a támogatást, amelyre 
szüksége lesz a talpon maradáshoz. 

Bak - A Bak jegyében álló Plútó 
kedvezőtlen fényszögben áll a 
Nappal és a Merkúrral. A saját 
problémáira kellene a legjob-
ban figyelnie. Sok megoldandó 

feladatot hoz Ön elé az élet. A kollégája 
is zűrös helyzetbe került, de ebbe ne 
avatkozzon bele. Hagyja, hogy ő oldja meg 
a saját gondját.

Vízöntő - Nehéz most bizonyos 
kényes kérdéseket megbeszél-
ni a kedvesével. Makacs, de 
nem jobban, mint Ön. Ám ez 
már éppen elég ahhoz, hogy ne 

tudjanak egyről a kettőre jutni. A héten az 
ingatlanügyek terén lehet szerencséje, jó 
megoldást találhat egy eddig lehetetlen-
nek tűnő helyzetre.

Halak - Próbáljon meg minél 
jobban körvonalazható célokat 
kitűzni maga elé. Ne tegye túl 
magasra, de túl alacsonyra 
sem azt a bizonyos lécet. Az Ön 

párkapcsolatokat jelző sorsterületén áll a 
két szerelmi bolygó, a Vénusz és a Mars, 
de kedvezőtlen fényszögben. Így nem árt 
az óvatosság szívügyekben!

 HOROSZKÓP 42. HÉT (2017. október 16-tól október 22-ig)

Acélszerkezetes

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

Bomstal garázsok

*17 színből választhat. 
Az akció érvényes 2017. december 31-ig. 

Az akció részleteiről érdeklődjön telefonon, 
vagy látogasson el honlapunkra.

Áraink a szállítást, 
összeszerelést is 

tartalmazzák!

CSAK

140.000 Ft

259.400 Ft

4x6 méteres garázs t

3x5 
méteres 
garázs 

horganyzott
vázszerkezettel!

csak
215.000 Ft

t

3x5 méteres színes 
garázs billenő kapuval*

3x5 méteres színes garázs, 
11 színbent

Tárolók, kennelek, csarnokok...

170.000 Ft

430505
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Mezőcsáton, kiváló lakóközösségben 120 
nm-es felújított családi ház eladó!!! Ár: 
9.499.000 Ft. Telefonszám: +36 70 603 
6037.
Mályi, Deák Ferenc utcában 70 nm, 2 szoba 
+ nappali, tégla + vályog, felújított, jó álla-
potú családi ház pincével, melléképületekkel 
eladó. Ár: 8,3 M Ft. Tel: 0670-701-2271.
Ónod központi részén 1105 nm-es telken 
eladó egy közel 100 nm-es, 3 szobás szép 
állapotú családi ház. Ár: 8.900.000 Ft. Tele-
fonszám: +36 70 603 6037.
Pereces elején 600 m2-es sík telken 100 
m2+75 m2, szuterénes, 3 nagyszobás, 
tégla, cseréptetős ház 2 állásos garázzsal 
eladó. Fűtés gázcirkó+cserépkályha. Mis-
kolci lakást beszámítok. Ár: 13,9 M Ft. Tel.: 
06/30-227-2273.
Miskolc, belváros közeli, felújított, panorá-
más, 3,5 szobás, gázcirkós, 2 fürdő, 2 konyha 
és 2 wc, két generációnak is alkalmas csalá-
di ház garázzsal, művelt kerttel eladó. Ár: 29 
M Ft. Tel.: 0670/607-3176. 
Miskolc-Komlóstetőn eladó (cserélhető) 
2093 nm telken, 170 nm lakóház. Műhely-
nek is alkalmas 50 nm, garázs ipari áram-
mal. Csendes, tiszta, biztonságos környezet. 
Ár: 21,5 M Ft. Tel.: 0630/855-2474.

l a K á s e l a d á s
Miskolc Csabai-kapuban eladó 1. emeleti 93 
nm-es 3 szobás, gázfűtéses  lakás garázzsal, 
350 nm telekkel. Azonnal költözhető. Iá: 19,9 
MFt Tel: 20/9168-855
Miskolc Berekalján eladó 4 szoba, nappa-
lis, 2 fürdőszobás sorházi lakás, tárolóval 
és parkosított kis telekkel. Iá: 23,9 MFt Tel: 
20/9168-855
Miskolc  Vörösmarty úton lévő 7. emeleti 
teljes körűen igényesen  felújított 55 nm-es 
2 szobás lakás azonnal költözhetően eladó. 
Iá: 11,5 MFt Tel: 20/9168-855

a l B é r l e T  K í n á l a T
sátoraljaújhelyben 1 szobás, 46 m2-es 
bútorozatlan lakás kiadó. Tel.: 06-20/318-
4681.

G é P ,  s z e r s z á M

20-30 LE kistraktorhoz alig használt 2 dobos 
fűkasza eladó. Irányár: 260.000,- Ft Érd.: 
06-70/562-8442.

35 mázsás szőlő szállító és egy CS-100-as 
felújított szivattyú eladó. Tel.: 06-20/911-
3938.
nyomdai berendezések eladók: Romayor-
314-es (colorképes), Rapid tűzőgép (kap-
csos), Combi-Reinz spirálozó (körmölővel), 
ívprés, aranyozó prés (táblákhoz), sarkazó, 
B/2-es lemezlevilágító. Ár megegyezés sze-
rint. Telefon: 06/20/9-224-711.

n ö v é n y

Tokaj-Hegyalján Sárospatak határában a 
37-es főút mellett, jó karban lévő huzalos 
szőlő 0,9 hektár, almaültetvény 0,9 hektár, 
borház, szőlőfeldolgozó, tanyaépület (lakha-
tó), szőlőművelő és feldolgozó gépek, traktor 
stb., fedett tárolók eladók. Érd.: 06-30/638-
9505.

a u T Ó

Ford Transit, platós, friss műszakival, 6 sze-
mélyes eladó. Tel.: 06-20/293-7233.

B ú T o r

Használt bútor eladó! (3 db szekrény, 1 db 
kihúzhatós heverő, 2 db fotel és 1 db közép-
szőnyeg.) Ár megegyezés szerint! Érd.: 
06-47/312-063.

e G y é B  e l a d á s

rendelhető kalodás és ömlesztett tűzi-
fa, erdei m3-ben is kapható. Szállítás 24 
órán belül megoldható. Jelenlegi terméke-
ink: tölgy, bükk, akác, nyárfa. Kaloda mére-
te 1mx1mx1m, ár: 11500 Ft/m3-től. Hívjon 
bizalommal: 30/599-5624.
szerves nyúltrágya nagy tételben eladó. Tel.: 
06-20/343-1170.
színes televízió, beltéri fa ajtók, szögletes 
aknafedlap, mobiltelefonok Sárospatakon 
eladók. Tel.: 47/313-164 (17 óra után).
Tűzifa az erdészettől szállítással eladó. Tel.: 
70/532-20-21.

e G y é B  K e r e s é s

Üres gázpalackokat vásárolok. Tel.: 
06-30/613-5064.

sárospatak és vonzáskörzetében keresek 
használható állapotú kályhát, tűzhelyet. Tel.: 
30/334-8967.

személyautókat és vashulladékot vásáro-
lok. Tel.: 70/555-12-62.

n ö v é n y

Kincsem-dűlőn 1 db 900 öl és 1 db 1000 öl 
termő szőlő eladó. Érd.: 06-20/911-3938.

Takarmányrépa Karcsán eladó. Érd.: 
06-20/276-0727.

á l l a T
Malinois/belga juhász kölyökkutyák eladók, 
2017.08.19-én születtek. Ára: 15 ezer forint. 
Tel.: 06-20/414-1757.

r é G i s é G ,  G y ű j T e M é n y
dísztárgyakat, festményt, órát, ezüstöt, por-
celánt, régi játékot, hagyatékot műtárgybe-
csüs vásárol. Tel.: 06-30/342-1855.

M u n K a H e l y e T  K í n á l

BeTaníToTT dolgozókat keresünk autóipari 
beszállító partnerünkhöz Dunántúlra, a régi-
óban a legmagasabb bért biztosítják. Szállás, 
utazás biztosított. Érd.: 06/30-511-4219.
Betanított dolgozókat keresünk győri, 
mosonmagyaróvári autóipari nagyvállalat-
okhoz. Versenyképes bérezés, cafetéria, 
szállás biztosított. Tel.: 06-70/247-4945, 
06-70/319-0418.
németországba és Dániába keresünk beta-
nított munkavállalókat alap német vagy angol 
nyelvtudással az alábbi területekre: állatte-
nyésztés (tehenész, sertéses), növényter-
mesztés, traktoros, ill. élelmiszeripar, rak-
tári, csomagoló munkák. Tapasztalat előny, 
de egyik helyen sem feltétel. Jelentke-
zés: 06-70/949-0400,   nyiregyhaza@
andreasagro.com  www.andreasagro.com
Fémipari betanított munkásokat, hegesztő-
ket, lakatosokat, CNC gépkezelőket és híd 
darusokat keresünk győri munkahelyünkre. 
Szállást, utazást, cafetériát biztosítunk. Tel.: 
06-70/354-9321.

nincs munkád? Nem dolgozol? Beta-
nított munkakörbe keresünk kollégákat 
sopronkövesdi és ajkai munkahelyre. Ingye-
nes szállással, utazási költségtérítéssel, nettó 
170 000 Ft havi jövedelemmel, cafetéria, elő-
leg, bejelentett munkaviszony, albérlet-támo-
gatás, 6 hónap után hűségjutalommal. Hosz-
szú távú munkalehetőség, kiváló munkakör-
nyezet. Feltétel: 8 általános iskolai végzett-
ség. Telefon: 06-70/315-8492.

Budapesti ingatlanfejlesztő cég keres 
SZAKMUNKÁSOKAT. Nettó 1.000 Ft/óra-
bér, plusz túlóra. Szükség esetén LAK-
HATÁST is biztosítunk. Jelentkezni 
+36-30/239-0614.

o K T a T á s

Bolti eladó, boltvezető, szakács, cukrász, 
pincér, vendéglátásszervező (üzletveze-
tő), vendéglátó eladó, aranykalászos gaz-
da OKJ tanfolyam. Tel.: 06-70/524-6166.   
www.oktatohazkelet.hu  (E-000937/2014/
A001-A011).

T á r s K e r e s é s

70-es, fiatalos nő korban hozzá illő férfi hívá-
sát várja. Tel.: 70/243-3543.

Az állatok bíznak bennünk!

SÁROSPATAK:
Zemplén Help Alapítvány

Mandulás-hegyi Kutyaotthona
Telefon: 20/994-2700

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Ne vásároljon,
FOGADJON

ÖRÖKBE!

Foton - Fény, Melegség, Biztonság

3950 Sárospatak, Ipar utca 4., 
Tel.: 47/511-600, Fax: 47/511-609, e-mail: fotonsp@foton.hu, www.foton.hu

0 Sárospatak Ipar utca 4
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 2017. október 31-ig leadott megrendelésekre vonatkozik!
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MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓINK 
ÁRÁBÓL

k e d v e z m é n y t  a d u n k!

MOST PASSZÍVHÁZ ABLAKAINKRA IS!

ELADÓ  TÜZIFA  
(tölgy, bükk, akác)  
17.500 Ft/m3-től

INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!
Részletek és további információ a 
06-70/276-42-34 telefonszámon!

Zemplén TV A Zemplén TV műsora
2017. október 16–22.

Zemplén TV

SZERKESZTŐSÉG, HIRDETÉSFELVÉTEL:
Sárospatak, 

Rákóczi  út 43. (Centrál Üzletház)  
Tel.: 47/312-332

E-mail: sarospatak@szuperinfo.hu

MISKOLC

SZERKESZTŐSÉGÜNKBEN

az ország
bármely

SZUPERINFÓJÁBA
feladhatja hirdetését!

www.szuperinfo.hu
Facebook:

Zempléni Szuperinfó

429778

429362

429625

429623
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Kiváló minőségű

06-30/613-5064
Csak telefonhívásra 

szállíthatunk!

INGYENES  
házhoz-

szállítással
ajándék 
mosópor+

Rendel: Dr. Károly Katalin

INGYENES* 
szemorvosi látás- és 

kontaktlencse 
vizsgálat
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Szemüveglencsék japán technológiával
Ajánlatunkban a Hoya Balansis és LifeStyle 3 multifokális 
szemüveglencsék vesznek részt. További részletek az üzletben!

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

www.vojthoptika.hu

Részletekről érdeklődjön 
üzleteinkben vagy honlapunkon!

Ebből az alkalomból rendkívüli 
kedvezményekkel, akciókkal 

várjuk vásárlóinkat!

Október a látás hónapja!

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

Jelentkezni lehet: Leskó József 06-47-513-202

BOSS2006 
Hungária Kft.
Dorkói út. 1.
H-3950 Sárospatak

E-mail:
info@boss2006.hu

BERZÉKEN 
60 éve italboltként

üzemelő vendéglátó 
egység ELADÓ.

Érd.: 06-20/9236-030

®

Ingyenes 
házhoz szállítással!

PB gázpalack 
rendelés

30/505-13-64, 46/439-572
*Kizárólag lakossági értékesítés esetén! 

Jogszabályváltozás miatt
kizárólag megrendelésre

tudjuk palackját kiszállítani!

CSAK
telefonos

megrendelés 
esetén

ajándékot
      adunk!*

AKCIÓ!

Sátoraljaújhely, Esze T. u. 11.
Tel.: 06-30/367-0658

PSZICHIÁTRIAI
MAGÁNRENDELÉS

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

MEGÉRKEZTEK AZ ÚJ 

TÉLIGUMIK
Ne maradjon le kedvező ajánlatainkról!

GUMIABRONCSBAN 23 ÉVE 
AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN!

Óriási árukészlet! Nagy választék! Kedvező áron!

Autóját korszerű technikával szereljük!

GÉPJÁRMŰJÉRE 
GUMIT SZERETNE VÁSÁROLNI?

Elég 1 helyre jönnie!

Sárospataki cég 
magyarul is beszélő 

szlovák vagy cseh 
vagy lengyel nyelvet 

anyanyelvi szinten beszélő 
munkatársakat keres 
telefonos ügyfélszolgálati 

munkára 
és építő szerelő munkára. 

Fényképes önéletrajzát küldje a 
stumpferno@gmail.com 

címre.

FA ÉS BRIKETT
FÓKUSZ KISKERESKEDÉS

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

Sárospatak, Sátoraljaújhely 
és Szerencs körzetében

Sátoraljaújhely, régi Visószer telephelyén

TŰZIFA 
AKCIÓ 

Hasogatott: 28.500 Ft/m3 helyett 28.000 Ft/m3

Tekézett: 27.500 Ft/m3 helyett 27.000 Ft/m3

SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

felnik  javítása, 
GUMI és GYORSSZERVIZ

06-30/9286-648

429762
430504

428859

430368
428202

429772
428752

429856

429417

430507
429795

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

430538


