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Zemplén 42. hét

Tizenkettedik alkalommal 
rendezték meg Cigándon a 
Bélesfesztivált, a bodrog-
közi város egyik legnagyobb 
rendezvényét./3. oldal

Bélesfesztivál

Tűzoltók Tolcsván

Katasztrófavédelmi őrsöt épít 
Tolcsván az Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság. 
/5. oldal

Nemzetünk ünnepén. A XX. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb 
eseménye az 1956-os forradalom és szabadságharc volt. A felkelés a budapesti diákok 
egyetemekről kiinduló békés tüntetésével kezdődött, majd a fegyveres ellenállás felmorzsolásával 
fejeződött be Csepelen, november 11-én. Évtizedeken keresztül még beszélni sem lehetett ’56-ról. 
1989. október 23-a óta nemzeti ünnepünk, amely a Magyar Köztársaság 1989-es kikiáltásának a 
napja is. Régiónkban szinte minden településen szerveznek megemlékezéseket, ahol tisztelettel 
fejet hajthatunk a történelmi hősök előtt./3. oldal
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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

Sátoraljaújhely
Tesco mögött 

2 HEKTÁR 
FÖLDTERÜLET 

ELADÓ. 
30/9674-842 

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.

ELLENŐRZÖTT
MINŐSÉGŰ
MAGYAR
TERMÉK

HA FONTOS 
A MINŐSÉG!

Ajtók, ablakok, garázskapuk, 
redőnyök, szúnyoghálók…
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Bejárati ajtók 45% kedvezménnyel!

Kiváló minőségű

06-30/613-5064
Csak telefonhívásra 

szállíthatunk!

INGYENES  
házhoz-

szállítással
ajándék 
mosópor+

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!

BABARUHA-BÖRZE
2017. november 4-én 
(szombaton) 7-14-ig
Sárospatakon, a Sárospataki 

Tornaklub helyiségében Sárospatak, 
Zrínyi u. 12. (Sportpálya)

C-E kategóriás 
jogosítvánnyal rendelkező gyakorlott 
gépkocsivezetőt 

keresek. Forgó zsámolyos és 
pótkocsis szerelvényre,

Sárospatakról vagy környékéről. 
Érd.: 06-30/985-0608 (délutáni órákban).

431161

430964
430888

428203
430963

431529
431743

431955
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Keresse az egyéb akciós 
termékeket is az üzletek polcain!
Október 18-tól ismét „Töltse fel a 
családi kasszát” nyereményjáték 

– értékes vásárlási utalványokért. 
Részletek az üzletekben
kihelyezett plakátokon!

SÁTORALJAÚJHELYI COOP 
ÜZLETEINKBEN HÚS AKCIÓ

OKTÓBER 19-21-IG!
Eh. Sertés 
comb 1 kg 

Októbe r 18-25-i g 

k e dv ezô áron 
ka p h atók:

1099Ft

Eh. Sertés 
lapocka 1 kg 

1049Ft
Eh. Sertés 
karaj csontos 
1 kg  szp.nélk.

1099Ft

-24%

Saga erdei 
gyüm. 
ízű tea
20x1,8 g 269Ft

Spórol jon többet 

COOP ABC–COOP Szu p e r 

áru házai n kban:

Baba 
tusfürdő 
lanolinos
400 ml, 
1423Ft/l, 1165Ft/l

1 db vásárlásnál
569 Ft/db

3 db vásárlásnál

466Ft/db

Rama tégla 
sütőmargarin 
500 g, 798 Ft/kg

1 db vásárlásánál 
2 db Rama 
vanillincukor az ajándék!

529 Ft
399Ft/db

Egy JOBB MUNKA kedvéért hajlandó lenne elköltözni, 
ha INGYENES SZÁLLÁST BIZTOSÍTUNK?

Autóipari alkatrészek gyártásával foglalkozó cégekhez 
keresünk ÖSSZESZERELŐ munkatársakat.

Tájékoztatók 2017. Október 25-én:

Bővebb információ: 70 197 5289

Jelentkezni lehet olptech@olptech.hu e-mail címen 
vagy személyesen munkaidőben 3533 Miskolc,

Kerpely Antal u. 35/DIGÉP Ipari Park/ OLP-TECH Kft.
telephelyén, (+36-70/291-5933 telefonszámon munkaidőben).

OLP-TECH Gyártó, Szerelő és Szolgáltató Kft.
Keresünk Miskolci és váltózó munkahelyre  

minősített CO, AWI, 
AWI kombinált hegesztőket 

és rajzolvasásban jártas csőszerelő 
és lakatos szakmunkásokat. 

SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

felnik  javítása, 
GUMI és GYORSSZERVIZ

06-30/9286-648

A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS

4200 Hajdúszoboszló, 
Isonzó u. 2.

Telefon: +36-52/273-006
E-mail: nora.kiralyhazi@russmedia.hu

431742

431733

431411
430668

431757

431759
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Emlékezés programja. A Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, 
másodszor szervezte meg az”Emlékezés Programját”, mellyel a Sátoraljaújhelyi zsidóság 
történetét és emlékeit kívánja megismertetni a ma élő emberekkel. Az  alapítvány abban az 
épületben kezdte meg munkáját 25 évvel ezelőtt, amelyben egykor a Kaesztenbaum Márton 
hagyatékából létrehozott zsidó iskola működött. Tavaly emléktáblával jelölték meg az épületet 
és elindították az Emlékezés Programját.Szuper ügyek

Október 23-án az  ■
1956-os Forradalom és 
Szabadságharc hőseire 
emlékezik az ország. 
Zemplénben minden 
városban tartanak 
megemlékezéseket a 
61. évfordulón, ezeket 
gyűjtöttük csokorba. 

Sátoraljaújhelyen reggel 
kilenc órakor kezdődik az 
október 23-i ünnepi megem-
lékezés az 1956-os emlékjel-
nél, ahol Szamosvölgyi Péter 
polgármester mond köszön-
tőt, majd a résztvevők elhe-
lyezik a tisztelet és kegyelet 
virágait. Az eseményen köz-
reműködik a Dohánygyári 
Fúvószenekar. Ezt követő-
en a város díszünnepséget 
a Latabár Színházban tart-
ják meg, ahol Dr. Hörcsik Ri-
chárd országgyűlési képvise-
lő mond emlékbeszédet. A 
rendezvény keretében adják 
át a város által alapított díja-
kat, végül pedig „Elveszett il-
lúziók?” – címmel a Kossuth 
Lajos Gimnázium diákjainak 
ünnepi műsora zárja a sátor-
aljaújhelyi programot.

Sárospatakon A Műve-
lődés Háza és Könyvtára 

színháztermében kezdődik 
a megemlékezés az ünnepi 
műsorral, amelyben közre-
működnek a II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola diák-
jai, a beszédet Dr. Kis-Tóth 
Lajos nyugalmazott főisko-
lai tanár mondja. Ez-
után a megemlékezők 
a református temetőbe 
vonulnak, ahol meg-
koszorúzzák a hősi 
emlékművet.

Szerencsen 
már októ-
ber 20-án 
me g ke z -
dődnek az em-
lékprogramok. Reggel kilenc 
órakor koszorúzást tartanak 
a városban született, de a bu-
dapesti harcok során elhunyt 
mártírról, ifj. Tatay Zoltánról 
elnevezett Ifjúsági Sportte-
lep emléktáblájánál a Bocskai 
István Katolikus Gimnázium 
és Szakgimnázium diákja-
ival. 10 órakor ugyancsak a 
katolikus középiskola diákja-
inak részvételével helyeznek 
el koszorúkat ifj. Tatay Zoltán 
emléktáblájánál a Jókai ut-
cában. 11 órakor Nagy Imre 
szobránál a Szerencsi Szak-
képzési Centrum Műszaki és 

Szolgáltatási Szakgimnázi-
um és Szakközépiskola ta-
nulói koszorúznak. Ugyan-
ezen a napon délután ötkor 
megemlékezést tartanak ifj. 
Tatay Zoltán sírhelyénél a re-
formátus temetőben a 792-es 
számú Bocskai István Cser-
készcsapat ifj. Tatay Zoltán 

rajával. A rendezvényen 
közreműködik Nagy 

József, Ringer 
István pe-

dig tá-
rogatón játszik. 

A megemléke- zés után 
a résztvevők felkeresik Oleár 
István sírját. A szerencsi meg-
emlékezés-sorozat október 
23-án reggel kilenckor koszo-
rúzással folytatódik az ’56-os 
emlékműnél. az eseményen 
közreműködik a Hegyalja Pe-
dagógus Kórus, Havasi Péter, 
valamint a Külhoni Magyar 
Nemzeti Színház. Három-
negyed tízkor a Rákóczi-vár 
színháztermében Koncz Fe-
renc polgármester emlékezik 
1956 hőseire. Az ünnepi mű-
sort a Bocskai István Katoli-
kus Gimnázium és Szakgim-
názium diákjai adják. 

Tokajban október 23-án dél-
után fél ötkor gyűlnek össze 

a helybeliek, hogy leróják ke-
gyeletüket az 1956-os emlék-
tábla előtt. A megjelenteket 
Posta György polgármester 
köszönti, az ünnepi beszé-
det Koncz Ferenc a Szerencsi 
Többcélú Kistérségi Társulás 
elnöke mondja. 

Cigándon a megemlékezés 
október 23-án délelőtt tíz óra-
kor a Nagy Dezső Művelődé-
si Házban ünnepi műsorral 
kezdődik, amit zászlós fel-
vonulás követ, a résztvevők 
így mennek át az ’56-os em-
léktérre, ahol közösen avat-
ják fel az ’56-os emlékművet. 
Beszédet mond Wittner Má-
ria, ’56-os szabadságharcos, 
volt országgyűlési képvise-
lő, valamint Dr. Hörcsik Ri-
chárd a térség országgyűlési 
képviselője. 

Pálházán délután három 
órakor kezdődik az ünnepi 
műsor a Térségi Művelődési 
Ház színháztermében. A vá-
ros ünnepségen Dr. Hörcsik 
Richárd országgyűlési kép-
viselő mond emlékbeszé-
det. A műsorban közremű-
ködik a Hegyközi Általános 
Iskola, valamint a Mandala 
Dalszínház. 
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Zempléni megemlékezések 1956-ra

Bélesfesztivál és templomavató Cigándon
Tizenkettedik alka- ■

lommal rendezték meg 
Cigándon a Béles-fesz-
tivált, a bodrogközi vá-
ros egyik legnagyobb 
rendezvényét. 

Az eseményen a település 
bemutatta minden értékét, 
hagyományait, a helyi termé-
keket – mondta lapunknak 
Oláh Krisztián polgármester. 
Mint kiemelte, a ragyogó nap-
sütéses időjárás sok embert 
vonzott a helyszínre, vagyis a 
Bodrogközi Múzeumportára. 
A rendezvényen dr. Hörcsik 
Richárd országgyűlési képvi-
selő mondott beszédet. Mint 
kiemelte, nagyon fontos, hogy 

Cigánd a múltjából építkezik, 
ugyanis a feltárt értékek ad-
nak alapot a város, valamint 
a térség építkezéséhez. A ren-
dezvényen fellépett a Csárdás 
Citerazenekar, valamint az 
Asszonykórus, a Sarkantyús 
Néptáncegyüttes, László At-
tila a 2011-es Csillag Szüle-
tik győztese és Peter Sramek. 
Mellettük műsort adtak a 
Cigándi Fogyatékkal Élők 
Nappali Intézményének tag-
jai, és a Cigándi Tündérkert 
Óvoda óvodásai. A résztve-
vők megtekinthették az idő-
sek klubjai műsorát. 

Ezt megelőzően a cigándi 
reformátusok a Reformáció 

500. évfordulójára emlékezve 
a felújított templomot, vala-
mint a templomkertben Kál-
vin János mellszobrát avatták 
fel ünnepi istentisztelet kere-
tében. Ezen az alkalmon a li-
turgiai szolgálatot Mészáros 
István a Zempléni Egyházme-
gye esperese végezte. Az ün-
nepi istentiszteleten Csomós 
József a Tiszáninneni Refor-
mátus Egyházkerület püs-
pöke hirdetett igét. A felújí-
tás részleteiről Kristóf István 
cigándi református lelkipász-
tor számolt be. A beruházás 
több mint 12 milliós költsé-
gét az egyházközség terem-
tette elő és komoly segítséget 

kaptak az önkormányzattól 
is. A templom kívül-belül 
megújult, a templomkertet 
leburkolták, kicserélték az 
elektromos hálózatot és a pa-
dokat is lefestették. Mindeh-
hez komoly segítséget kaptak 
az önkormányzattól. A temp-
lomkertben felavatott Kálvin 
mellszobor a város szülött-
jének Czigándi Varga Sán-
dornak a legújabb alkotása.          
                                 SZI - BA

Óh, micsoda iskola ez, hogy nem 
engedik a lányoknak megélni a nő-
iességüket. Sopánkodott a szülői 
értekezlet után az egyik anyuka, 
akit látva semmi kétség nem me-
rült fel abban, mit is ért ő nőies-
ségen. Kirívó sminkben, messziről 
feltűnő, többszínűre festett haj-
jal, éppen hogy csak alsóneműjét 
ki nem villantó mini szoknyájában 
feszített. Mindehhez párosultak 
a negyven feletti plusz kilók, így 
kicsit nevetségesen hatott a lá-
zadó külső.
Kiderült, a gimnáziumban nem kí-
vánatos a mély dekoltázs, az éj-
szakai életben használatos smink, 
a műköröm, a tűsarkú, az obsz-
cén feliratú póló. A nem kívána-
tos persze nem egyenlő a szabály-
lyal, mert napjainkban egy iskolai 
vezetőnek túl sok eszköz nincs a 
kezében a javaslatai betartatásá-
ra. Maximum a diákok és a szülők 
lelkére hatása. Mert bizony az öl-
tözködési elvárások ellen vétők-
nél a szankció alkalmazásának jogi 
akadályai vannak. 
És ez a probléma nem új keletű. 
Már az én gimnáziumi éveimben, a 
szigorú hetvenes években is akad-
tak erre jócskán példák, csak ha 
ma visszanézek erre, igazán meg-
mosolyogtatóak. Az egyik fiú osz-
tálytársamnak vállig erő haja volt, 
és hiába vegzálták, kitartott mel-
lette. Végül a hiányzásai miatt ta-
nácsolták el másik iskolába. Azt, 
hogy sötétkék köpenyt kellett vi-
selnünk, elfogadtuk, de hogy azt 
begombolva is kell tartani, az már 
egy másik történet volt.
Ha körbenézünk a világunkban azt 
látjuk, a szabálykövetés kiment a 
divatból. Aki közlekedik, gyakran 
érzi ezt a káoszt. Dühöngünk ma-
gunkban, amikor jobbról előzve a 
semmiből elénk vág valaki és csak 
a Jóistennek köszönhetjük, hogy a 
fékre lépünk közben, és a mögöt-
tünk lévőnek is ilyen jók a reflexei. 
Nem sok mindent tehetünk akkor 
sem, amikor a strandon a meden-
cében ülő a sörösüvegét emelgeti 
részegen, pedig ki van írva, étel, 
ital nem vihető be oda. Ezért aztán 
azon sem lepődünk meg, hogy az 
íratlan szabályok teljesen kimen-
tek a divatból. A nők ajtón előre 
engedése, a köszönés, a közleke-
dési eszközökön az időseknek és 
a kisgyerekeseknek való helyát-
adás. Azt tartjuk, aki előzékeny, 
az gyenge. No meg egy kicsit hü-
lye is, mert a legfontosabb önma-
gunk jóléte.
Az egyik cégnél legutóbb egy kollé-
gának kötöttek útilaput a talpa alá, 
mert kiderült: a konkurenciának is 
dolgozott. A felmondás átvételekor 
teljesen kikelt magából, mondván, 
ugyan a szerződésében benne van 
a tiltás, de nem fogalmazták be-
le azt, mit is jelent a konkurencia 
megnevezés.
Az ember ilyen esetekkor már nem 
tudja: sírjon, nevessen, dühöngjön. 
A legjobb gyógymód meggyőződé-
sem szerint az: ha önmagunk mu-
tatunk példát jó modorról és erre 
neveljük a gyerekeinket is. No meg 
arra, hogy olyan világot élünk, ahol 
bármi megtörténhet.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Szabály 
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Régiségvásár: ez a nap erre van szánva
Különös időutazáson ve- ■

hetünk részt minden hó-
nap első hétvégéjén Mis-
kolcon az Erzsébet téren 
és a Széchenyi utcán. 

Antik tárgyak, használati esz-
közök között bóklászhatunk és 
megajándékozhatjuk szerettein-
ket vagy magunkat a múlt rekvi-
zitumaival. Legközelebb novem-
ber 5-én lesz erre alkalmunk. 
Íme néhány vélemény az októ-
ber elsejei régiségvásárról.
 
B. Csaba, 45 éves
Ez a vásár számomra egy hasz-
nos és kellemes időtöltés. Min-
den alkalommal itt vagyok anél-
kül, hogy egy-két apróságon 
kívül vásárolnék valamit. Az em-
berek érdekelnek, akikkel rövi-
debb-hosszabb ideig ismeret-
lenül elbeszélgetek. Szívesen 
szóba állnak velem, hiszen nekik 
is van idejük, ez a nap erre van 
szánva. Kimondhatom, hogy a 
fiatalabbakat – a gyerekeket ki-
véve – alig érdekli ez a kavalkád. 

A tehetősebbek tehetségeseb-
bek, akik átlátják világunk mo-
hó és önző működését, nem a 
régiségekre akarnak lecsapni. 
Nekik más, azonnal megszerez-
hető dolgok lebegnek a szemük 
előtt. A többiek? Gondolom, a 
„zsibi” helyett inkább otthon 
vagy a társaságokban bűvölik 
a „kütyüiket”. Sajnálom, hogy 
így van. Azt mondják, hogy ez 
az egész szüleik, nagyszüleik 
generációjához tartozó hülye-
ség. Inkább dolgoznak, vagy ha 
nem, szörfölnek a világhálón. 
Elviselhetetlenül türelmetlenek. 
A vásár egy okos ember által 
jól kitalált dolog, de ők nagyon 
hiányoznak.
 
T. Károly, 78 éves
Én a könyvek miatt jövök ki min-
den hónapban. Bár egyre romlik 
a látásom, naponta még min-
dig 3-4 órát olvasok. Hatalmas 
könyvtáram van, több ezer kö-
tetes, és itt újra és újra rájö-
hetek, hogy ez a valaha érté-
kes tulajdon ma már semmit 
nem ér. Persze csak pénzben 

értéktelen. A szívem néha a tor-
komba ugrik, amikor felfede-
zek egy-egy igazi kuriózumot, 
aminek az ára 200 forint, na 
jó, legfeljebb 500. Így lesz a vi-
lágra nyíló ablakokból, az em-
beriség valahai barátaiból egy-
szerű tárgy. Megfogható, pár 
oldal után megunható, eldobha-
tó. Régebben nemcsak az igé-
nyes ember létformája volt az 
olvasás. Szinte mindenki olva-
sott. Nem ritkán 8-10 kiadást is 
megért egy-egy kiadvány, sok-
szor százezres szériában. Hol 
vannak mostanság az olvasó 

emberek milliói? Ma-
radtunk néhány tízez-
ren, ódivatú emberek, 
akik szerint a gazdag-
ságot nem pénzben, 
hanem észben és tu-
dásban mérik. Biztató 
viszont, hogy talán év-
ről-évre többen böngé-
szik a könyvkínálatot a 
miskolci Széchenyi ut-
cában és vásárolnak is 
öt darabot, plusz egy 
„ráadást” összesen 
egyezer forintért (!?), 

lehet, hogy az érdeklődés újra 
növekszik, csak nincs pénz a 
méregdrága új könyvekre?
 
P. Csilla, 61 éves
Vasárnap egész nap enyémek 
az unokáim, és az én életem-
ben a legszebb dolog az „uno-
kázás”. Számon tartják a hónap 
első vasárnapját, és már reg-
gel úgy jönnek hozzám, hogy 
nagyi ugye kimegyünk a Főut-
cára? És jövünk még rossz idő-
ben is. A festmények, nippek, 
korsók, cserépedények nem 

érdeklik őket, annál inkább a 
régi pénzek, érmék, bélyegek, 
és láss csodát: a hajdani me-
sekönyvek, retro játékok. Van 
is már ezekből egy szép gyűj-
teményük. Ilyenkor elfelejtik 
egy napra az „okostelójukat”, 
és átadják magukat a „rímhá-
nyó” Romhányinak – nagy ne-
hezen sikerült is beszerezni tő-
le három verses mesekönyvet 
is – és az én kisiskolás korom 
más csodálatra méltó gyermek-
szerzőinek. Ámulnak a régi és 
réges-régi magyar és külföl-
di pénzeken, a százezer fajta 
színesebbnél színesebb bélye-
geken, képes levelezőlapokon. 
Mindent el kell nekik magya-
rázni, hatalmas érdeklődéssel, 
tágra nyílt szemekkel hallgatják 
az újabbnál újabb információkat 
a régiségekről. Azt mondják, 
korábban jobb volt az élet, leg-
alábbis sokkal színesebb, érde-
kesebb. Mit lehet erre mondani? 
Talán igen, talán nem, ki-ki saját 
múltja alapján adhatja meg erre 
a helyes választ.

SZI - Buzafalvi Győző

Fotó: Buzafalvi G
yőző

Felelőtlen állattartók. Egyre több településen jelennek meg ismét a kóbor kutyák. 
Ez elsősorban a felelőtlen állattartók hibája. Az egyik faluban nemrégiben meg-
rázó eseménynek lehettek tanúi a lakosok. Egy kóborló kutyáért, amelyet egy 
ideje a helyiek etettek, autóval és feltehetőleg állatorvossal érkezett a gazdája. 
Az utóbbi a helyszínen méreginjekciót adott az ebnek, majd távoztak a helyszín-
ről, az állatot az árokban hagyva. A lakosok döbbenten álltak az eset előtt.Szuper ügyek

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

eva.laczo@szuperinfo.hu

HÍREK A GEORGIKONBÓL

A három történelmi egyház által szervezett 72 óra kompro-
misszum nélkül szociális önkéntes akcióban a Georgikon 
Görögkatolikus Mezőgazdasági, Élelmiszeripari Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és 
Kollégium kollégistái 
először vettek részt az 
éven. A tanulók és a 
nevelőtanárok lelkesen 
és örömmel segítettek 
a Nagy Szent Bazil 
Rendi Nővérek Szent 
Anna Szeretetotthona 
környezetének taka-
rításában, valamint a 
görög katolikus temp-
lom környékének a 
rendbetételében. Meg-
tisztították a templom 
bejáratánál álló Szent 
Miklós püspök szobrát 
a talapzattal együtt. 

„Több vagy, 
ha adsz”

Miskolc, Csabavezér út 41.
Tel.: 06-46/314-314
hazker@hazker.hu

www.hazker.hu
www.facebook.com/hazkerkft

FENYŐ FŰRÉSZÁRU, ÉPÜLETFA
GYALULVA / IMPREGNÁLVA

Fa nyílászárók a gyártótól
2 vagy 3 rétegű üvegezéssel

68 mm-es és 90 mm-es
profillal

Lambériák, hajópadlók 
óriási választékával

már 1.290 Ft/m2-től!
Felső kategóriás beltéri ajtók utólag szerelhető 

tokkal fenyőből vagy CPL felülettel

Műanyag nyílászárók 4 féle profil
rendszerrel, több színben!

A költséghatékonyságtól a passzívig.
120x150 cm, bukó-nyíló:

29.900 Ft-tól!
Dekor ajtók

már 26.500 Ft-tól!
Kiárusítás a készleten lévő egyes fa ablakokra és ajtókra! 40-50-60%

kedvezmény! Pl.: Bejárati ajtó 79.000 Ft helyett 39.000 Ft-ért

Ha nem kapja 
az újságot, 

hívja a 
40/424-424-es 
telefonszámot!

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!

431566

431754



52017. október 20.

Édes Anyanyelvünk. 45. alkalommal rendezték meg október 13-a és 15. között 
az Édes Anyanyelvünk nyelvhasználati verseny Kárpát-medencei döntőjét. A háromnapos 
vetélkedőn írásban és szóban is bizonyítaniuk kellett a középiskolás diákoknak, hogy szépen 
és helyesen beszélnek magyarul, valamint tudatosan használják anyanyelvünket.Szuper ügyek

A nyolcvanas évek óta nem indult ilyen vonat

Lezárják a vasúti átjárót Sárospatakon

Katasztrófavédelmi  ■
őrsöt épít Tolcsván az 
Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóság 
– írja a település hon-
lapja. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság a polgárok biz-
tonsága érdekében gondolta 
úgy, hogy itt egy zöldmezős 
beruházás keretében egy 
úgynevezett 1 állásos tűz-
oltóőrsöt hoz létre. A honla-
pon emlékeztetnek a 2010-es 
árvízre, amely komoly ká-
rokat okozott a településen. 
Ez után az volt a megyei ve-
zetőség tapasztalata, hogy 

a tolcsvai önkéntes tűzoltók 
aktívan részt vettek az árvízi 
védekezésben. A Bükki Men-
tőcsoport Kéziárvízvédelmi 
műszaki-mentő részlegeként 

nem csak a járási mentések-
be kapcsolódtak be, hanem 
az egész megye katasztró-
favédelmi biztosításában is 
szerepet kapnak majd.

Az épülő katasztrófavé-
delmi őrs Szerencs és Sá-
toraljaújhely között félúton 
helyezkedik el. Így azokat a 
településeket is hamarabb 
elérik majd a tűzoltók, ame-
lyeket eddig több időbe telt 
megközelíteni a két város-
ból. Az ott szolgálatot tel-
jesítő tűzoltók 24-48 órás 
szolgálati beosztásban fo-
lyamatosan fogják biztosí-
tani Tolcsva és a vonulási 
körzet tűz- és katasztrófa-
védelmi biztosítását. Vagyis 
a fejlesztés hatására egy tér-
ségi szerepkörű tűzoltóőrs-
sel gazdagodik Tolcsva, elő-
reláthatólag jövő tavasszal. 

A beruházás közvetlen irá-
nyítója az Országos Kataszt-
rófavédelmi Főigazgatóság – 
olvasható Tolcsva honlapján. 
Úgy tudjuk, Tolcsván több 
mint tíz ember teljesít majd 
szolgálatot váltásban, akik 
már most is a katasztrófa-
védelem állományához tar-
toznak, de egyelőre máshol 
teljesítenek szolgálatot. 

Csoma Ernő polgármes-
ter emlékeztetett rá, hogy 
településükön az 1800-as 
évek vége óta működik ön-
kéntes tűzoltó egyesület, 
amely az egyik legrégebbi 
az országban. 

                  SZI - BA

Az Északerdő Zrt.  ■
november 4-én, szom-
baton különleges prog-
rammal készül az erdei 
vasutak és a vasútfo-
tózás szerelmeseinek 
– közölte a társaság.  

A közleményből kiderül: 
a varázslatos, őszi színekbe 
öltözött zempléni erdőkben 
futó Pálházi Állami Erdei 
Vasút vonalán - első alka-
lommal - fotótehervonatot 
indít. A program keretében 

a résztvevők a régmúlt idők 
hangulatát idéző, fával rakott 
szerelvénnyel teszik majd 
meg a Pálháza - Rostalló tá-
vot, az út során számos fo-
tómegállást közbeiktatva. A 
program keretében a részt-
vevők számától függően egy, 
vagy két különvonat indul 
majd. A fotós szerelvény 
C-50-es mozdonyból, fával 
rakott rönkszállító truck-
párból, fával rakott Jah sor. 
teherkocsiból és 1 Bak sor. 

személykocsiból áll majd. 
Ilyen szerelvény, illetve fával 
rakott tehervonat az erdei 
vasút 1989-es újraindítása 
óta még nem közlekedett a 
vonalon! Amennyiben 30-
nál több érdeklődő gyűl-
ne össze, abban az esetben 
még egy szerelvényt indí-
tunk csak személykocsik-
kal, ami a fotósokat szál-
lítja – áll az Északerdő Zrt. 
közleményében.

SZI - BA

A vasúti pálya felújí- ■
tása miatt egy hétre le-
zárják a Wesselényi ut-
cai vasúti átjárót Sá-
rospatakon. 

A város legforgalmasabb 
vasúti átjáróját a tervek sze-
rint október 24. 6:00 óra és 
október 30. 6:00 óra között 
nem használhatják a jármű-
vek – közölte közleményé-
ben Aros János polgármes-
ter. A közleményből az is 
kiderül, hogy ezen időszak 
alatt a vasúti pályán történő 
közúti áthaladás tehergép-
járművek és buszok esetében 

kizárólag a Kazinczy úti át-
járón, személygépjárművek, 
motorkerékpárok, kerékpár-
ok estében a Kazinczy úti 
és az Esze Tamás utcai átjá-
rón lesz lehetséges. A Kazin-
czy út-Rákóczi út-Béla király 
tér-Gárdonyi út útvonalon 

feloldják a jelenleg érvény-
ben lévő súlykorlátozások, 
így ezen útszakaszokon 
megnövekedett teherforga-
lomra lehet számítani – áll 
a sárospataki polgármester 
közleményében.

SZI - BA

Ifjú birkózók küzdöttek Szerencsen  
Egyperces néma főhajtással tisztelegtek Görcsös József, 
a szerencsi származású birkózó mesteredző emléke 
előtt azon a versenyen, amelyet október 14-én diák I.-
II és serdülő korcsoportban tartottak meg a Szerencsi 
Kulcsár Anita Sportcsarnokban – áll a város közösségi 
oldalán megjelent cikkben. A nemzetközi meghívásos 
birkózó versenyen Koncz Ferenc polgármester, a SZVSE 
Birkózó Szakosztályának elnöke köszöntötte a mesteredző 
özvegyét, majd sérülésmentes, sportszerű küzdelmet kívánt 
a közel kétszáz versenyzőnek. Az öt megyéből érkezett, 
húsz csapatot képviselő fiatal kötött- és szabadfogású 
kategóriában mérkőzhetett meg, az eseményen részt 
vett Repka Attila olimpiai bajnok és Deák Bárdos Mihály 
Európa-bajnok, világbajnoki ezüstérmes birkózó. 
                                                                                          SZI - BA

Katasztrófavédelmi őrs épül Tolcsván

Fotó: Serfőző László
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eladó Dorkón központban családi ház 
(tömblakás), tatarozásra szorul, nagy 
telekkel. Ugyanitt 1,7 hektár szán-
tóföld, 150 db lucerna kisbála. Érd.: 
06-30/557-0808.

Füzérkajatán családi ház eladó gazdasági 
épületekkel, nagy kerttel, garázzsal. Tel.: 
70/322-0256.

Karoson kétgenerációs, összkomfortos 
családi ház eladó vagy miskolci, sáros-
pataki, sátoraljaújhelyi 2 szobás lakás-
ra cserélhető. Tel.: 06-30/551-9500, 
06-47/342-367.

sürgősen eladó! Sárospatak Komáromi út 
14., kétgenerációs ház, pince, üzlethelyi-
ség, valamint Kácsárdon 7200 m2 terü-
let. Érd.: 06-20/254-0477.

Felújított, összkomfortos paraszt-
ház Bodrogolasziban eladó. Ugyanitt 
régebbi bútorok és szüreti felszerelések, 
műanyag hordók eladók. Tel.: 20/362-
8099.

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

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

sátoraljaújhelyen kétszobás, össz-
komfortos kertes családi ház eladó. Tel.: 
30/263-3495.

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

Miskolc-Bulgárföldi zöldövezeti kör-
nyezetben eladó egy rendezett lépcső-
házú 4 emeletes társasház 3. emeletén, 
51 m2-es, távfűtéses lakás, felújítandó 
állapotban, különálló pincével. Irányár: 6,6 
MFt. Érd: 70/555-3109.

Kisgyőrben az Ady E. utcában eladó 
egy jó állapotú, 80nm 1+3 félszobás, 
összközműves, gáz-cirkó és cserépkály-
ha fűtésű családi ház 1600nm telken, 
garázzsal, melléképületekkel. Ár: 9,9 M 
Ft. Tel: 0670/701-2271.

Mályi, Rákóczi utcában eladó egy felújí-
tott, hőszigetelt, 90 nm, 3 szoba, beépít-
hető tetőteres, tégla építésű, nagy tera-
szos családi ház 900 nm telken, pincével, 
garázzsal, melléképületekkel. Ár: 14,9 M 
Ft. Tel: 0670-701-2271.

Martin-kertvárosban eladó az Alföldi 
utcában 100 nm-es, 2 szoba + nappalis 
családi ház 591 nm-es telken. Rendezett 
parkosított, füvesített udvar, fúrt kúttal. 
Akadálymentesített terasz. Irányár: 12,9 
M Ft. Érd.: +3630/535-7946.

Mályi, Deák Ferenc utcában 70 nm, 2 
szoba + nappali, tégla + vályog, felújí-
tott, jó állapotú családi ház pincével, mel-
léképületekkel eladó. Ár: 8,3 M Ft. Tel: 
0670-701-2271.

Mályi, Rákóczi Ferenc utcában 910 nm-es 
telken 40 nm-es, gázkonvektor fűté-
sű, vályogból épült kis családi ház nyári 
konyhával, pincével eladó. Ár: 4,9 M Ft. 
Tel: 0670/701-2271.

Mezőcsáton kiváló lakóközösségben 120 
nm-es felújított családi ház eladó!!! Ár: 
9.499.000 Ft. Telefonszám: +36 70 603 
6037.

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 beszámítható! Ár: 
7,99 M Ft. Tel.: 06/30-227-2273 Doxabi 
Ingatlan.

Miskolc belvárosához közel háromszobás 
magánház kitűnő közlekedéssel eladó. Ár: 
13,2 M Ft. Tel.: 30/430-7686.

Miskolc Martinkertvárosban eladó egy 2 
szintes, 100 nm-es alapterületű, 3 szobás, 
2 fürdőszobás családi ház, 1100 nm-es 
osztatlan közös tulajdonú telken. A ház 
fűtése gáz és vegyes tüzelésű kazánnal 
történik. A ház felújított igénnyel. Ár: 10,5 
M Ft. Érd.: +3620/436-0079.

Miskolc Martin-kertvárosban eladó két 
családi ház egy telken! Az utcafronti 80nm 
kiválóan alkalmas vállalkozásra: iroda, 
bolt, rendelő, fodrászat, és egy 2 szintes 
tégla építésű, családi ház 1000 nm kerttel. 
Ár: 10,5 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

Miskolc, Diósgyőrben eladó 10 nm-es 
alapterületű 2,5 szobás, tégla építé-
sű családi ház. Fűtése gázkonvektoros, 
szobák parkettásak. A telek 645 nm-es, 
parkosított garázzsal. Bükki kilátás, ren-
dezett környék. Irányár: 20 M Ft. Érd.: 
+3620/436-0079.

Miskolc-Perecesen, jó lakókörnyezet-
ben 500 m2-es telken, felújításra szo-
ruló, 68 m2-es, 3 szobás hagyományos 
kockaház tulajdonostól azonnal birtokba 
vehetően eladó. Ár: 5,9 MFt. Tel.: 70/337-
2884, 46/757-282.

Miskolc-szirma, Kelet utcában 80nm, 2 
szobás, 1960-as években épült vegyes 
falazatú, erősen felújítandó állapotú ház 
747nm telken üres állapotban, tehermen-
tesen, azonnali birtokba adással eladó. Ár: 
7,5M Ft. Tel.: 0630/408-3308.

Nyékládházán 90 nm-es, háromszobás, 
központi + vegyes fűtéssel rendelkező, 
tégla építésű családi ház tehermentesen 
eladó! Ár: 11.990.000 Ft. Telefonszám: 
+36 70 603 6037.

Miskolci, 45 m2 házrész eladó mellék-
épülettel, garázzsal, központi fűtéssel. Ár: 
3,5 M Ft. Tel.: 30/380-2591.

Ónod központi részén 1105 nm-es tel-
ken eladó egy közel 100 nm-es, 3 szobás 
szép állapotú családi ház. Ár: 8.900.000 
Ft. Telefonszám: +36 70 603 6037.

Parasznya csendes utcájában 2800 m2 
telken 100 m2, 3 szobás, tégla, cserép-
tetős ház eladó. Műa nyílászárók, laminált 
parketta, új csatorna, GÁZCIRKÓ fűtés. Ár: 
8,99 M Ft. Tel.: 06/30-227-2273.

sajólád, Dózsa György úton tehermen-
tes, azonnal költözhető, jó állapotú, 115 
nm-es, 3 szobás, tégla építésű, gázkon-
vektor fűtésű családi ház eladó 720 nm-es 
telken pincével, melléképületekkel. Ár: 6,3 
M Ft. Tel: 0670-701-2271.

sajóládon a Szabadság úton eladó egy 
felújítandó, tehermentes, 4 szoba, ebéd-
lős, 2 szintes, 150 nm, tégla építésű csalá-
di ház garázzsal, pincével, 800nm telken. 
Ár: 6 M Ft. Tel: 0670-701-2271.

sajóládon, csendes lakóövezetben 1600 
nm-es telken eladó egy 80 nm-es, téglá-
ból épült családi ház. Ár: 3.990.000 Ft. 
Telefonszám: +36 70 603 6037.

szirmabesenyőben eladó, 35nm, hőszi-
getelt, tégla-vályog falazatú, kandalló fűté-
sű kis családi ház konyhával, zuhanyzó-
val, 1023 nm telken. A wc és a gázcsonk 
az udvaron található. Ár: 5,9 M Ft-tól. Tel: 
0670-701-2271.

Vállalkozásra! 2 db ingatlan 100-200 
nm, bemutatóterem, műhely, iroda, rak-
tár, garázs, lakással, nagy zárt parkolóval, 
kiváló állapotban, azonnal költözhetően a 
Soltész és a Szilágyi utakon eladók. Ár: 37 
M Ft-tól. Tel: 0670-701-2271.

a l B é r l e t  K e r e s é s

sátoraljaújhelyben kiadó lakást kere-
sek hosszabb távra min. 40 - max. 60 
m2 alapterülettel. Távfűtéses bérhá-
zi lakás előnyben. Telefonszám: 06-20-
476-26-32.

F ö l d ,  K e r t

tokaj-Hegyalján sárospatak határá-
ban a 37-es főút mellett, jó karban lévő 
huzalos szőlő 0,9 hektár, almaültet-
vény 0,9 hektár, borház, szőlőfeldolgo-
zó, tanyaépület (lakható), szőlőművelő és 
feldolgozó gépek, traktor stb., fedett táro-
lók eladók. Érd.: 06-30/638-9505.

G é P ,  s z e r s z á M

eladó Dorkón Klass 106-os dominátor 
gabona, kukoricaasztal, ZMÁJ 221 két-
soros kukorica csőtörőgép és napraforgó 
tálcákkal. Ugyanitt Skoda Liaz gabonás 
teherautó vizsgával. Érd.: 30/557-0808.

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

B ú t o r

eladó 4 részes szekrénysor, fotelok, asz-
talok, fotelágyak, heverő, varrógép, járás-
segítő. Tel.: 20/240-3608.

r é G i s é G ,  G y ű j t e M é N y

dísztárgyakat, festményt, órát, ezüs-
töt, porcelánt, régi játékot, hagyatékot 
műtárgybecsüs vásárol. Tel.: 06-30/342-
1855.

Vásárolok 1940 előtti festményeket, 
porcelánokat, pénzeket, képeslapokat, 
hagyatékot. Tel.: 06-30/8722-179.

e G y é B  e l a d á s

tűzifa az erdészettől eladó. Tel.: 70/532-
20-21.

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).

e G y é B  K e r e s é s

diót vásárolok hájasan és pucoltan. Tel.: 
06-70/583-7776.

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

sárospatak és vonzáskörzetében kere-
sek használható állapotú kályhát, tűzhe-
lyet. Tel.: 30/334-8967.

személyautókat és vashulladékot vásá-
rolok. Tel.: 70/555-12-62.

M u N K a H e l y e t  K í N á l

alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő 
vagy másodállásba (alapbér+jutalék). 
Tel.: 06-30/334-5262.
ausztriába határ közeli bárokba csinos 
hölgyeket felveszünk. Korrekt feltételek. 
Kezdőket is várunk. Tel.: 06/30/534-4699, 
0043/664-2366335.
BetaNított dolgozókat keresünk autó-
ipari beszállító partnerünkhöz Dunántúl-
ra, a régióban a legmagasabb bért biz-
tosítják. Szállás, utazás biztosított. Érd.: 
06/30-511-4219.
Betanított dolgozókat keresünk 
megnövekedett gyártásunkba, havi átlag 
kereset bruttó 280.000 Ft. Szállást, uta-
zást biztosítunk. Győri, mosonmagyaróvári 
munkahelyünkre. Tel.: 06-70/639-9920.

Budapesti ingatlanfejlesztő cég keres 
SZAKMUNKÁSOKAT. Nettó 1.000 Ft/
órabér, plusz túlóra. Szükség esetén 
LAKHATÁST is biztosítunk. Jelentkez-
ni +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).

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: 2017/42. 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 - Nem kell tűrnie, hogy 
félreállítsák. Ha valahol nem 
látják szívesen, távozzon emelt 
fővel és mutassa meg, hogy Ön 
is erős és képes küzdeni. Ke-

ressen olyan feladatokat, amelyek során 
eredményeket érhet el. Elsősorban így 
saját magának bizonyítja be, hogy valóban 
értékes munkát végez.

Bika - A Hold a Szűz jegyében 
jár. Elégedetlenkedő emberek 
bukkannak fel Ön körül, akik 
megnehezítik a helyzetét. Ne 
vegye magára a kritikát, ne- 

hogy elvegyék az energiáját a negatív 
megjegyzésekkel. Mostanában amúgy 
sem bővelkedik a pozitív energiában, úgy-
hogy tartalékolja inkább az erejét!

Ikrek - Beszéljen meghitten és 
őszintén a szeretteivel. Próbál-
jon megbékélni önmagával 
és akkor a munkahelyén is 
harmóniába kerülnek a dolgok. 

Illetve legyen résen a napokban és akkor 
nem fog lemaradni az égiek küldte fontos 
jelzésekről! Ha szemfüles, hamar meg-
találja a kiskapukat!

Rák - Az Ön előtt álló héten 
hajlamos lehet az árral szem-
ben úszni és mindig, minden 
tekintetben a nehezebb utat 
választani, még akkor is, ha 

nem lenne feltétlenül muszáj. De Ön a 
napokban nem hallgat a józan észre, csak 
megy a saját feje után és előbb cselekszik, 
aztán gondolkodik.

Oroszlán - El kell enged-
nie a múltat, ha tovább akar 
lépni. Bár már régóta győzködi 
magát, hogy lezárta, mégis újra  
és újra felszínre törnek az 

emlékek. Ez pedig megakadályozza abban,  
hogy merjen haladni tovább, folyamatosan 
csak visszafelé tekint. Tűzzön ki maga elé 
új célokat! Merjen újat álmodni!

Szűz - A héten a Merkúr utoléri 
a Jupitert a Skorpió jegyében, 
az Ön horoszkópjának kap-
csolatait jelző sorsterületén. 
Szerencsésnek mondhatja 

magát, mert valaki segít Önnek egy 
bizonyos ügyben, másképp nem is bol-
dogulna. Az is lehetséges, hogy Ön tesz 
valakinek egy nagy szívességet.

Mérleg - Újhold lesz a Mér-
leg jegyében: valami új dolog 
veheti kezdetét. A hét második 
felében gondot okozhat, hogy 
nyugalomra, egyedüllétre 

vágyna, ám ez sajnos most nem lehet-
séges – folyton adódik valami és mások is 
számítanak a segítségére. Legalább tudja, 
hogyan szeretné alakítani az életét.

Skorpió - Az Ön számára 
semleges konstellációkat rejt 
az égbolt. Ne engedje, hogy a  
munkahelyi rossz hangulat, a 
pénzért való aggodalmaskodás 

elvegye a jókedvét. Most hajlamos lehet 
arra, hogy felnagyítva lássa a problémá-
kat, a kedvező körülményekről pedig ne 
vegyen tudomást. Fordítson szemléletén! 

Nyilas - Önnek nagyon jó 
barátai vannak, akikre szük-
ség esetén mindig számíthat. 
Mindig segítségére lesz va-
laki, ha elakad és nem látja a 

megoldást. Munkaügyei is sikerrel zárul-
nak, Önnek vannak a legjobb érvei, ez 
pedig nem kis dolog. Erős vezetőként 
mutatkozhat kapcsolataiban is. 

Bak - A Jupiter október 10-én 
átlépett a Skorpió jegyébe. A 
Mars és a Vénusz kellemes 
fényszögben áll a Plútóval, 
nagyobb hasznot jelez, sokkal 

több pénz lesz majd a bankszámláján. 
Több nagyszerű állásajánlatot kap, 
egyiket nyugodtan elfogadhatja. A Vénusz 
egészen októberben kíséri Önt.

Vízöntő - Munkahelyén és a 
párkapcsolatában is figyeljen 
oda arra, hogy elkerülje a 
félreértéseket. Ezzel együtt 
feltűnik egy olyan személy az 

életében, aki korábban csalódást okozott 
és azóta is érzéseket táplál Ön iránt, de 
nem érdemes ismét belevágnia, mert 
csak rövidtávra szólna a dolog. 

Halak - Legyen őszinte és 
egyenes a barátaival! Ideje 
lenne megválogatnia kire 
van szüksége és kire nincs. 
Ráadásul még kap is egy olyan 

információt a hét elején, ami segít abban, 
hogy meghozza ezt döntést. Továbbá 
bízzon az Univerzumban és tartsa szeme 
előtt a hosszútávú céljait is.

 HOROSZKÓP 43. HÉT (2017. október 23-tól október 29-ig)

Az állatok bíznak bennünk!

SÁROSPATAK:
Zemplén Help Alapítvány

Mandulás-hegyi Kutyaotthona
Telefon: 20/994-2700

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Ne vásároljon,
FOGADJON

ÖRÖKBE!
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PANNONJOB KFT.
Székesfehérvári munkalehetőség!

Nettó 140-180.000 Ft kereset,
40-50% műszakpótlék, Br. 330000 Ft éves 

Cafeteria, Jelenléti Bónusz 10000 Ft, 
Hazautazás térítése, Fizetési előleg

06/20/336-3803
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Székesfehérvári munkalehetőség!

Nettó 140-180.000 Ft kereset,
INGYENES SZÁLLÁSSAL

430959

430960

430957
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HÍREK A GEORGIKONBÓL

akik Provence-ben végeztek szüreti munkálatokat. Az Erasmus+ 
program keretében nyolcadik alkalommal utaztak ki diákjaink, 
akiknek munkavégzése és helytállása dicséretes volt a családi gaz-
daságok szerint.
Örömmel vettük, hogy tovább öregbítették iskolánk hírnevét. A 
francia diákok magyar szakmai gyakorlata Tokaj-Hegyalján októ-
ber 15-én kezdődik.

Hazaérkezett 
a háromhetes francia 

szőlész-borász gyakorlatról
iskolánk nyolc tanulója, 

butordepo.hu

Tegye próbára árgarancia szolgáltatásunkat!

50.000 Ft feletti vásárlás esetén 30 km körzetben 
INGYENES HÁZIG SZÁLLÍTÁS! 

Az árak a hirdetés felmutatásával érvényesek!

120 cm-es gardrób (dió színben) 
57.400 Ft helyett

52.900 Ft

Rugós sarokülő
101.400 Ft

Kanapé rugós, 
kiemelős
79.900 Ft

Ajánlatunk
a készlet erejéig tart!

Sarokülő
192.900 Ft helyett

181.900 Ft

TV állvány
27.900 Ft-tól

-20-30%-os engedmények helyett 
garantáltan alacsony árak!

355 cm-es szekrénysor 3D-s leddel
153.900 Ft helyett

149.900 Ft

Szivacsos kanapé 
73.900 Ft helyett 

68.900 Ft

239 cm-es tolóajtós gardrób
134.900 Ft

Ágykeret wenge színben:
90-es:  44.500 Ft helyett 38.200 Ft
140-es: 50.100 Ft helyett 42.400 Ft
180-as: 59.900 Ft helyett 50.800 Ft

Fenyő termékek
nagy választékban
71.900 Ft

Gardróbok

62.700 Ft
61.300 Ft

(2017. november 11-ig)

Raktár-
készletrôl 
azonnal 

szállítható 
bútorok!

VOLOGDAI 
AUTÓSBOLT

 Autóalkatrészek,
felszerelések

Ózonos klíma tisztítás
 Miskolc, Vologda út 3. 

   Tel.: 06-30/249-9464
 46/546-407

Megbecsüljük
értékeit!

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

érméket, retro gyárgyakat vásárolunk

06-30-461-7708
Üzletünk költözés alatt

ingyeneskiszállás100%értékgarancia

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

SZÚNYOGHÁLÓ!
REDÕNY!

GYORSAN!
OLCSÓN!

+36-30/9745-984

Zemplén TV A Zemplén TV műsora
2017. október 23–29.

Zemplén TV

431738

431564

430875

431330
430958

431755

431756

431829
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®

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!

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

Gyakornokokat keresünk sárospataki irodánkba
adminisztratív pozícióba,

valamint gyártó üzemünkbe
ablakgyártó munkakörbe.

Nem vagy még 25 éves?
Szakmunkás, szakiskolai, szakközépiskolai,
technikusi vagy OKJ-s végzettséggel rendelkezel?

Ha a fentiekben magadra ismertél, akkor nálunk a helyed!
Jelentkezésedet a karrier@foton.hu e-mail címre várjuk!

Részletek a www.fotonablak.hu/karrier oldalon

Foton Nyílászáró Szerkezeteket  
Gyártó és Forgalmazó Kft.

Krizantém és 
villanytűzhely 

Sárospatakon eladó! 
Érd.: 20/547-1850 

Szaniter terméket gyártó cég 
fér� munkatársat keres

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

Sárospatakon,
Bodrog parti 
nagy telken, 

400 m2-es ingatlan 
áron alul eladó.

Szálláshely és turisztikai 
pályázatban tökéletesen 

hasznosítható!

Tel.: 06-20/212-2888

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 CNC esztergályos és
 1 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

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

E-mail:
info@boss2006.hu

A két pár progresszív lencse dioptriájának meg kell egyeznie. Az alacsonyabb árú progresszív lencse az ajándék. 
Ajánlatunk más kedvezménnyel, akcióval nem vonható össze. Az akció további részleteiről érdeklődjön az üzletben!

Az akció időtartama:

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

INGYENES* 
szemorvosi látás- és kontaktlencse vizsgálat
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DUPLÁZÓ AJÁNLAT

KERETEK ÉRKEZTEK!

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

PRÉMIUM KATEGÓRIÁS

430961

428753

430017
431160

431692
431264

430962
428861


