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Zemplén 04. hét

December elejétől folya-
matosan etetik a vadakat a 
Zempléni Hubertus Vadász-
társaság tagjai és hivatásos 
vadászuk./3. oldal

Évtizedes hagyomány Sátoral-
jaújhelyen a Vince napi ökume-
nikus borszentelés./4. oldal

Hagyomány a 
borszentelés

A vadak téli etetése
Hattyúetetés
A téli Bodrog talán legnagyobb 
látványosságai a helyben telelő 
hattyúk Sárospataknál. Sokan 
kerekednek fel, hogy élelmet 
vigyenek a vízi szárnyasoknak, de 
nem csak a hattyúknak, hanem 
más vízi szárnyasoknak, például a 
vadkacsáknak is. Fotó: Sóstói András

Esküvői 
fotózás

www.levifoto.hu;  
info@levifoto.hu

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

/Levi Fotó
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SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

felnik  javítása, 
GUMI és GYORSSZERVIZ

06-30/9286-648

Hidraulikus gépek, 
TRX, szauna... stb

Sátoraljaújhely, Vasvári Pál u. 36.
Elérhetőség: +36-70/280-0024
E-mail: fi tnessmozgas@gmail.com

Kortól és nemtől függetlenül mindenkinek ajánlott

NYÍLT NAP: 
2017. 01. 28-án 10:00-től 16:00-ig

NYITÁS: 
2017. 02. 01.

Gyere és próbáld ki! 
Szeretettel várunk!

Nyitva tartás: Délelőtt: 09:00-től 12:00-ig, délután: 15:30-tól 20:30-ig

HASOGATOTT ÉS 
TEKÉZETT 

TŰZIFA ELADÓ

06-70/675-5510

FA ÉS BRIKETT
FÓKUSZ KISKERESKEDÉS

Kiszállítás AKCIÓS áron!

Sárospatak, Sátoraljaújhely 
és Szerencs körzetében

Termelt növények:
búza, kukorica, napraforgó, 

esetleg repce és olajtök. 
Tel.: 06-30/938-1681

Tarcal 20 km-es
körzetében.

23 + 7 hektár szántó 
műveléséhez keresünk 

GÉPI SZOLGÁLTATÓT 
HOSSZÚ TÁVRA 

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

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

INGYENES SZEMVIZSGÁLAT*
 SZEMVIZSGÁLAT IDŐPONTJA: FEBRUÁR 25. SZOMBAT *Komplett szemüveg rendelése esetén

csak 9900 Ft-ért!
Szemüveglencsék

-os

INGYENES SZEMVIZSGÁL
SZEMVIZSGÁLAT IDŐPONTJA: FEBRUÁR 25. SZOMBAT *Komplett szemüveg

------os50%
kedvezménnyel!

A részletekről érdeklődjön üzleteinkbenA részletekről érdeklőődjön üzleteinkben

MÁRKÁS 
SZEMÜVEGKERETEK
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8. OSZTÁLYOS FIATALOK! 
Jelentkezzetek a Mezőbe!

Iskolánkban a 2017/2018. tanévben 
a következő képzéseket tervezzük indítani:

Telefon: 47/523-340 E-mail: georgikon.saujhely@gmail.com web: www.mggeorgikon.hu

Szakgimnázium: 9-13. tanfolyam (érettségi vizsga+technikus képzettség)
001 kód Élelmiszeripari ágazati szakgimnáziumi képzés. Az érettségi bizonyítvány mellé élelmiszeripari higiéniai és 
minőségbiztosítási munkatárs OKJ-s végzettséget szereznek a tanulók. Ezt követően a 13. évfolyamon élelmiszeripari 
technikusi végzettség szerezhető.

Szakközépiskola: 9-11. évfolyamon szakmai képzések:
0002 kód Cukrász szakképesítés (OKJ 34 811 04)
0003 kód Húsipari termékgyártó (OKJ 34 541 03) Hiányszakma szakmai ösztöndíjjal.
0004 kód Pék (OKJ 34 541 04)
0005 kód Mezőgazdasági gépész (OKJ 34 622 02) Hiányszakma szakmai ösztöndíjjal.
0006 kód Szőlész-borász (34 541 05)
0007 kód Hegesztő (OKJ 34 521 06) Hiányszakma szakmai ösztöndíjjal.
A szakmai képzettséggel rendelkező tanulók két év alatt nappali rendszerben érettségi bizonyítványt szerezhetnek.

Intézményünkben a diákok rangsorolása a tanulmányi eredmények alapján történik.
A gyakorlati helyeket az iskola biztosítja. A vállalkozásoknál gyakorlatot teljesítő diákok ösztöndíjban részesülnek.

Minden jelentkező számára kollégiumi elhelyezést tudunk biztosítani.

Georgikon Görögkatolikus Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

SÁTORALJAÚJHELY
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Telefon: 46/789-417

A kanapéágyak mestere

Magyar
termékek!

Az Észak-Magyarországi régióban 22 jogpont irodában, Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyében 11 irodában működik ingyenes jogsegélyszolgálat. Munkavállalók, munkáltatók, és 
vállalkozások egyaránt igénybe vehetik az ingyenes személyes, telefonos, online, e-mailes 
jogi tanácsadást a munkajog, társadalombiztosítási jog, társasági-cégjog, adójog témakörök-
ben. Új szolgáltatás az alternatív vitarendezés, döntőbíráskodás, melyet szintén ingyenesen 
vehetnek igénybe az érdeklődők. 
JOGpont irodák:

INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
és alternatív vitarendezés 

GINOP-5.3.3.-15-2015-00002

További információ, jogpont irodák elérhetősége,
az ügyfélfogadás rendje: www.jogpontok.hu

Ingyenesen hívható Zöld szám: 
06-80-77-88-00

E-mail: jogpontok@kisosz.hu

Dr. Barati Béla 3980 Sátoraljaújhely, Kazinczy u.16. kedd: 17:00-19:00
  szerda: 08:00-10:00
Dr. Vágner Béla 3900 Sárospatak, Comenius u. 24. csütörtök: 15:00-19:00
Dr. Zemlényi István 3900 Szerencs, Rákóczi út 61. kedd: 13:30-18:30

Keleti-nyugati 
Suzuki koreai

autóalkatrészek, 
motorolajok,

szûrõk, felszerelések, 
 

gumiköpenyek.
akkuk, TÉLI-NYÁRI

Miskolc, Pesti u. 102.
Tel.: 46/367-610

30/234-8532

Téli akciós ajánlatunk!
Beltéri ajtók

beépítési garanciával.
Fehér lemezelt ajtók

már 9.000 Ft-tól
Egyedi fóliás ajtókat
rövid határidővel gyártunk

3 színben rendelhetők, 
már 25.900 Ft-tól

Fa ablakok 
60x60 cm 9.800 Ft-tól

3 rétegű üvegezéssel,
festve is rendelhető

3508 Miskolc, Csabavezér u. 41. 
T.: 46/314-314  E-mail: hazker@hazker.hu

KFT.

Tűzifa, vegyes 
17.000 Ft/1,2 m3
Brikett 59 Ft/kg
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Szociális munka. Az országban egyedülállóan a Sárospa-
taki Református Teológiai Akadémia és a Miskolci Egyetem közös 
szociális munka alapszakot indít 2017 szeptemberében. A képzés 
gyakorlatorientált. A keresztyén értékrendet és a magas szakmai 
színvonalat az Ökumenikus Segélyszervezet segít megteremteni.

Láthatóan jól halad- ■
nak az újhutai Waldbott-
kastély felújítási mun-
kálatai.

Vállalati üdülő és szállo-
da lesz az évek óta üresen 
álló épületből – adtuk hí-
rül tavaly augusztusban. 
A szakemberek már akkor 
elmondták, hogy a kastély 
rossz állapota miatt komo-
lyan vissza kell bontani a 
felső szintet. Sokakat meg 
is döbbentett, amikor a 

tényleges beruházás elkez-
dődött, mára már viszont 
láthatóak a jövőbeni üdülő 
alapvető terei. A beruházást 
elindító sajtótájékoztatón dr. 
Sándor József, a beruházást 
megrendelő Fémalk Zrt. tu-
lajdonosa elmondta: úgy ér-
zi, hogy közel ezer dolgo-
zót foglalkoztató társaságuk 
számára szükségessé vált 
egy olyan üdülő kialakítá-
sa, ahol nagy nyugalomban 
pihenhetik ki a munka fá-
radalmait. Brunner Márta 

a cég ügyvezető igazgatója 
hozzátette: forintban kife-
jezve százmilliós nagyság-
rendű felújítást és átalakítást 
hajtanak végre a komplexu-
mon. Az építési munkálatok 
határideje 2017 második fe-
le. A földszinten a recepció 
mellett közösségi tereket is 

kialakítanak, ahol lesz va-
dászterem és konferencia 
terem is. Felújítják a kápol-
nát, épül egy századagos 
konyha étteremmel, és egy 
wellness részleg. A beruhá-
zással együtt megújul a park 
is – hangzott el a nyári ese-
ményen. SZI - BA

Épül a háromhutai kastély

Szuper ügyek
A havas táj szépsége  ■

páratlan és a téli sportok 
szerelmesei is örülnek a 
vastag, fehér hótakaró-
nak, amire a természet-
nek is szüksége van. 

Ez azonban sok felada-
tot ad az erdők kezelőinek, 
a vadászoknak is, hiszen a 
vadállatok ilyenkor nehe-
zebben jutnak élelemhez 
és könnyen meg is fagyhat-
nak – áll az Északerdő Zrt. 
közleményében.

Fontos az etetés
Az elmúlt időszakban két 

nap alatt a Zemplénben is 
30-50 centiméteres hóréteg 
képződött. Az erdészek vár-
ták már a havat egyrészt a 
szépsége miatt – ellentétben 
a ködös, nyirkos időjárás-
sal-, másrészt a természet is 
igényli a hótakarót és a hide-
get is egyaránt. A jó vadgaz-
da ilyenkor nem feledkez-
het meg a vadászterületén 
élő vadállományról, hiszen 
a hó mellett a hőmérséklet 
is gyakran kúszik mínusz 
tíz Celsius fok alá. Nagyon 
fontos, hogy a vadetetők eb-
ben az időszakban mindig 
fel legyenek töltve elegendő, 
jó minőségű szemes és szá-
las takarmánnyal, valamint 
az ásványi anyagok pótlását 
lehetővé téve, nyalósóval. A 

téli vadetetés azért is fon-
tos, mivel a születendő vad-
malacoknak és muflonbárá-
nyoknak egy elnyúló hideg 
időjárásban igencsak lecsök-
kenhetnek a túlélési esélyei. 
Ez a május-júniusi időszak-
ban születendő őzgidák és a 
szarvas borjak esetében már 
nem várható – tájékoztatott 
Szentléleki Tibor, az Észak-
erdő Zrt. vadászati és idegen-
forgalmi osztályvezetője. 

Fáznak, éheznek
Mint hozzátette, a magas 

hó rendkívül veszélyes a vad-
állományra, főleg a kisebb 
testűekre, az őzekre, muf-
lonokra. Mivel a hasuk ál-
landóan a hideg hóban van, 
könnyen felfáznak, és ez a 
vad pusztulásához vezethet. 
Ez a hó mennyiség szinte tel-
jes mértékben ellehetetlení-
ti a vad természetes, földön 
található – például makk, fű 
- takarmányhoz való jutá-
sát is. A nagy hóban képte-
len sokat mozogni az állat, 

a távolabbi 
etetőkhöz 
csak nagy 
erőfeszíté-
sek árán ké-
pes eljutni. 
Az erdésze-
ti munká-
latokra te-

kintettel is elvégzett erdei 
utak takarítása a vad köz-
lekedését is nagyban előse-
gíti. Ugyanazon a nyomon 
közelíti meg az etetőt, amit 
a vadetetést végző erdésze-
ti személyzet autója hagyott 
hátra. Ilyenkor a vadetetők 
körül koncentrálódik a vad, 
ahol a gondos vadgazda jó-
voltából minden esetben jó 
minőségű és kellő mennyi-
ségű takarmányt találhat. 
A nagyvadak részére kijut-
tatott takarmány az egyéb 
erdei állatok, elsősorban a 
madarak, kisemlősök szá-
mára is jelentős segítséget 
jelent a tél megpróbáltatá-
sainak túlélésében – közölte 
Szentléleki Tibor. 

Sárospatakon is etetnek
December elejétől folya-

matosan etetik a vadakat a 
Zempléni Hubertus Vadász-
társaság tagjai és hivatásos 
vadászuk. Az utóbbi napok 
havas időjárása miatt azon-
ban sűrítették az etetési 

alkalmakat, hogy ezzel is se-
gítség a vadállomány áttelelé-
sét – olvasható a Sárospatak.
hu honlapon. A nagy hideg-
ben a korábbi adagok dup-
láját juttatják ki az etetőkre 
– mondta Kerchner József. A 
Zempléni Hubertus Vadász-
társaság elnöke a honlappal 
azt is közölte, hogy vadász-
területükön körülbelül 40 
szóró van, melyek közül 30 
magántulajdonú, míg 10-et a 
társaság üzemeltet. Utóbbi-
akra egyenként legalább 15-
20 kilogramm takarmányt 
szórnak ki, hogy biztosítsák 
a szükséges táplálék mennyi-
ségét – tette hozzá Kerchner 
József a honlapnak.

 SZI - BA

Tölgy, cser és bükk...
A megyében megyében 196 
önkormányzattal kötött érté-
kesítési szerződést a szociális 
tűzifa biztosítására – közölte 
Zay Adorján, az állami erdőgaz-
dálkodási cég igazgatója. Ez tíz 
településsel több, mint tavaly. 
Az igényelt tűzifa mennyisége 
is növekedett: 1000 köbméter-
rel haladja meg a tavalyit. A Bel-
ügyminisztérium által meghir-
detett programban az ötezer 
lélekszám alatti települések fő-
ként tölgyet, csert és bükköt, 
valamint kisebb mennyiségben 
akácot igényeltek a cégtől. Az 
időjárás nehezíti ugyan a mun-
kát és a szállítást, de reményeik 
szerint tartani tudják a kiírás-
ban szereplő határidőt, és feb-
ruár 15-ig minden önkormány-
zat hozzájut a tüzelőhöz.

Fotó: Verbovszki Dániel

Még elképzelni sem tudom, mi-
lyen szörnyű érzés lehet elve-
szíteni a gyermekemet. Nem 
tudom, hogyan lehet tovább 
élni ezután. Amikor még utol-
só pillanat sincs a búcsúzásra. 
Amikor egy fogászati röntgen-
képpel kell elutazni egy idegen 
országba, hogy a még egy hét-
tel ezelőtt életerős, célokkal te-
li, mosolyogva integető fiadat 
azonosítsd.
Azt tudom, hogy ez néhány nap-
pal ezelőtt megtörtént olyan 
családokkal, akiket személye-
sen nem ismerek. Az angyalok 
magukra hagyták abban a pilla-
natban azt a buszt Olaszország-
ban. Amikor először megláttam 
a hírt a portálokon csak üresen 
bámultam a sorokat. Ott volt 
bennem a düh, hogy miért tet-
te ezt a sors? Miért nem kímél-
te meg őket? 
Az unokám születése előtt a szü-
leinek a legnagyobb szorongása 
abban volt: mi lesz, ha rajtuk kí-
vüli okokból történik valami ve-
le? Ha nem vesz majd levegőt, 
ha nem hallják, hogy mozdul? 
Hiába osztottam meg velük a ta-
pasztalatomat miszerint: ahogy 
megszületik, vele együtt szülővé 
is válnak. Valahonnan legbelülről 
jön majd az, mit kell tenni és jön 
majd a biztonság érzése is. 
De nem akartak semmit sem a 
véletlenre bízni. A kiságy a háló-
szobájukba került, megvették a 
bébiőrt, és 24 órás készenlétben 
élték a napjaikat. Mintha csak 
magamat láttam volna 30 évvel 
ezelőtt. Aztán ahogy múltak a 
napok, úgy jött a bizonyosság, 
minden rendben van. 
Emlékszem a saját félelmeimre a 
fiam első lázánál, az erőm meg-
sokszorozására, amikor ölben 
rohantam vele a kórházba, mert 
befulladt, vagy azokra a napok-
ra, amikor fognom kellett a fejét, 
mert a fülét szúrták fel, és vele 
együtt sírtam a székben.
A sok álmatlan éjszakára, a há-
nyásokra, hasmenésekre, a még 
nem akarok aludni küzdelmek-
re. Az iskolai intőkre, az osztály-
termi verekedésekre, a szülői 
értekezleteken való lesütött 
szemmel ülésekre, a kamasz-
kori éjszakai kimaradásokra. A 
morgásaimra, a kiabálásokra, a 
veszekedésekre. De egyben min-
dig is biztos voltam: az életem 
legnagyszerűbb dolga az, hogy 
gyermekem született.
Ma Magyarországon nincs olyan 
anya, aki ebben a tragédiában 
ne gondolta volna újra az életét, 
hálát adva a sorsnak, hogy ott 
van mellette a gyermeke épen, 
egészségesen. Anyák és apák fe-
jezik ki azt: érzelmileg támogat-
ják azokat a családokat, akiknek 
ezzel a szörnyű tragédiával kell 
szembe nézniük.
A teremtő adjon nekik eh-
hez erőt, hogy elviseljék a 
megváltoztathatatlant!

SZI – Maros Éva

RÚZS

Gyász
A hó és a fagy megviseli a vadakat
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Rendőrök a sípályán. A Belügyminisztérium Országos Sí- és 
Snowboard Versenyét szervezték meg Sátoraljaújhelyen. Nyolc korcsoportban 
138 rendőr, börtönőr, tűzoltó, TEK munkatárs versenyzett az idővel és egy-
mással a Homonnay Nándor sípályán. A házigazda a sátoraljaújhelyi Fegyház 
és Börtön volt, akik a Zemplén Kalandpark támogatásával több kiegészítő 
programot is szerveztek. Így volt kutyaszán bemutató, és egész nap látogat-
ható volt a símúzeum is – írja honlapján a Zemplén TV.Szuper ügyek

Évtizedes hagyo- ■
mány Sátoraljaújhelyen 
a Vince napi ökumeni-
kus borszentelés. 

Idén is kivonultak a bor-
lovagok, a város vezetői és 
a borászok a jeles esemény-
re, amelyet a hagyományok-
hoz híven a római katolikus 
templomban tartottak meg a 

vasárnapi ünnepi szentmi-
se keretében. Az ünnepség 
Szepsi Laczkó Máté refor-
mátus lelkipásztor emlék-
táblájának koszorúzásával 
kezdődött, ahol Komporday 
Levente tör ténész, a 
Georgikon Görögkatolikus 
Mezőgazdasági és Élelmi-
szeripari Szakgimnázi-
um, Szakközépiskola és 

Kollégium igazgatója mél-
tatta a borvidék jelentőségét. 
A megemlékezést, valamint 
az emléktábla koszorúzását 
követően a megjelent bor-
lovagrendek bevonultak a 
templomba, ahol a szentmi-
se keretében megszentelték 
a termelők által elhozott 
borokat.

SZI - BA

Ápolják az évtizedes hagyományt

Közel százezer fo- ■
rintba kerül egy palack 
eszencia az ősszel nyílt 
washingtoni Trump Ho-
telben. 

Az itallapot a mádi Royal 
borai vezetik, az eszencia 
mellett az aszúk is kiemelt 
helyen szerepelnek – írja a 

Hegyalja.info.
A portál a winelovers cik-

kére hivatkozva azt közölte: 
mélyen a zsebébe kell nyúl-
nia annak, aki a frissen beik-
tatott amerikai elnök fővárosi 
hotelében akarna borozgat-
ni. Egy pohár 2007-es Royal 
Eszenciáért 140 dollárt, va-
gyis közel negyvenezer 

forintot kell fizetni, egy pa-
lack ára pedig eléri a százezer 
forintot. A mádi borászat több 

aszújával is je-
len van a szál-
lodában, a 6 

puttonyos 
M é z e s 
Mály aszú 
poharan-
kénti ára 
29 dollár, 
a Betsek 

dűlőből származó különle-
gesség pedig 20 dollárba ke-
rül. Az 5 puttonyos valamivel 
olcsóbb, egy pohárral 15 dol-
lárért kóstolhatunk. Még ez 
az ár is kiemelkedőnek szá-
mít, hiszen az elnök saját bo-
ra 5 dolláros áron ízlelhető 
meg – olvasható a Hegyalja.
info-n. SZI - BA

Tokaji a legdrágább bor Trump    szállodájában

Rekordszámú neve- ■
zés (1318 minta) érke-
zett az Ongai Kulturális 
Egyesület által szerve-
zett Quintessence 
(VIII.) Pálinka- és Pár-
latversenyre. 

Az eredményhirdetést im-
pozáns külsőségek között ja-
nuár 20-21-én tartották Lilla-
füreden, a Palotaszállóban. 
A verseny abszolút győztese 
az Agárdi Pálinkafőzde, míg 
a megmérettetés legjobb pá-
linkája a Shiszler Pálinkafőz-
de Vilmoskörte pálinkája lett. 
A 33 nagyaranyérmes pálin-
ka közül a társadalmi zsűri 
tagjai választották ki a kö-
zönségdíjas pálinkát. Meg-
nyitójában Tuzson Bence, a 
Miniszterelnöki Kabinetiroda 
kormányzati kommunikáció-
ért felelős államtitkára így fo-
galmazott: „Nemcsak a szép 
magyar nyelv az egyedi a vi-
lágban, hanem jó néhány más 
dolog mellett a magyar pálin-
ka is, hiszen ez is egyedi, sa-
játosan magyar és minőségi. 
Nagyon jó, hogy a pálinkának 
egyre jobb és egyre nagyobb 
a megbecsültsége mind itt-
hon, mind a világban, és ma 
már a pálinka nem kommersz 
ital, kultúrája van és bekerült 
a hungaricumok közé. „

A Quintessence Competi-
tion - korábbi nevén Ongai 
Pálinkaverseny - az elmúlt 
években nem csak hazánk, 

de egész Közép-Európa meg-
határozó pálinka- és párlat-
versenyévé nőtte ki magát - 
hangsúlyozta Takács László 
versenyigazgató. Most ha-
zánkon kívül Romániából, 
Ukrajnából, Szlovákiából, 
Németországból, Lengyel-
országból, Törökországból 
és Kínából 264 nevezőtől ér-
kezett a versenyre pálinka 
és párlat. A társadalmi zsűri 
szavazata alapján a közön-
ségdíjas pálinka címet a Sáp-
pusztai Pálinkafőzde málna 
pálinkája kapta. A verseny 
abszolút győztese az Agár-
di Pálinkafőzde lett, míg az 
1318 minta közül a szakava-
tott 28 fős nemzetközi zsűri 
a Shiszler Pálinkafőzde Vil-
moskörte pálinkáját ítélte a 
legjobbnak. A zsűri döntése 
alapján: arany oklevelet ka-
pott 195 (14,7%), ezüst okle-
velet 349 (26,5%), míg bronz 
oklevelet 400 (30,3%) pálin-
ka és párlat. A kereskedelem-
ben kapható minták közül 33 
champion, azaz nagyarany-
érem került kiosztásra, míg 
a magán- és bérfőzetőknél 
31 kategória győztes minta 
volt. SZI - BGy

A málna és a vilmoskörte 
tarolt a pálinkagálán

Fotó: Buzafalvi Győző
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Rendőrök a sípályán. A Belügyminisztérium Országos Sí- és 
Snowboard Versenyét szervezték meg Sátoraljaújhelyen. Nyolc korcsoportban 
138 rendőr, börtönőr, tűzoltó, TEK munkatárs versenyzett az idővel és egy-
mással a Homonnay Nándor sípályán. A házigazda a sátoraljaújhelyi Fegyház 
és Börtön volt, akik a Zemplén Kalandpark támogatásával több kiegészítő 
programot is szerveztek. Így volt kutyaszán bemutató, és egész nap látogat-
ható volt a símúzeum is – írja honlapján a Zemplén TV.Szuper ügyek

Évtizedes hagyo- ■
mány Sátoraljaújhelyen 
a Vince napi ökumeni-
kus borszentelés. 

Idén is kivonultak a bor-
lovagok, a város vezetői és 
a borászok a jeles esemény-
re, amelyet a hagyományok-
hoz híven a római katolikus 
templomban tartottak meg a 

vasárnapi ünnepi szentmi-
se keretében. Az ünnepség 
Szepsi Laczkó Máté refor-
mátus lelkipásztor emlék-
táblájának koszorúzásával 
kezdődött, ahol Komporday 
Levente tör ténész, a 
Georgikon Görögkatolikus 
Mezőgazdasági és Élelmi-
szeripari Szakgimnázi-
um, Szakközépiskola és 

Kollégium igazgatója mél-
tatta a borvidék jelentőségét. 
A megemlékezést, valamint 
az emléktábla koszorúzását 
követően a megjelent bor-
lovagrendek bevonultak a 
templomba, ahol a szentmi-
se keretében megszentelték 
a termelők által elhozott 
borokat.

SZI - BA

Ápolják az évtizedes hagyományt

Közel százezer fo- ■
rintba kerül egy palack 
eszencia az ősszel nyílt 
washingtoni Trump Ho-
telben. 

Az itallapot a mádi Royal 
borai vezetik, az eszencia 
mellett az aszúk is kiemelt 
helyen szerepelnek – írja a 
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Erdélyről. Técsi Zoltán író-újságíró volt a vendége a sárospataki Wass 
Albert Kör legutóbbi rendezvényének. A szerző huszonegy éves kora óta 
járja Erdélyt, tapasztalataiból ötkötetnyi írásos, és - szerzőtársa, a fotós 
Illyés Csaba jóvoltából - jelentős képanyag gyűlt össze. Erről beszélt a 
Gutenberg teremben megtartott összejövetelen.Szuper ügyek

Az országos érté- ■
kekhez hasonlóan öt 
százalékos forgalom-
növekedést regisztrál-
hattak tavaly az északi 
régió szállodái a Ma-
gyar Szállodák és Étter-
mek Szövetségének 
adatai szerint.  

Az ágazat érezhetően 
erősödik, de szükség lenne 
olyan pályázatokra, amelyek 
segítségével a szálláshelyek 
minőségben követni tudják a 
vendégek igényeit – mondta 
el lapunknak Bágyi Péter a 
Magyar Szállodák és Étter-
mek Szövetségének északi 
régióvezetője, a sárospata-
ki Bodrog Hotel és Wellness 
értékesítési igazgatója. Hoz-
zátette: sok vendég érkezik 
Szlovákiából és Lengyel-
országból és egyre többen 
tűnnek fel nyugat-európai 
országokból, valamint még 
például Japánból is, de a leg-
jelentősebb piac még mindig 
a hazai. 

Az északi régió szállo-
dáiban a múlt esztendőben 
mintegy 900 ezer vendég-
éjszakát töltöttek el a ven-
dégek. A bővülés egyik fő 
okként az európai terro-
rizmus erősödését jelölte 

meg a szakember. A turis-
ták ugyanis a szomorú ese-
mények következtében biz-
tonságosabbnak találják a 
magyar szállodákat, szállás-
helyeket. A másik pedig a 
térségben az utóbbi évtized-
ben elindult idegenforgal-
mi fejlesztések egyre komo-
lyabb vonzerőt jelentenek, 
mint ahogyan a turistákat 
vonzó rendezvények számá-
nak bővülése is. 

Mint megtudtuk, leggya-
koribb még mindig a 2-3 ven-
dégéjszakás foglalás. Pró-
bálják a vendégeket minél 
tovább helyben tartani, erre 
a wellness szállodák a legal-
kalmasabbak, hiszen szé-
les körű szolgáltatást tudnak 

nyújtani. Igen komoly az 
úgynevezett Szép-kártyák 
felhasználási aránya, amely 
körülbelül egymilliárd forin-
tot tett ki az északi régióban. 
Vagyis a vidéki szállodák-
ban ez még mindig egy jelen-
tős fizetőeszköz az idegen-
forgalomban – hangsúlyozta 
Bágyi Péter. Kiemelte azt is: 
szeretnék az előző évben ta-
pasztalt növekedési ütemet 
fenntartani, ennek érde-
kében sok szálláshely kez-
dett fejlesztésbe, ugyanis a 

vendégek igénylik a maga-
sabb minőséget. A régióve-
zető hozzátette: ez egyfajta 
előremenekülés, maguk is 
saját erőből nagyléptékű fej-
lesztésbe fogtak sárospataki 
szállodájukban. A több mint 
50 millió forintos beruhá-
zással a tervek szerint febru-
ár közepére végeznek. Ezzel 
együtt a szakember szerint 
szükség lenne olyan pályá-
zatokra, amelyek segítenék 
ezt a folyamatot.
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Népszerűek az észak-magyarországi szállodák

A tizenkét éve tragi- ■
kus körülmények kö-
zött elhunyt válogatott 
kézilabdázóra, Kulcsár 
Anitára emlékeztek 
Szerencsen.

Kulcsár Anitát 2004-ben a 
World Handball Magazine a 
világ legjobb kézilabdázójá-
vá választotta. A világklasz-
szis játékosra egykori tan-
intézményében, a Rákóczi 
Zsigmond Református Álta-
lános Iskolában. A szeren-
csi eseményen méltatták a 

világhírű élsportolót. Mint 
elhangzott, Kulcsár Anita 
tehetsége már nagyon fia-
talon érzékelhető volt, az 
iskolák versenyeztek érte 
diák korában. Anita teljes 
pályafutása alatt szem előtt 
tartotta édesapja tanácsát, 
miszerint minden meccset 
úgy érdemes játszani, mint-
ha az olimpiai döntő lenne. 
Eredményei között említet-
ték, hogy 2000-ben ezüst-
érmes lett az olimpián, még 
ebben az évben Európa Baj-
nok, 2003-ban világbajnoki 

ezüstérmes, 2004-ben Eu-
rópa-bajnoki bronzérmes, 
mint ahogy korábban, 1998-
ban is. Igazi példaképpé vált 
szorgalmával, sokoldalúsá-
gával, család és tanulás irán-
ti mentalitásával. A sortoló 
emléktáblájánál koszorút és 
virágokat helyezett el Koncz 
Ferenc polgármester, Dr. 
Egeli Zsolt alpolgármester, 
a város, különböző szerve-
zetek, az intézmények, isko-
lák vezetői, valamint egykori 
iskolatársak.

 SZI - BA

A világhírű szerencsi sportolóra emlékeztek

Az ágyúöntő műhely újabb sikere
Ismét rangos díjat kapott a Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma – adta hírül az sá-
rospataki intézmény. „I. Rákóczi György ágyúöntő műhelye rekonstrukció és kiállítási pa-
vilon építése” a műemlék helyreállítás, építmény rehabilitáció kategóriában az Építőipari 
Nívódíj Bizottság elismerő oklevelét kapta. A MNM Rákóczi Múzeuma 2014-ben nyitotta 
meg I. Rákóczi György ágyúöntő műhelyét bemutató kiállítását.  Fotó: Bódisz Ábel

Fotó: Serfőző László
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Kos - Ha segítségért fordul-
nak Önhöz, legyen ideje leülni 
és beszélgetni mások prob-
lémáiról. Ez az időszak Önnek 
is hozhat nehéz helyzeteket, így 

nem árt, ha többekkel is jó viszonyt ápol. 
Adjon nekik lehetőséget, hogy kifejtsék 
a véleményüket. A türelem meghálálja 
önmagát. 

Bika - Energiáit az új 
lehetőségek felkutatására 
fordítsa, járjon nyitott szemmel 
és ragadja meg a kínálkozó 
alkalmakat. Ezt a jó tanácsot 

a szerelem terén most ne alkalmazza. A 
csillagok állása nem az érzelmi impulzu-
sok szabad áramlásának kedvez, hanem 
a kreativitásnak. 

Ikrek - A szerelemben óva-
kodjon a légvár építésétől, ma-
radjon csak a realitás talaján. 
Munkája során is fogadja meg 
ezt a tanácsot, most nem az 

álmodozás ideje van. Kemény munkával 
azonban elérheti céljait. Mindemellett 
figyeljen az egyensúlyra! A családját ne 
hanyagolja el, mert számítanak Önre!

Rák - Még önmagát is meg 
fogja lepni azzal, hogy milyen 
jó ütemben halad teendői 
elvégzésével. Egyedül a csil-
lagok kavarhatnak be Önnél, 

ugyanis a hét közepén hangulatinga-
dozóvá és fokozottan érzékennyé válik, 
ami miatt azt érzi, mintha az egész világ 
összefogott volna Ön ellen.

Oroszlán - A héten a csil-
lagok nem igazán engedik 
meg Önnek a tétlenkedést. 
Nem csak, hogy cselekvésre 
sarkallják majd, hanem zűrös 

ügyek megoldására is. Csodavárás helyett 
mindenképpen menjen is utánuk! A hét 
romantikát és szenvedélyt ígér, különösen 
akkor, ha nyitott a kezdeményezésre.

Szűz - A csillagok igyekszenek 
Önt tehermentesíteni azért, 
hogy a fontosabb dolgokra 
és ugyanakkor önmagára is 
jusson elég ideje és ne csak 

azt érezze, hogy állandóan robotol és alig 
akad valami öröme az életében. Rengeteg 
munka vár Önre a héten, de szerencse, 
hogy bírja a terhelést.

Mérleg - Sokan szeretnék 
elcsábítani, de csak akkor 
engedjen, ha biztos benne, 
hogy az illető valóban a szíve 
választottja. Ha párkapcsolat-

ban él, számoljon a következményekkel. A 
napokban más területeken is megnőnek 
a lehetőségei, főleg a karrierben, esetleg 
a tanulmányai terén.

Skorpió - Komoly döntéseket 
kell meghoznia, ezért ne a 
megérzéseire hagyatkoz-
zon, hanem a józan eszére. 
A szélsőséges gondolkodástól 

óvakodnia kell, mert elronthat mindent. 
Ahogy közeledik a céljai eléréséhez, egyre 
türelmetlenebbé válik. Ne kezdjen kap-
kodni, mert így csak hibázni fog.

Nyilas - Szeretteire minden 
helyzetben számíthat és biztos 
lehet a barátai támogatásában 
is. A gondokat most tegye 
félre és élvezze az élet kínálta 

lehetőségeket. Nincs más dolga, mint 
követnie az Ön előtt megvilágított utat. 
Csak ne essen pánikba attól, hogy 
küszöbön vannak az álmai. 

Bak - Ha nagyobb figyelemre 
vágyik, ne erőszakkal próbálja 
kiharcolni. Ha a háttérben 
állva megmutatja, lehet Önre 
számítani, kivívhatja ugyanúgy 

az elismerést. Ez ráadásul sokkal hosz-
szabb távon jelent majd megbecsülést, 
hiszen megdolgozik érte. A csillagok 
állása a szerelemhez is kedvező!

Vízöntő - A következő napok-
ban szüksége lesz arra, hogy 
biztos háttere legyen, ahol 
megnyugodhat, ezt csak a 
családja biztosíthatja. Ahogy a 

hétköznapjait is elkerüli az unalom, úgy 
a szerelmi életét is. A szingliknek ez az 
új partner lehetőségét vagy az izgalmas 
randevúkat jelenti.

Halak - Kiegyensúlyozottnak 
érzi magát, derűlátó és lelkes. 
A kisebb gondoktól eltekintve 
nem is lesz olyan rossz ez az 
időszak. Kifejezetten elemében 

lesz, tele erővel, energiával. Habár hajla-
mos elábrándozni a havas táj látványában, 
vigyáznia kell az ízületeire, öltözzön 
melegen.
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Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: Sárospatak, Rákóczi  út 43. (Centrál Üzletház),  Tel.: 47/312-332
E-mail: zszuperinfo@russmedia.hu; sarospatak@szuperinfo.hu,  www.szuperinfo.hu

Sokszorosító szerv:  Délkelet-Press Kft.  5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 20.
Terjeszti: Szuperinfó Média Kft. Sokszorosítás ideje: csütörtök
Megrendelési szám: 2017/4. 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.
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1%-ával
a zempléni állatvédők munkáját!

Kérjük, segítse adója
káját!zempléni állatvé

SÁROSPATAK: Zemplén Help Alapítvány
Mandulás-hegyi Kutyaotthona

Adószám: 18427974-1-05

SÁTORALJAÚJHELY:
Zemplén Gazdátlan Állataiért Alapítvány

Adószám: 18431324-1-05

H á z - ,  H á z r é s z e l a d á s

sátoraljaújhely zöldövezeté-
ben 3 szoba+nappalis családi ház 
eladó. Tel.: 30/442-85-78.

l a k á s e l a d á s

sátoraljaújhelyben 2 szo-
bás, költözhető állapotban, köz-
ponti fűtéses, felújított lakás 
eladó. Irányár: 5.800.000.- Tel.: 
0620/434-6522.

a l b é r l e t  k e r e s é s

bútorozott, azonnal költözhető 
kiadó lakást keresek Sárospata-
kon. Tel.: 06-20/849-3893.

F ö l d ,  k e r t

eladó Olaszliszka határában, a 
„Haraszt” dűlőben 3317 m2 huza-
los szőlő. Tel.: 47/358-066.

KERESEK tartós bér-
letre vagy megvételre 
bodza ültetvényt. Tel.: 
06-30/739-0774 vagy  
bodzafold@gmail.com

tokaj-Hegyalján Sárospa-
tak határában a 37-es főút mel-
lett, jó karban lévő huzalos sző-
lő 0,8 hektár, almaültetvény 0,9 
hektár, borház, szőlőfeldolgozó, 
tanyaépület (lakható), szőlőmű-
velő és feldolgozó gépek, traktor 
stb., fedett tárolók eladók. Érd.: 
06-30/638-9505.

a u t ó

Fiat Stilo 1.9 multijet, 2006-os 
évjáratú, 280.000 km-rel (új kup-
lungszerkezettel) eladó - totálká-
rosan. Tel.: 06/30/414-8486.

r é g i s é g ,  g y ű j t e m é n y

Fali tányérokat, porcelánokat, 
régi könyveket, festményeket, 
rézmozsarat, egyéb régiséget 
veszek. Tel.: 06-70/608-9353.

1945 előtt megjelent könyve-
ket, folyóiratokat, könyvhagya-
tékot, festményeket és régisége-
ket vásárolok. Tel.: 06-20/485-
9251.

dísztárgyakat, festményt, órát, 
könyvet, ezüstöt, porcelánt, 
hagyatékot műtárgybecsüs vásá-
rol. Tel.: 06-30/342-1855.

á l l a t

bodroghalomban 30-35 kg-os 
malacok eladók. Érd.: 06-30/814-
7519 .

rövid orrú, nagy fülű mala-
cok és 150 kg hízó eladó. Tel.: 
06-20/482-9454.

e g y é b  e l a d á s

KUKORICA VETŐMAG-
OK: Dekalb, Pioneer, 
Syngenta januárban 
akciósan rendelhe-
tők házhoz szállítással.  
www.kukoricavetomag.
hu  Tel.: 06-20/980-
4449.

2 db villanykályha Karcsán eladó. 
Tel.: 20/276-0727.

eladó franciaágy (140x200), 
ágyazható, ágyneműtartós kana-
pé, többfunkciós TV-asztal, hat-
személyes étkezőasztal és egy 
babafürdőkád. Érd.: 06-20/374-
1501.

Hajdú Energomat mosógép, 
hagyományos, üzemképes televí-
ziók, új beltéri fa ajtó eladó Sáros-
patakon. Telefon: 47/313-164.

Használt boroshordó eladó 4 
db 300 l-es, 3 db 250 l-es. Tel.: 
20/998-5548.

kalodás tűzifa akció! Házhoz 
szállítva 3 kaloda esetén fuvar-
mentes! Akác, tölgy, bükk kb. 10 
hónapos kitermelés! 80x80x130-
as kaloda. Ár: 14500 Ft/m3. Kony-
hakészen! Tel.: 30/514-4340 .

kalodás tûzifa akció! Házhoz 
szállítva 3 kaloda esetén fuvar-
mentes! Akác, tölgy, bükk kb. 10 
hónapos kitermelés!80x80x130-
as kaloda Ár: 14500 Ft. Konyha-
készen! Tel.: 20/974-7078 vagy 
20/973-6943.

női parókák ősz, melírozott, 
barna, sötétbarna eladó. Tel.: 
20/281-6744.

e g y é b  k e r e s é s

ipari ezüstöt vásárolok forraszt 
érintkező pogácsa, amalgám, 
nitrát, paládium, platina hőelem, 
háló stb. és ezek ötvözeteit. Tel.: 
06-20/923-4251.

m u n k a H e l y e t  k í n á l

alkalmazottat felvesz ingat-
laniroda fő vagy másodál-
lásba (alapbér+jutalék). Tel.: 
06-30/334-5262.

dániába keresünk tapasztalat-

tal rendelkező mezőgazdasá-

gi munkásokat, traktorosokat, 

tehenészeket, sertésgondozókat 

(háztáji vagy üzemi tapasztalat-

tal). Alap angol nyelvtudás felté-

tel. Jelentkezés: 06(70)949-0400,  

adrienn.paloczy@andreasagro.

com   www.andreasagro.com

egyedi alkatrészek gyártásá-

hoz keresünk CNC-s kollégá-

kat. Jelentkezni lehet: e-ma-

il  penzugy.technometall@gmail.

com  Tel.: 06-20/213-4040.

győri gépipari cég munkaválla-

lókat keres egyedi alkatrészek 

gyártására CNC esztergályos, 

marós és köszörűs tapasztalattal. 

Hosszú távú, megbízható munka-

lehetőség, cafeteria, bónusz és 

szállás támogatással. Érdeklőd-

ni munkanapokon: 96/511-003, 

30/266-4549 (ingyen hívható).

ELADÓ 
KÉT STYL�KATEGÓRIÁS FOTEL

2 SZÉKKEL, VAGY ANÉLKÜL. 
Tel.: 30/925-3844 vagy 

du. 47/312-513.

38
14

41
 

A BODKÖ Kft 
felsőfokú végzettséggel
rendelkező, regisztrált 

MÉRLEGKÉPES
KÖNYVELŐT 

keres sárospataki munkahelyre.

Érdeklődni lehet:
06-30/9630-548-as

telefonszámon.
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PANNONJOB KFT.
Székesfehérvári munkalehetőség!

Br. 160000 Ft alapbér,
40-50% műszakpótlék, Br. 330000 Ft éves  

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

06/20/336-3803
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Munkatársakat keresünk hosszú 
távra Alsózsolcai munkahelyre: 

ÖSSZESZERELŐ 
(8 általános végzettséggel,  

bér: br. 735 Ft/h) 

GÉPKEZELŐ  
(szakmunkás végzettség,

tolómérő és műszaki rajzismerettel, 
bér: br. 1.000 Ft/h) és  

RAKTÁROS (OKJ-s  
végzettség, targoncás jogosítvány 

3324-3312- 3313 gépcsoportra, 
informatikai ismeretek,  

bér: br. 825 Ft/h) pozíciókba.
Bejárás: ingyenes céges buszokkal. 

 Jelentkezés: 06 (30) 864-2350
andrea.molnar@kellyservices.hu
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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.

A rA rA észészészészletll ekrrrrőlőlőlől érddrddekleklklődjődjődjönnönö minminminintattata ermmmmünknknknkü benenenen!!!!

AZ ÚJÉVI 
KEDVEZMÉNY 

Rendelje meg műanyag nyílászáróit 

MÉG TAVALYI ÁRON!+5% m á s o d -
k e d v e z m é ny

Az akció január 31-ig érvényes! 

CSEPEL METALL 
VASÖNTÖDE KFT.
H-1211 Bp., Öntöde u. 2-12.

Felvételre keresünk 
ÖNTÖDEI

BETANÍTOTT 
MUNKÁSOKAT.

Bérezés megegyezés szerint. 
Igény esetén szállást biztosítunk.
Jelentkezni Borbély Anettnél 

munkaidőben 8-15-ig 
a 06-70/702-4248

telefonszámon lehet.
e-mail: 

anett.borbely@csepelmetall.hu
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betanított dolgozókat keresünk 
kiemelt bérezéssel mosonmagya-
róvári és győri munkahelyünkre. 
Szállás, étkezés, utazás biztosí-
tott. Tel.: 06-70/354-9321.

O k t a t á s t  v á l l a l

bolti eladó, Boltveze-
tő, Szakács, Cukrász, Pincér, 
Vendéglátásszervező-Vendéglős, 
Vendéglátó Eladó, Aranykalászos 
Gazda OKJ tanfolyam. 06-70/524-
6166.  www.oktatohazkelet.hu  
(E-000937/2014/A001-A011).

O k t a t ó t  k e r e s

számítógépből korrepetálást, 
felkészítést szeretnék Sátoralja-
újhelyben. Tel.: 0670/663-2343.

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

eva.laczo@szuperinfo.hu
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Kiváló 
minőségű

AKCIÓ
INGYENES 
házhozszállítással
Akciónk visszavonásig érvényes

06-30/613-5064

+AJÁNDÉK MOSÓPOR

Rendel: Dr. Károly Katalin

INGYENES* szemorvosi 
látás- és kontaktlencse 

vizsgálat
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Sárospatak,
Rákóczi u. 25 Tel.: 47/313-286

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

Szemüveglencsék japán technológiával

MINŐSÉG - GARANCIA

kedvezménnyel!
multifokális lencse30% 

2017. február 1-től
(Akcióink külön-külön érvényesek, nem vonhatók össze!)

 SEGÍTS VELÜNK 
 A SZINYEISEKNEK!
Fiatalok támogatásával foglalkozó civil szervezetként úgy gondoljuk, hogy valamilyen formában 
nekünk is részt kell vennünk az olaszországi tragédia érintettjeinek megsegítésében. Társa-
dalmi felelősségvállalás keretében egyesületünk felajánlásokat gyűjt, melyeket transzparens 
módon eljuttatunk a Szinyei Merse Pál Gimnáziumnak és a tragédiában érintett családoknak.

 Digitális Nemzedékért Egyesület 
 számlavezető bank: MKB Bank Zrt. 
 bankszámlaszám: 10300002-10669113-49020019 
 közlemény: Szinyei MPG felajánlás
PayPal felajánlási lehetőség: 
 https://www.paypal.me/digitnemzedek
Az adományokkal kapcsolatban minden további kérdésre kizárólag az egyesület jogosult választ adni.
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Szerencs és vonzáskörzetében! 
Kedvező árak. 

Érd.: 70/456-3337

„PUMPI” DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS

Ha Ön kiterjedt foghiánnyal, vagy további ellátásra alkalmatlan 
fogakkal rendelkezik, de nem szeretné magát több műtétnek és ezzel 
egy hosszadalmas eljárásnak alávetni, forduljon hozzánk bizalommal!

KOMPLETT FOGÁSZATI ELLÁTÁS

Kedvező áron, gyorsan és 
fájdalommentesen!

Bővebb felvilágosítás:
Dr. Kheireddine Houssam

fogszakorvos
3950 Sárospatak, Comenius u. 20. (Rendelőintézet)

Tel.: 06-30/647-0285
E-mail: houssam@fereemail.hu

FOGBEÜLTETÉS 
ÉS TELJES FOGÁSZATI ELLÁTÁS

TERMÉSZETGYÓGYÁSZ 
KÉPZÉSEK!

Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00493/2011

Tanuljon otthon, 
kötöttségek nélkül 

a legkorszerűbb 
oktatási technikákkal!
Államilag elismert szakképesítések:

l Fitoterapeuta l Fülakupunktúrás 
addiktológus l Re�exológus 

l Akupresszőr  l Alternatív mozgás és 
masszázsterapeuta l Életmódtanácsadó 

és terapeuta l Szemtréner l Kineziológus

Bővebb
információ:

Konnektív 
Felnőttképző Kft.

www.konnektiv.hu
Tel.: 70/361-3446; 46/342-617

GUMIDISZKONT ÁRUHÁZ
3527 Miskolc, József Attila u. 51. 

Telefon: 46/413-756

AUTÓGUMI, FELNI, AUTÓSZERVIZ

ÚGY ÉRZI HALLÁSA SOKAT ROMLOTT?
A BESZÉDET NEHEZEBBEN ÉRTI MEG?

Keresse fel az audiológiai állomásainkat!
l Otoneurológiai (Egyensúlyvizsgálat) 

Magánrendelés 
l Szédüléses panaszok 
teljes körű kivizsgálása 

l Fül-orr-gége szakvizsgálat 
l Hallásvizsgálat 

l Hallókészülék ellátás 
l Beutaló és sorban állás nélkül!

MISKOLC, Semmelweis Kórház Sztk. épület Csabai kapu 9-11.
Rendelési idő: hétfő-péntek: 8.00–15.00
Időpont egyeztetés: 06-70/397-5460
E-mail: regionalhear@gmail.com

ÓZD, Váll. Közp. és Inkubátor Alapítvány, Jászi Oszkár u. 3. I. em.
Rendelési idő: hétfő-péntek: 9.00–14.00
Időpont egyeztetés: 06-70/415-7725
E-mail: regionalhear@gmail.com

POLGÁR, Hősök u. 1. Rendelési idő: hétfőnként: 9.00–15.00
Időpont egyeztetés: 06-70/415-7725
E-mail: regionalhear@gmail.com

Szikszó II. Rákóczi Ferenc Kórház - Rendelő
SZIKSZÓ, Kassai út 45-49.
Időpont egyeztetés: 06-70/415-7725
E-mail: regionalhear@gmail.com

REGIONÁLIS
HALLÁSVIZSGÁLAT


