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Zemplén 08. hét

11 milliárdnyi fejlesztés érint-
heti Tokajt a következő évek-
ben – adta hírül Facebook ol-
dalán a tokaji polgármester, de 
több más fejlesztés is lesz a 
térségben./3. oldal

A Hegy-
községek 
N emze -
ti Taná-
csa által 
végzet t 
előzetes 
felmérés 
szerint a szokatlanul kemény 
januári fagy miatt az idei sző-
lőtermés is jelentősen csökken-
het – közölte a szakmai szerve-
zet./5. oldal

Lefagyott a szőlő

Milliárdok Hegyaljára

Télűzés. A kemény hidegek után nagyon vágyunk már a kellemes, napsütéses sétákra.  
Februári néphagyomány, hogy maskarákkal, hangos szóval űzzük el a telet. Bükkaranyoson 
nemrégiben rendezték meg ezt a jeles eseményt, reméljük ez meghozza majd a tavaszt 
számunkra.

/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
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TELEFON: +36/20/433�6860
Kéthetente új árukészlettel várjuk kedves vásárlóinkat!
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Üzleteink:
Sárospatak, Kossuth u. 61-63. (Makkhetes Étterem mellett)
Sárospatak, Rákóczi u. 51. (katolikus temetővel szemben)

ÚJ ÁRU ÉRKEZETT!
Üzleteink:

Sá k K h 61 63 É
Ü

Egyes termékek AKCIÓS áron!

Keresünk, gyakorlattal rendelkező funkcionális, cross-training, 
TRX, valamint köredzések tartásában jártas edzőket.

Saját ügyfélkör kialakítására is van lehetőség. 
Számlaképességgel rendelkezők előnyben!

Érdeklődni személyesen: Sátoraljaújhely, Vasvári P. utca 36. sz
Tel: + 36 -70/280-0024; E-mail: fi tnessmozgas@gmail.com

     MRÁZ
Árnyékolástechnika
47/386-049, 20/942-8888

Szuperolcsó redõnyök, reluxák, 
harmonikaajtók, szalagfüggönyök, 

napellenzõk, hevederzárak, 
szúnyoghálók, garázskapuk.

Mûanyag ajtók, ablakok
40% árkedvezménnyel!

SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

felnik  javítása, 
GUMI és GYORSSZERVIZ

06-30/9286-648

Sátoraljaújhelyben, a sétáló 
utcán, a Széchenyi tér 3. szám 

alatt (volt ERSTE bankfi ók), 
104 m2 alapterületű, gyönyörűen 
felújított, légkondicionáló beren-
dezéssel, légkeverő rendszerrel, 
egyedi gázfűtéssel ellátott, nem 
lakás céljára szolgáló helyiség 

bérleti joga azonnal ELADÓ!

BÉRLETI JOG ELADÓ!

Tel.: 06-30/372-4802 

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

Gyere és próbáld ki! 
Szeretettel várunk!

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

Nem régen nyitott, családias hangulatú edzőtermünk 
OPTIMÁLISAN VÁLOGATOTT ESZKÖZÖKKEL 

(különleges, köredzésre alkalmas alakformáló hidraulikus gépek, TRX kötelek, dinamikus 
jellegű foglalkozásokra való eszközök pl. kettlebell, bokszzsák, gumikötelek stb.) 

ILLETVE EGY HÁROM SZEMÉLYES 
INFRASZAUNÁVAL RENDELKEZIK.

Célunk, hogy minden kor�  tály 
megtalálja nálunk �  igényének és 

edzettségének megfelelő mozgásformát.

Belépők: 
délelőtt • 600.-Ft/alkalom, 
délután • 800.-Ft/alkalom
Bérletárak: délelőtt • 5400.- Ft/10 alkalom, 
délután • 7200.-Ft/10 alkalom
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.

 Szülinapon 
INGYEN 
edzés!
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Telefon: 46/789-417

A kanapéágyak mestere

Magyar
termékek!

Oremus alapítvány a középfokú szakképzésért 
alapítvány kuratóriuma

Február elején Angol szépkiejtési versenyt rendeztünk iskolánkban.  
A résztvevő tanulóknak egy humoros történetet kellett felolvasniuk, 
amiben voltak nehezen és kevésbé nehezen kiejthető szavak és kife-
jezések. Örömmel tapasztaltuk, hogy nem okozott különösebb nehéz-
séget a szöveg olvasása. Az első három helyezett az Oremus alapítvány 
a középfokú szakképzésért alapítvány jóvoltából 3.000 Ft értékű vá-
sárlási utalványban részesült Ők a következő tanulók : Horváth Jenő, 
Kertész Nikolett és Wang Ye Ádám.

Köszönet az angol szakos kollégáknak a verseny szervezéséért és lebo-
nyolításáért.

Angol szépkiejtési verseny a Georgikonban

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

eva.laczo@szuperinfo.hu

Ha nem kapja 
az újságot, 

hívja a 
40/424-424-es 
telefonszámot!
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Segítik a civileket. A helyi közösségek fejlesztésére 14 milliárd forintot kap 569 
civil és egyházi szervezet, az uniós forrású EFOP-program célja az önkéntes tevékenység 
népszerűsítése, a generációk közötti együttműködés erősítése és az ifjúsági közösségek 
támogatása az elkövetkező 3-4 évben - jelentette be a család-, ifjúság- és nemzetközi 
ügyekért felelős államtitkár.

A Tokaji Borvidék  ■
Hegyközségi Tanácsa 
elindította a Tokaji Bor-
vidék Beszerzői Közös-
séget, a hegyközségi 
tanács tulajdonában 
lévő nonprofit kft. mű-
ködteti a borvidék ösz-
szes szőlőtermesztője 
és borkészítője számá-
ra elérhető közösségi 
beszerzési rendszert – 
közölte a Tokaji Borvi-
dék Hegyközségi 

Tanácsa alelnöke a Ma-
gyar Távirati Irodával. 

Kalocsai László tájékoz-
tatása szerint a közösségi 
beszerzési rendszer a hegy-
községi tagok mindennapi 
munkájához elengedhetet-
len. A beszerzői közösség fi-
lozófiája, hogy a szőlészek a 
megrendelt áru mennyiségé-
től függetlenül egyforma, a 
jelenlegi piaci áraknál jelen-
tősen kedvezőbb árú termé-
kekhez jussanak – fejtette ki. 

Hozzátette: februártól már 
lehetőség nyílik arra, hogy 
a borvidék által használt 
borospalackok nagy részét 
ilyen módon szerezzék be, 
az év során pedig más ter-
mékekhez is – növényvédő 
szerek, csomagolóanyagok, 
dugók, kapszulák – hason-
ló feltételekkel juthatnak a 
gazdák. A Tokaji Borvidék 
Hegyközségi Tanácsának 
számítása szerint a prog-
ramnak köszönhetően mint-
egy fél milliárd forintnyi 

megtakarítás érhető el. Ka-
locsai László elmondta azt 
is, hogy a Magyarorszá-
gon egyedülállónak szá-
mító összefogáshoz inf-
rastrukturális hátteret ad a 
Bodrogkisfaludra tervezett, 
kormányzati támogatással 
létrehozandó Tokaji Borvi-
dék Beszerzői Közösségi Lo-
gisztikai Központ. SZI - BA

Közös beszerzés a takarékosság érdekében

Szuper ügyek
11 milliárdnyi fejlesz- ■

tés érintheti Tokajt a 
következő években – 
adta hírül Facebook ol-
dalán a tokaji polgár-
mester, de több más 
fejlesztés is lesz a tér-
ségben. 

Városkép és turisztika
A tokaj.hu közzétett cikke 

szerint a Tokaj, Felső-Tisza 
és Nyírség kiemelt turiszti-
kai fejlesztési térséget érin-
tő beruházások között em-
legeti a tokaji fejlesztéseket a 
Magyar Közlöny. A fejlesztési 
kör összesen 105 települést 
érint, Tokaj a kiemeltek kö-
zött szerepel. A világöröksé-
gi fejlesztések között szerepel 
az úgynevezett óvárosi parti 
sétány megépítése, a belváro-
si sétáló utca egységes szer-
kezetű átépítése, valamint a 
Tokaji Bormúzeum látogató-
központtá alakítása. Ezekre 
összesen 3,5 milliárd forint-
nyi forrás szerepel a közlöny-
ben. További kétmilliárd jut-
na turizmusfejlesztésre, ami 
elsősorban a kerékpáros, va-
lamint a vízi turizmust érin-
tené. Kiemelt szerepet kapna 
a tervek szerint a tokaji-szi-
get is: a tokaji Rákóczi-vár 
felújítására és környezeté-
nek rendezésére, a sevillai 
Makovecz-pavilon Tokajban 

való felállítására, valamint a 
Bodrog part lombkorona sé-
tány és a kilátó a tokaji Ko-
pasz-hegyen is megvalósul 
mintegy 2,5 milliárd forint-
ból. A meglévő Tisza hidat 
is fejlesztik a kerékpáros tu-
rizmus részeként, valamint 
egy gyalogos híd építése is 
megkezdődhet a Bodrog fe-
lett, a két projekt költségei is 
elérik a 2,7 milliárd forintot. 
Ezen felül további fél milli-
árd forint jut innovatív tu-
risztikai termékek fejlesz-
tésére – olvasható a tokaj.hu 
cikkében.

További beruházások 
A hegyalja.info cikke sze-

rint további világörökségi 
helyszíneket fejlesztenek. 
A fent említett tokaji fejlesz-
tések mellett Sátoraljaújhe-
lyen az Ungvári pincesor fej-
lesztésére, Tállyán az evan-
gélikus templom felújí-
tására, Tarcalon a Szü-
retelőház fejlesztésére, 
Bodrogkeresztúron a Ró-

mai katolikus temp-
lom felújítására és 
a csodarabbi kiál-
l ítás-, bemutató-
tér- és rendezvény-
helyszínre is fordítanak 
összesen 3,5 milli-
árd forintot. Ebben 
az összegben Mád 

történelmi főutcájának re-
konstrukciója is valamint 
a tolcsvai Rákóczi-kastély 
és pince fejlesztése is ben-
ne van. Hazai forrásból 1,8 
milliárd forintot költenek a 
térség turisztikai látogató-
központjainak fejlesztésére. 
Ez Mádot, Mezőzombort és 
a sátoraljaújhelyi Bortemp-
lom látogatóközponttá ala-
kítását érinti. Szintén a 
zempléni városhoz kapcso-
lódik annak az üveghídnak 
a megépítése is, ami a Szár-
hegy és a Várhegy között ké-
szül el. Mindezeken túl a sá-
toraljaújhelyi vár turisztikai 
célú fejlesztése is a pontok 
között szerepel, de egy sváb 
kulturális és gasztronómiai 
udvart is kialakítanak ott. 
Sárospatakon Szent Erzsé-
bet Zarándok- és Látogató-
központ épül 1,5 milliárd 
forintból és ugyan ennyit 
fordíthatnak a Végardó Für-
dő fejlesztésére is. Élmény-
pontokat alakítanak ki Szegi-
ben, Makkoshotykán és Má-

don, de lesz pénz az innovatív 
turisztikai termékek fejlesz-
tésére is. A támogatás legna-
gyobb része, mintegy 21 mil-
liárd forint egy több évtizedes 
ígéretet vált valóra és tovább 
fejlesztik a Mezőzombor-
Sátoraljaújhely vasútvonalat. 
Ennek részeként elkészül a 
villamosítás is, amivel a tér-
ség régi igényét elégítik ki.

Sátoraljaújhelyen  
az Unvári Pince

Közel egymilliárd forintot 
költenek az Ungvári pincesor-
ra a Tokaj-Hegyalja Fejleszté-
si Programból – jelentették be 
a város vezetői a napokban 
egy sajtótájékoztatón. A sá-
toraljaújhelyi önkormányzat 
a tervek szerint ötmilliárdos 
fejlesztési támogatást kap eb-
ből a keretből, melynek egy 
részét a világörökségi terü-
let részeként nyilvántartott 
pincesor területrendezésére 
szánják. A cél, hogy a pin-
cesor újra a kulturált borfo-
gyasztás helye legyen, ahol 
a Tokaj-hegyaljai pincék ne-
dűjét is bármikor megkóstol-
hatják az ide látogatók – írja 
honlapján a Zemplén Televí-
zió. Egy későbbi sajtótájékoz-
tatón bejelentették a feljebb 
említett további fejlesztése-
ket is.

 SZI-MTI-BA

Milliárdok érkeznek Tokaj-Hegyaljára
Olvasom, hogy Bill Clintont vá-
lasztották meg minden idők 
legkarizmatikusabb amerikai 
elnökének. Pedig ahogy a cikk 
is írta, ezen a poszton azért elég 
szoros a verseny, hiszen kisu-
gárzás szempontjából Clinton 
Kennedyt, Reagant és Obamát 
is maga mögé utasította. 
Vakargatom a fejem ezen a mé-
résen, mert bizony így távolból, 
európai szemmel nem biztos, 
hogy a legjobb pasik köré so-
rolhatjuk az első ránézésre is ki-
csit túl amerikai külsőt. Ha bele-
gondolok, nem egy Alain Delon a 
még fiatalabb szériából és hogy 
kedvezzünk a korunk színésze-
iért rajongóknak is, hát bizony 
Brad Pitt sem.
De akkor mégis mit tud a volt 
elnök, hogy lepipálja a világ tör-
ténelem nagy férfi bálványának 
tartott Kennedyt is? Az írás sze-
rint akik találkoztak vele élőben 
azt mondják: olyan szuggessziós 
képessége van, amelyet a pszi-
chológusok is csak ámulva néz-
nek. Clinton képes rá, hogy egy 
beszélgetés során 92 százalékos 
mértékben tartsa a szemkon-
taktust a másikkal. Ha az em-
ber magából indul ki, rögtön érzi 
micsoda csúcs teljesítmény ez, 
hiszen bármennyire is kíváncsi-
ak vagyunk a másikra a néhány 
másodperc után kezd lanyhulni 
az érdeklődésünk. Ami kiül az 
arcunkra egy izom rándulással, 
egy pislogással és oda is a hatás. 
De talán ettől is fontosabb, hogy 
Clinton társaságában lévő embe-
rek úgy érzik, mintha rajtuk kívül 
senki más nem lenne fontos az 
adott pillanatban, csak ők.
De honnan jön ez a varázserő? 
Mielőtt azt gondolnánk, ezt csak 
kiválasztottaknak osztotta a 
sors a születéskor, akkor csak 
emlékezzünk vissza az iskolai 
osztálytalálkozónkra, ahol szem-
besültünk azzal, nem a szürke kis 
eminens éltanuló vitte a legtöbb-
re. Hanem az a társunk, akire ak-
kor is rátapadt a szemünk és fi-
gyelmünk, ha nem akartuk, mert 
valahogy magára vonta azt.
A karizmatikus személyiség 
ugyan a metakommunikáción, 
a testbeszéden keresztül érvé-
nyesül, mégis a bensőnket ad-
ja vissza. Hiába a magas IQ, az 
iskolában megszerzett tudás-
halmaz, ha mentálisan nem va-
gyunk rendbe. És itt nemcsak az 
agyon csépelt belső hitről van 
szó, mert önismeret nélkül az 
nevetséges önhittséggé válik. 
Hanem arról, hogy tisztában va-
gyunk az emberi dolgokkal, ér-
deklődéssel, toleranciával állunk 
a világ és magunk felé.
És hogy tanulható-e karizma? 
Szerintem igen, bár iskolában 
ezt nem oktatják. Valahogy ma-
gunknak kell eljutni oda, hogy a 
mélyből előbányásszuk azt és 
nevelgessük egy életen át.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Sárm
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Szuper ügyek
Mézes mogyorós torta. A belvárosi Miskolci SZC Szentpáli István Keres-
kedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája kapta meg a diósgyőri 
törökmogyorófa legendájához köthető Miskolci mézes mogyorós tortájáért a jeles elis-
merést. A miskolci TDM, a MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Nonprofit Kft. a miskolci 
járásban működő cukrászatok számára hirdette meg hagyományteremtő céllal, immár 
negyedszer a Miskolc tortaversenyt.

Két keréken: Alternatív közlekedés a városban
Két pont között a  ■

legrövidebb út az egye-
nes, főleg, ha villamo-
son tesszük meg azt. 
Ha azonban a villamos 
pályája mentén feszti-
vált rendeznek, már ké-
nyesebb a helyzet.

Bizony, az idei Kocsonya 
Farsangra is szép számmal 
érkeztek látogatók, hiába volt 
az utóbbi hetek leghidegebb 
hétvégéje. Idősek és fiatalok 
egymás mellett szórakoztak, 
nézelődtek, vásároltak, és fa-
latoztak jóízűen a csemegék-
ből. Jókedv, vidámság: ezek 
jellemezték a rendezvényt. 
Kivéve azoknál az emberek-
nél, akik munkából próbáltak 
hazajutni, és a megszokott 
két-három villamosmeg-
álló helyett nagy vargabe-
tűket járva villamospótló 

buszokkal kellett megkerül-
ni a rendezvény területét. So-
kan a hasonló esetek, és az 
egészségtudatós életmód 
okán választják a bicik-
lis közlekedést a város-
ban. Ám vannak egyéb 
módszerek is a kilométe-
rek meghódítására. Sőt, 
egyre több ilyen, úgyne-
vezett alternatív közleke-
dőeszközt láthatunk már 
nap mint nap. 

Olyan forradalom van 
kibontakozóban, mint 
jó pár évvel ezelőtt a 
mopedeké, azonban 
itt a az jelenti a kihí-
vást, hogy mindenféle káros-
anyag-kibocsátás nélkül ró-
hassuk az utakat. Az egyik 
ilyen eszköz a segway, ami 
lényegében egy önegyensú-
lyozó, kétkerekű, elektromos 

meghajtású eszköz, 
ami az ember súly-
pontváltoztatására 

reagál. Az érde-
kesség abban rej-
lik, hogy ennél a 
járműnél a kere-
kek egymás mel-
lett helyezked-
nek el. Az ember 

fellép a két kerék 
közötti áthidaló 
részre, megfog-
ja a kormányt, 
ami szintén eb-

ből a felületből 
mered ki, majd 
előredőlve be-

ind ít ja az elektromos 
motort, hátradőlve pedig las-
sít. A forradalmi eszközzel 
egy probléma van: az ára is 
forradalmi. Szó szerint mil-
liókért árulják a piacon, és 

bizony az útpadka komoly ki-
hívás elé állítja a szerkezetet.  
Sokkal praktikusabb megol-
dást jelenthet a solowheel, 
ami voltaképpen egy mini-
Segway. Igazából egyetlen ke-
rékből áll, amiből két lábtar-
tó áll ki oldalirányba. Ezekre 
fellépve már suhanhatunk is, 
a fenti menetelveket hasz-
nálva. A solowheellel akár a 
villamosra is felszállhatunk, 
hiszen a fogójánál megemel-
hetjük, mintha aktatáska len-
ne, és az út minőség is mind-
egy neki. A főbb problémát itt 
is az ár jelenti, hiszen ez az 
eszköz is körülbelül félmillió 
forintot kóstál. 

Vannak még különböző 
elektromos rollerek és gör-
deszkák is a piacon, akit ér-
dekelnek, érdemes szétnéz-
ni. Harmadikként ezeknek 

a népes táborából választot-
tunk, méghozzá azért, mert 
ez az eszköz széles palettán, 
viszonylag olcsón beszerez-
hető. Ez az eszköz pedig nem 
más, mint az airboard. Va-
lójában ez egy két keréken 
gördülő deszka, aminek a 
használatában két girosz-
kóp segít minket. Ezeknek 
a giroszkópoknak a felada-
ta, hogy egyensúlyban tud-
junk maradni a „deszkán”. Az 
Airboard teste két külön da-
rabból áll, aminek ellenmoz-
gása váltja ki a kanyarodást, 
míg együttes előre- vagy hát-
radőlése az egyenes haladást. 
Teljesen egyszerű és egyér-
telmű. Használni sem olyan 
nehéz, mint gondolnánk, ára 
pedig kedvező: már ötven-
ezer forintért is hozzájutha-
tunk. SZI - BM

Ösztöndíj a Georgikonban
Iskolánk alapítványa, az OREMUS alapít-
vány a középfokú szakképzésért a félévi 
tanulmányi eredmények alapján a követ-

kező nappali és levelező hallgatókat részesítette 
egyszeri 5.000 Ft ösztöndíjban:

Nappali tagozat: Szabó Máté 2/10. Mg gépész, Markovics Dániel 
9. A, Timkó Péter 3/11. Pék,  Tarjányi András 12. B, Szava Dávid 
2/10. Mg gépész, Szajkó Bettina Gerda 2/14 Élelmiszeripari 
technikus, Vanesa Oláhova 9. A,  Magyar Gergő 1/9 Mg gépész,  
Horváth Jenő 1/12, Tóth Marianna 12. A, Köles Judit 1/9 Cukrász, 
Botos Tímea 2/10 Cukrász, Wang Ye Ádám 1/9 Cukrász
Levelező tagozat: Fügei Jánosné 12. E, Molnár Csaba 11. E

Szeretnénk megköszönni a szülők illetve a levelezős hallgatók esetén 
a család támogatását. Gratulálunk a kiemelkedő tanulmányi ered-
ményekhez és reméljük, hogy az ösztöndíj még jobb eredményre 
sarkalja diákjainkat.

OREMUS alapítvány a középfokú szakképzésért
kuratóriuma

VOLOGDAI 
AUTÓSBOLT

 Autóalkatrészek,
felszerelések

Ózonos klíma tisztítás
 Miskolc, Vologda út 3. 

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

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
Tűzifa, vegyes 

17.000 Ft/1,2 m3
Brikett 59 Ft/kg

3508 Miskolc, Csabavezér u. 41. 
T.: 46/314-314

E-mail: hazker@hazker.hu

KFT.

Szakács állás!
Tiszaújvárosi vendéglátóegység gyors, 

munkájára és környezetére igényes 
szakképzett szakácsot keres.

KIEMELT BÉREZÉS! 

Tel.: 20/560-1129

Minősített, 100%-os röntgenre dolgozni 
tudó AWI/AWI komb. hegesztők, 

izometriás csőszerelők, lakatosok 
jelentkezését várjuk. KIEMELT BÉREZÉS!

Érdeklődni hétköznap 
20/368-7670 számon (8-16 óráig)

vagy a titkarsag@�bermail.hu-ra 
küldött önéletrajzzal. 

Mikrohitel: kicsiknek, nem kis segítség!

Mikrohitel: kicsiknek, nem kis segítség!

Mikro- és Kisvállalkozók Fejlesztési Hitele
/Kivéve: mezőgazdaság, szállítmányozás, őstermelő/

Fejleszteni szeretné vállalkozását? Telephelyet bővítene, gépet, 
felszerelést, járművet vagy árukészletet vásárolna, de nem tudja miből?

Legjobb megoldás a

M i k r o h i t e l
Még mindig a legkedvezőbb kamatozású Fix 3,9% kamat (TKM)!

Gyorsan elérhető és rugalmas hitelforrás, melyet  
KEZDŐ vállalkozások is igénybe vehetnek!

Maximális hitelösszeg: 10 millió Ft
Maximális futamidő: 10 év

Aktuális kedvezmények:
Sajáterő: 0%
Türelmi idő: 12 hónap
100%-ban előfinanszírozható

További részletekért és információkért keressen minket
Vállalkozói Központunkban!

Elérhetőségeink: Zempléni Regionális 
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Vállalkozói Központ  
 3980 Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 18.

Tel: +36-47/523-080 
E-mail: 

Lapzárta szerda 
12 óra

Megbecsüljük
értékeit!

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

érméket, retro gyárgyakat vásárolunk

06-30-461-7708
Üzletünk költözés alatt

ingyeneskiszállás100%értékgarancia
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Hamisított növényvédő szerek. A hamisított növényvédő szereknek 
súlyos egészségkárosító hatásuk lehet az emberi szervezetre, olyan veszélyes és toxikus 
szennyezéseket, ellenőrizetlen melléktermékeket is tartalmazhatnak, amelyek rákkeltő 
vagy ivarsejt-károsító hatásúak - közölte a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület kedden az 
Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala legfrissebb jelentése alapján.Szuper ügyek

A Hegyközségek  ■
Nemzeti Tanácsa (HNT) 
által végzett előzetes 
felmérés szerint a szo-
katlanul kemény januá-
ri fagy miatt az idei sző-
lőtermés is jelentősen 
csökkenhet – közölte a 
szakmai szervezet.

Légli Ottó, a HNT elnöke 
elmondta: A hegyközségek-
től érkezett visszajelzések 
alapján a tartós fagy – amely 
jelen esetben akár mínusz 
húsz fok alatti hőmérsékle-
tet is jelentett – elsősorban a 
mély fekvésű, fagyzugos sző-
lőterületeken okozott kárt. 
A szőlészeti kutatóintézetek 

jelzése alapján azokban az 
ültetvényekben is kárt okoz-
hatott a fagy, amelyeket a 
2016-os évben elemi kárt 
szenvedtek. Noha e helyeken 
a hőmérő higanyszála nem 
érte el a kritikus -20 fokot, a 
jégkár miatt be nem ért sző-
lővesszőkön lévő rügyképle-
tek így sem tudták elviselni 
a tél okozta károsodásokat. A 
HNT arra számít, hogy 2017-
ben mind a szőlő felvásárlási 
ára, mind a borok ára emel-
kedik. Frittmann János, a 
HNT Szakmaközi Bizottsá-
gának elnöke szerint a káro-
sodás mértékét jelentősen be-
folyásolja az adott szőlőfajta 

hideggel szembeni ellenálló 
képessége, a szőlőültetvény 
kondíciója és földrajzi kitett-
sége. Egyes fajták esetében 
néhány területen a termőrü-
gyek 90%-a is áldozatául esett 
a fagynak. A terméscsökke-
nés nagyságára nézve az lesz 
a döntő, hogy a mellékrügyek 
milyen mértékben károsod-
tak, és azok mennyi termő-
képletet tartalmaznak, ettől 
függ a szőlő regenerálódó 
képessége. 

A károsodás a gazdák 
számára mennyiségi kárt 
jelent, a 2017-es bor minő-
ségét nem veszélyezteti. 
 SZI - BA

Nemcsak szeretjük,  ■
hanem díjazzuk is azo-
kat, akik mindent meg-
tesznek a közlekedés-
biztonságért.   

Mindenki nyert a „Minta-
Család” elnevezésű prog-
ramon, amit a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei 
Rendőr-főkapitányság Bal-
esetmegelőző Bizottsága in-
dított útjára. 

A rendőrség közlése sze-
rint közel 500 emléklapot és 
a sorsolásban való részvé-
telt biztosító nyereményszel-
vényt osztottak ki a rendőrök 
Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye útjain, azon járműveze-
tőknek és családtagjaiknak, 
akiknél mindent rendben ta-
láltak közúti ellenőrzéseik 
során. A programban volta-
képpen minden család nyert, 

azok is, akik nem kaptak em-
léklapot, hiszen minél több 
„Minta-Család” közlekedik 
a közutakon annál biztosab-
ban érhet haza mindenki. 
A program célját világosan 
megfogalmazza a családok-
nak adott emléklap: „Köszön-
jük Önnek és családjának, 
hogy nem veszélyeztették a 
közlekedés biztonságát. Az 

Önöknél végrehajtott közúti 
közlekedésrendészeti ellen-
őrzés során a rendőrség min-
dent rendben talált. Így felelős 
magatartásukkal hozzájárul-
tak a közlekedés biztonságá-
nak további javításához.”

 A 2016 nyarán indított köz-
lekedés biztonságát szolgáló 
program 2017. január 10-én 
lezárult. A szerencsés nyer-
tesek díjait 2017. február 14-
én Pitkó László r. alezredes a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Rendőr-főkapitányság 
Közlekedésrendészeti Osz-
tály vezetője és Némethné 
Lovassy Mária r. alezredes a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Balesetmegelőzési Bi-
zottság titkára adta át – ol-
vasható a közleményben.

                          SZI - BA

A közlekedésrendésze- ■
ti akció során a rendőrség 
Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében is elsősorban 
a tehergépjárműveket, 
autóbuszokat, illetve azok 
vezetőit ellenőrizte – kö-
zölte a rendőrség.

Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gye útjain a rendőrök 2017. 
február 15-én, 16-án és 17-
én átfogó ellenőrzéseket tar-
tottak a TISPOL Műveleti 
Csoport idei terve alapján. 
Az európai kampány kifeje-
zetten a közúti forgalomban 
részt vevő tehergépjárművek 
és autóbuszok ellenőrzésére 
irányult. Az ellenőrzés-soro-
zat célja a közlekedésbizton-
ság helyzetének javítása, a 
bekövetkezett balesetek sú-
lyossági fokának csökkenté-
se, a napi, a heti vezetési és 
pihenőidők megtartásának, 
a veszélyes áruk szállítási 
szabályai betartásának, a te-
hergépjárművek és autóbusz-
ok műszaki állapotának el-
lenőrzése. A rendőrök kiemelt 
figyelmet fordítanak továbbá 
az áruk és személyek illegális 
szállításának megakadályo-
zására, a beutazás illetve a 
belföldön tartózkodás jogsze-
rűségének ellenőrzésére is. A 

közúti kontroll Borsod-Abaúj-
Zemplén megyében elsősor-
ban a lakott területen belüli 
útvonalakra, a ki- és bevezető 
valamint a gyorsforgalmi út-
szakaszokat érintette. A há-
rom nap alatt 164 tehergép-
járművet és 31 buszt vettek 
górcső alá a rendőrök. A te-
hergépkocsikra vonatkozó 77 
jogsértés között a sebesség-
túllépés dominált, de előfor-
dultak műszaki hiányosságok 
és a vezetési- pihenőidővel 
kapcsolatos jogsértések is. 
Egy tehergépkocsi vezetője 
ittasan vezette járművét, ve-
le szemben eljárást indított a 
hatóság. A buszok tekinteté-
ben 4 jogsértést tártak fel a 
rendőrök. Volt olyan utaso-
kat szállító busz is, amelynek 
fékrendszere alkalmatlan mi-
nősítést kapott – olvasható a 
Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei Rendőr-főkapitányság 
közleményében.

SZI - BA

Farkasok Zemplénben
Két farkast pillantott meg a napokban Zemplénben Bréda 
Dávid, aki lapunk rendelkezésére bocsátotta az általa ké-
szített fotókat. A farkasokat Füzér és Pusztafalu között 
kapta lencsevégre. 

Mintacsaládokat díjaztak a rendőrök Hetvenhét jogsértés három nap alatt

Az idei szőlőtermést is megtizedelhette a tartós fagy
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Kos - Minden energiáját 
összpontosítania kell, hogy 
elérhesse céljait. Ezen a 
héten még inkább szükség 
lesz lelkesedésére, optimiz-

musára. Azonban a nehézségek mellett 
a felbukkanó lehetőségeket is érdemes 
kihasználnia! Merkúr a Vízöntő jegyében 
váratlan esélyekről gondoskodhat.

Bika - Mostanában úgy 
érezheti, hogy sínen van min-
den. Ez azonban ne jelentse 
azt, hogy keresi magának a 
kihívásokat, inkább olyan fel-

adatokkal foglalkozzon, melyekkel szíve-
sen tölti az idejét. Ilyenek is vannak még 
az elintézendők között, ezekre figyeljen. 
Ne feszítse azonban túl a húrt! 

Ikrek - Ez a hét többek között 
arra való, hogy megtisztítsa 
a szellemét és a környezetét. 
Éppen ezért, amire nincs 
szüksége, annak bátran intsen 

búcsút. Merkúr, az Ön uralkodó boly-
gója, mindenféle változatosságot hoz 
hétköznapjaiba. Most minden lehetséges, 
bátran kísérletezzen!

Rák - Ezen a héten a Nap 
a Halak jegyéből támogat-
ja, méghozzá igen jótékony 
energiákkal. Teljesen világos: 
ez egy jó hét lesz. Engedje el 

a problémákat, ne üldözze a megoldá-
sokat azokra, inkább élvezze a gondtalan 
órákat. Hétvégén az újhold ablakot nyithat 
a világ csodáira. Élvezze ki!

Oroszlán - Minden lépését 
tervezze meg, mert csak így 
tudja elérni a célját. Próbáljon 
meg együttműködni másokkal 
és háttérben maradni. Persze 

nem könnyű, de megéri. Merkúr az Ön 
oldalán áll Uránusszal és Szaturnusszal 
lépve kapcsolatba. Ennek köszönhetően 
több lehetőség nyílik Ön előtt!

Szűz - Sajnos tapasztalnia kell, 
hogy nincs egy hullámhosszon 
a környezetével és folyamatos 
félreértések nehezítik meg a 
mindennapjait. Ezzel együtt 

tapasztalni fogja azt a csodát, hogy 
olyan emberek segítik Önt, akik teljesen 
önzetlenül cselekednek. A hét utolsó 
napjai mozgalmasak lesznek.

Mérleg - Talán jobban tenné, 
ha most megtartaná magának 
a véleményét és a gondo-
latait, mert ez az egyetlen 
módja annak, hogy elkerülje 

a kínos és kellemetlen helyzeteket. A hét 
közepétől mindez már enyhülni fog és 
minden a helyére kerül. A viták helyett az 
egészségre figyeljen!

Skorpió - Képtelen kikap-
csolni. A környezetében élők 
szívesebben lazítanak, mint 
újabb feladatokat keresnének 
maguknak, így érthető, ha 

menekülnek Ön elől. Hiszen Önnek tervei 
vannak, melyeket egyedül nem tud meg-
valósítani, így lázasan keresné azokat, 
akik a keze alá dolgoznának. 

Nyilas - Ezen a héten Merkúr 
Uránusszal és Jupiterrel lép 
kapcsolatba. Most több minden 
is könnyedén sikerül anélkül, 
hogy sokat kellene érte ten-

nie. Ha most éppen tanul valamit, akkor 
szárnyalni fog benne, ha nem, akkor a 
karrierje jár a csúcsra. Szakmailag min-
denképpen fejlődés elé néz.

Bak - Vénusz és Mars quadrát 
fényszögben állnak a jegyével. 
Ez még nem elég, hiszen Mars 
és Plútó is quadrát fényszög-
ben lépnek egymással kap-

csolatba. Semmi sem halad a meg-
szokott útján, minden másképp sikerül, 
mint ahogy tervezi. Emiatt számítania kell 
némi feszültségre a környezetével.

Vízöntő - Szánja ezt a hetet a 
megtisztulásra. Érdemes volna 
testi és lelki nagytakarítást 
végeznie. Kerülje a vitákat! 
Még ha igaza is van, job-

ban jár, ha nagyvonalú és nem feszíti 
tovább a húrt. Nem szabad mindent egy 
lapra feltennie, mert túlságosan sokat 
veszíthet. Okos enged.

Halak - Nem fogadja szívesen 
azokat a korlátokat, amelyek 
közé próbálják beszorítani. 
Hiába szolgálná az Ön érdekét, 
hogy most ne terhelje túl 

magát és félretegye a gondokat, nem érti, 
miért nem járhatja a saját útját. Ne kér-
dezzen annyit, csak hallgasson azokra, 
akik valóban szeretik!

 HOROSZKÓP 9. HÉT (2017. február 27-től március 5-ig)
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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

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

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

Szerencsen kétgenerációs, 
külön bejáratú, gázkonvektoros, 
97 nm-es, 3,5 szobás, tégla, jó 
állapotú családi ház 5300 nm tel-
ken, két garázzsal, 100 nm mel-
léképületekkel eladó. Ár: 11,9 M 
Ft. Tel.: 0670-701-2271.

Zalkodon eladó 113 m2-es, 3 
szobás, összkomfortos, kertes 
családi ház. Irányár: 4,5 millió 
Ft. Tel.: 47/344-632.

Eladó családi házat, lakást, nya-
ralót, termőföldet keresek értéke-
sítési célra. Tel.: 20/341-7228

L a k á S E L a d á S

Sátoraljaújhely, Kazinczy u 14. 
alatt 2 szobás, 70 m2–es, felújí-
tott, cserépkályhás lakás eladó. 
Csere érdekel! Tel.: 20/385-
6284 .

Sátoraljaújhely, Vasvári Pál 25. 

alatt eladó 56 m2-es, 2 szobás 

lakás. Tel.: 30/245-0964.

Sürgősen ár alatt eladó! 
(1,5 millió Ft-ért.) Ózd, 
Lehel vezér út 6. szám-
ban, II. emeleti lakás. A 
lakáson csak ajtó, ablak 
festés szükségeltetik, 
az ár nem!! alkuképes. 
Érd.: 30/562-6278-as 
számon.

a u t ó

Felújított, kék színű Trabant 

kombi eladó. Érd.: 06-47/312-

274.

Opel Astra Classic 1.6 75 

lóerős kiváló motorral új gumik-

kal 260.000 Ft-ért eladó. Tel.: 

30/660-8926.

H á Z - ,  H á Z r é S Z E L a d á S

tolcsván eladó 3 szobás, kom-
fort nélküli, felújításra szoruló 
kertes családi ház. Irányár: 4,5 
millió Ft. Tel.: 20/576-4384.
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Február 27. hétfő
18.00: GULÁG EMLÉKÉV 

ZÁRÁSA Hercegkúton
19.00: Hír7
19.20: Zempléni mozaik: 

Vadállomány téli etetése 
2017 a Furmint éve 

19.40: Fuss az egészsége-
dért! Farkas Anna újhelyi 
gimnazista

Február 28. kedd
18.00: Zempléni portré
18.30: Újhelyi társastáncosok 

sikerei
19.00: Hír7
19.20: Bemutatkozik a Zemp-

lén a Jövőnk Egyesület

Március 01. szerda
18.00: Zempléni mozaik: 

BOKIK Vállalkozók bálja 
Gyere Te is Hokizni! Sportág 

bemutatkozó Program Su
18.30: Doni Hősök Emléktúra
19.00: Hír7
19.20: Zempléni mozaik

Március 02. csütörtök

18.00: Első kézből. Hörcsik 

Richárd országgyűlési 

képviselővel

19.00: Hír7

19.20: 100 éve született Arany 

János

Március 03. péntek

18.00: Sportról-Sportra

18.30: Mecénás

19.00: Hír7

19.20: Sváb Bál 2017.

Március 04. szombat

18.00: Arany János: Toldi

19.00: Megyei Híradó

19.30: Zempléni portré Ifj. 

Dombóvári János Imre

Március 05. vasárnap

18.00: Egyházi közvetítés

19.00: Héten történt

A Zemplén TV műsora
2017. február 27-március 5.Zemplén TV

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!!!!

TAVASZVÁRÓ 
AKCIÓ

Rendelje meg műanyag nyílászáróit 

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

Az akció március 15-ig érvényes! 

A Vácott az Apor Vilmos Katolikus Főisko-
lán megrendezett Katolikus Középiskolák 
IX. Országos Helyesírási Versenyén Kertész 

Nikolett és Ujlaki Nóra 10. A osztályos tanulóink kép-
viselték iskolánkat. 

Az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny megyei for-
dulóján két tanulónk vett részt. Kertész Nikolett 10. A osztályos 
tanulónk szakgimnáziumi, Bakó Barbara 1/9. C osztályos tanu-
lónk szakközépiskolai kategóriában versenyzett. 

A magyar kultúra napja alkalmából megrendezett Himnusz-
mondó versenyen összesen 13 tanuló vett részt. 
Szakgimnáziumi kategóriában 

I. helyezettek: Kertész Nikolett 10.A és Horváth József 12.B 
II. helyezett: Tóth Mariann 12.A 
II. helyezett: Oláh Réka 10.A osztályos tanulók.

Szakközépiskolai kategóriában
I. helyezett: Bakó Barbara 2/10.C
II. helyezett: Köles Judit 1/9.C
II. helyezett: Kovács Ákos 1/9.C osztályos tanulók.

Gratulálunk a helyezetteknek a sikeres szereplésért! Köszönjük a részt 
vevő tanulóknak a színvonalas előadást és a lelkiismeretes felkészülést!

HUMÁN MUNKAKÖZÖSSÉGI SIKEREK A 
GEORGIKONBAN

M O t O r k E r é k p á r

Simson-S51B típusú segédmo-
tor 1985-ös évjáratú, üzemképes 
állapotban eladó. Tel.: 47/358-
211.

r é g i S é g ,  g y ű j t E M é n y

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

á L L a t

7 db rövid orrú, 30 kg-os malac 
eladó. Tel.: 20/482-9454.

Tojótyúk egyéves, 599 
Ft/db áron jegyezhető: 
Sárospatak 06-47/313-
223, Sátoraljaújhely 
06-20/514-81-06.

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

E g y é B  E L a d á S

Sátoraljaújhelyben utánfutó 
eladó. Tel.: 20/958-0222.

25 db 30-40 cm átmérőjű luc-
fenyő lábon, STRAUS márkájú 
versenypianínó, szobakerékpár 
eladó. Tel.: 20/481-0933.

86 billentyűs Éder-féle bar-
na színű zongora eladó. Érd.: 
06-47/312-274.

Hagyatékból berendezési tár-
gyak szobabútor, konyhabútor, 
mosógép, centrifuga eladó. Tel.: 
47/325-678

Februári tűzifa akció! Kalo-
da 80x80x130cm ár: 13000Ft-
14500Ft-ig. Termékeink 10 hóna-
pos kitermelés, akác, tölgy, bükk. 
Akár ingyenes házhoz szállítás! 
Fuvarunkat 24 órán belül telje-
sítjük. 80x80x130-as kaloda. Ár: 
14500 Ft Ömlesztett m3 ár: 15500 
Ft-16500 Ft/m3. Hívjon bizalom-
mal! Tel.: 30/502-9810.

jó állapotban lévő EL-GO típu-
sú háromkerekű elektromos 
rokkantkocsi eladó Sárospata-
kon. Tel.: 20/485-0613.

Kalodás tűzifa sorba 
rakva bükk, tölgy, gyer-
tyán. 1mx1mx1m. Ár: 
11500Ft/m3, Erdei m3 
ár: 24000 Ft. Ingyenes 
házhoz szállítással! Tel.: 
30/752-0961.

Kalodás tűzifa szoro-
san sorba rakva, ingye-
nes házhoz szállítás-
sal! Bükk, tölgy, cserfa. 
Ár: 11500 Ft/m3. Tel.: 
20/501-9669.

Sátoraljaújhelyben eladó 1 db 
ágyneműtartós egyszemélyes 
ágy, gyerek íróasztal, világos 
bontott cserépkályha, dohányzó-
asztal, gázpalack. Tel.: 20/452-
0082.

E g y é B  k E r E S é S

VadáSZHáZaMBa afrikai tró-
feákat, hullott szarvasagan-
csot, vadászhagyatékokat, gyűj-
teményeket vásárolok. Tel.: 
06-30/849-47-86.

S Z O L g á L t a t á S

palatető bontás nélküli felújítása 
színes, mintás, bitumenes zsin-
dellyel. Ingyenes árajánlat készí-
tés. Akció -10%. 06-30/229-2206,  
www.palatetofelujitasjavitas.hu

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.

ausztriai Nightclub hostess 
munkára keres csinos lányo-
kat 19 éves kortól, top kereset-
tel. Tel.: 00-43-664-599-96-95, 
06-30-313-35-16.

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

Felvételre keresek 1 fő férfi 
munkaerőt kerti munkavégzés-
re és 1 fő női munkaerőt kony-
hai kisegítő és takarítási munka-
végzésre bentlakással. Elsősor-
ban párkapcsolatban élőket kere-
sek. Tel.: 30/660-8926.

Sárospataki Virágüzletbe koszo-
rú- virágkötőt keresek Tel.: 
06-20/216-2352.

O k t a t á S

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).
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Rendel: Dr. Károly Katalin

INGYENES* szemorvosi 
látás- és kontaktlencse 

vizsgálat

*Ko
mpl

ett 
sze

müv
eg r

end
elé

se e
set

én

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

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

Szemüveglencsék japán technológiával

MINŐSÉG - GARANCIA

35%

Az akció id�tartama: 2017. február 15 – március 31.

Hoya progresszív lencsék 
TrueForm technológiával

35% kedvezménnyel!
Az akció id�tartama: 2

Hoyaa prog
TrueForm

35%% ke

Hoya multifokális lencsék
TrueForm technológiával
35% kedvezménnyel!
Az akció időtartama: 2017. február 15.-március 31.

BOSS2006 Hungária Kft.
Pályázatot hirdet:  1 fő CNC esztergályos 

munkakör betöltésére

Elvárások:   CNC forgácsoló, esztergályos, 
fémforgácsoló vagy szerszámkészítő 
szakképesítés

  1 fő CNC köszörűs 
munkakör betöltésére

Elvárások:   CNC forgácsoló, esztergályos, 
fémforgácsoló vagy szerszámkészítő 
szakképesítés

Előnyt jelent:  Hasonló munkakörben vagy szerszám-
gyártás területén szerzett tapasztalat

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

E-mail: lesko.jozsef@boss2006.hu

Központi elérhetőség:
BOSS2006 Hungária Kft.
Dorkói út. 1.
H-3950 Sárospatak
E-mail: info@boss2006.hu

FM
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RÁDIÓJA

AZ

ÉRTÉKES
GONDOLATOK

Hajnal szárny:
32 900 Ft/fő/4 éj
Kikelet szárny: 
34 300 Ft/fő/4 éj

A csomag tartalma: 
 Szállás,– svédasztalos reggelivel, menü jellegű 

főétkezéssel Személyre szabott tanácsadás 
után 4 alkalom személyre szabott gyógyke-
zelés a hotel gyógyászati részlegében (pl. 
gyógymasszázs, Jadeköves masszázs ágy, 3D 
masszázsfotel, ABI (boka/kar index) vizsgá-
lat, magnetoterápia, lökéshullám terápia) 
 Wellness központ használata (saját gyógyvizes 

medence, infraszauna, sókabin, �nnszauna, 
jacuzzi,)  Fürdőköntös használata  Napi egy kan-
csó lúgosított egészségvíz fogyasztása szobánként 
 Ingyenes parkolás  Díjmentes WiFi használat az 

egész épületben.

Gyógyszálloda

5 nap / 4 éj

Érvényes: 2017. 05. 31-ig 
hétköznap, kivétel péntek 
és szombat éjszaka, valamint 
ünnepi időszakok érintése

Pihenés és 
gyógyulás

Hajnal Hotel*** 
3400 Mezőkövesd, Hajnal u. 2.

Tel.: 06-49/505-190
info@hajnalhotel.hu www.hajnalhotel.hu

A hirdetés felmutatásával
10% kedvezményt kap!

Nyilvántartásba vételi szám: 
E-000720/2014

Korlátozott ideig 
MÉG LEHET CSATLAKOZNI 

a 2017. március 11-én, 
Sárospatakon induló

Elérhetőségeink:
+36 70 4242 490, +36 30 2811 548, +36 52 413 766; 

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

Minden tanfolyamunk képzési és vizsgadíja havi, 
kamatmentes részletfi zetéssel egyenlíthető ki.

Nálunk nincs távoktatás!

Bérügyintéző (E-000720/2014/A024)  

Társadalombiztosítási ügyintéző 
(E-000720/2014/A031) OKJ-s képzésekhez.

(E két képzés együttes elvégzése esetén a 2. tanfolyam díjának 50%-át elengedjük!)

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

1%

HASOGATOTT ÉS 
TEKÉZETT 

TŰZIFA ELADÓ

06-70/675-5510, 20/927-6936

FA ÉS BRIKETT
FÓKUSZ KISKERESKEDÉS

Kiszállítás AKCIÓS áron!

Sárospatak, Sátoraljaújhely 
és Szerencs körzetében

Sátoraljaújhely, régi Visószer telephelyén

Kiváló minőségű

INGYENES 
házhozszállítással

06-30/613-5064

AJÁNDÉK 
MOSÓPOR

há

AA
M

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


