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Az Arany János emlékév kez-
dőnapján, a költő, író kétszáza-
dik születésnapján szervezett 
tematikus napot a sárospata-
ki II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola./3. oldal

Veszettség vírusát mutatta 
ki egy Bekecsen talált, rend-
ellenesen viselkedő rókában 
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biz-
tonsági Hivatal laboratóriuma. 
/5. oldal

Veszett róka Bekecsen

Arany emléknap
Tisztelet a hősöknek. Az 1848-49-es forradalom 
és szabadságharc évfordulójára készül az ország, közöttük 
az általános iskolások. Képünkön a sárospataki II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola diákjai az intézmény előtt álló Petőfi 
Sándor szobor mellett állnak, az iskolások a forradalom 
költőjének emlékhelye előtt tisztelegnek minden évben 
március 15-e alkalmából.

/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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Kiváló minőségű

INGYENES 
házhozszállítással

06-30/613-5064

AJÁNDÉK 
MOSÓPOR

há

AA
M

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

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

Szuperolcsó redõnyök, reluxák, 
harmonikaajtók, szalagfüggönyök, 

napellenzõk, hevederzárak, 
szúnyoghálók, garázskapuk.

Mûanyag ajtók, ablakok
40% árkedvezménnyel!

Minden típusú órák javítását,
elemcseréjét vállalom.
Szervizmunkák a helyszínen 

megvárhatók. Minden pénteken
10-16 óráig Óra Ékszerboltban 
Sátoraljaújhely, Pető� út 1.

acél
biztonsági

ajtó
AKCIÓ!

Díjtalan 
árajánlat, 
felmérés!

Rövid határido!
Gyártás egyedi 

méretre. 
Teljes köru 
komuves-

helyreállítás.

...AHOL AZ ELKÉPZELÉSEINK TALÁLKOZNAK...

Jelentkezni 2017. március 22-ig 
lehet, a 47/312-605,20/346-9559 

telefonszámokon, irodánkban 
Sárospatak Kossuth L. 46/a 

naponta 8-13 óra között, továbbá 
helyi csoportvezetőinknél.

Egyesületünk 
2017. április 1-jén 

rendezi meg a 
XII. Abylimpia Sport és 

Kézügyességi versenyét, 
melyet meghirdet más 

fogyatékkal élő 
csoportok számára is.
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Tiszaújvárosban vendéglátóegység

SZAKÁCSOT 
KERES.

Bér: nettó 200.000 Ft-tól!
Tel.: 20/422-2973
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Érdeklődni: Zempléni RVA, Rákóczi u. 18. 
(Sátoraljaújhely)

www.zrva.hu;   E-mail: zrva@t-online.hu;  
Tel: 47/523-080; 30/9355-361

A Zemplén Európa házban
üzlethelységek és

berendezett irodák 
BÉRELHETŐK

VOLOGDAI 
AUTÓSBOLT

 Autóalkatrészek,
felszerelések

Ózonos klíma tisztítás
 Miskolc, Vologda út 3. 

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

SZERENCS, Rákóczi utca 108
Bejelentkezés: 06-70/415-7725  

E-mail: regionalhear@gmail.com

INGYENES HALLÓKÉSZÜLÉK 
ÁTVIZSGÁLÁS ÉS HELYSZÍNI JAVÍTÁS

REGIONÁLIS
HALLÁSVIZSGÁLAT

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

eva.laczo@szuperinfo.hu
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Országos döntőbe jutottak. Az őseinktől örökölt értékeket óvni, védeni kell 
és átadni a következő nemzedéknek. Ezt a célt szolgálja a Földművelésügyi Minisztérium által 
támogatott Magyarságunk értékei című általános- és középiskolai vetélkedő, amelynek Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei döntőjébe a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Gimnázium csapata is 
bejutott. Saját korcsoportjukban megnyerték a megyei fordulót. . Most készülnek az országos 
megmérettetésre.Szuper ügyek

Az Arany János em- ■
lékév kezdőnapján, a köl-
tő, író kétszázadik szü-
letésnapján szervezett 
tematikus napot a sáros-
pataki II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola. 

Arany minden évfolyamon
Szegedi Istvánné igazgató 

lapunknak elmondta, hogy 
már a pedagógiai program-
juk is tartalmazza ezt az ok-
tatási módszert, ugyanis a 
tematikus nap lehetőséget 
ad olyan oktatási-nevelési 
eszközökre, amelyek órake-
retben nem alkalmazhatók. 
Mint megemlítette, a gyere-
kek nemcsak szigorúan vé-
ve az irodalmi értékekkel is-
merkedhettek a programok 
segítségével, hanem ebédre 
például Arany kedvenc éte-
lét a csirkepaprikást galus-
kával szolgálták fel ebéd-
re, valamint megsütötték 
a gyerekeknek a költőfeje-
delem másik kedvencét, a 

marcza-fánkot 
is. A rendez-
vény célja el-
sősorban az 
volt, hogy a 
diákok mi-
nél szélesebb 
i s m e r e t e k -
re tehessenek 
szert Arany 
János életéről 
és munkás-
ságáról, vala-
mint kedvet 
kapjanak a ver-
sek, irodalmi művek olva-
sásához – mondta lapunk-
nak Benkőné Ignáth Mária 
az esemény ötletgazdája, 
egyik szervezője. Kiemelte: 
minden évfolyamon tanul-
nak a diákok Arany János-
ról. Nyolcadik osztályban 
ugyan kevésbé, de akkor a 
középiskolai felvételire való 
felkészülés során mégiscsak 
szóba kerül ismét a költő iro-
dalmi hagyatéka. Az Arany 
emlékév kezdetére időzített 

tematikus napra már elő-
re is osztottak feladatokat 
a gyerekeknek. Például le-
velet írtak Arany Jánoshoz, 
de rajzoltak is, valamint pre-
zentációkat készítettek. 

Odaadóan készültek
Az Arany János emlékév 

nyitó rendezvényére a gye-
rekek is nagy odaadással ké-
szültek. A nyolcadikos Rák 
Eszter, a hetedikes Perényi 
Anna, valamint a hatodik 

osztályos Hünlich Hédi el-
mondták, hogy maguk is 
szeretik Arany János költé-
szetét, anekdotáit és részt 
vettek a tematikus napra 
meghirdetett 12 órás felol-
vasáson. Volt, aki kirándulás 
keretében járt már Nagysza-
lontán, Arany szülőhelyén 
is. Az eseményen vendég 
előadóként Arany János Az 
özvegy ember árvái című 
balladáját szavalta el Jászter 
Beáta az Európa Rádió mun-
katársa. Üde és színes szín-
foltja volt a tematikus nap-
nak a bodroghalmi Halom 
Dalkör szerepvállalása. Az 
eseményen a rendező isko-
lán kívül négy további okta-
tási intézmény bevonásával, 
valamint civil szervezetek 
tagjai által közel száz Arany-
mű hangzott el a 12 órás fel-
olvasás során. Részletet ol-
vasott fel például a Toldiból 
Sikora Attila Sárospatak al-
polgármestere is.  
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Hercegkúton tartot- ■
ták meg a Gulág emlék-
év záró rendezvényét.  

Az eseményen beszédet 
tartott Balog Zoltán az Em-
beri Erőforrások minisz-
tere, aki az eseményen je-
lentette be, hogy jelentősen 
megemelik a politikai reha-
bilitáltak számára biztosí-
tott nyugdíj kiegészítést. 
Az első hatvan százalékos 
emelést most hajtják végre, 
de jövő januárban további 
negyven százalékkal nő a 
juttatás. A Gulág Emlékév 
zárásaként megrendezett 
hercegkúti eseményen meg-
szólaltak azok a helybeli túl-
élők - Naár Jánost és Koczák 
Andrásné - akik még mesélni 
tudnak a velük történt meg-
próbáltatásokról. A résztve-
vők később koszorút helyez-
tek el a hercegkúti áldozatok 

emlékművénél. Itt a telepü-
lés szülötte, Stumpf István 
alkotmánybíró mondott be-
szédet. Immár emléktábla 
őrzi Sárospatakon is a vá-
rosból szovjet kényszermun-
kára hurcoltak emlékét. A 
polgármesteri hivatal falán 
elhelyezett emléktáblát a Sá-
rospataki Wass Albert Kör 
állíttatta és Kövér László a 
Magyar Országgyűlés elnö-
ke avatta fel (képünkön).
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Kilométereken át kö- ■
vettek egy igazoltatás 
elől menekülő orgazdát 
a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal pénzügy-
őrei a Bodrogközben.  

Varga Zoltán szóvivő azt 
közölte: az autós - miután az 
egyik zempléni határmenti 
faluban meglátta az út mel-
lett álló pénzügyőröket 
- megfordult és nagy se-
bességgel elindult Cigánd 
irányba. Útközben még egy 
fekete zsákot is kidobott az 
ablakon. A sofőr néhány perc 
után végül megállt és felad-
ta magát. Kiderült: csaknem 
5 kilogramm vágott dohány 
volt a kidobott zsákban. Or-
gazdaság miatt indult ellene 
eljárás. A részleteket ismer-
tetve a szóvivő hozzátet-
te: a NAV pénzügyőrei ép-
pen egy autóst igazoltattak 

a bodrogközi Ricsén, ami-
kor észrevették, hogy tőlük 
mintegy 20 méterre hirtelen 
lefékez, majd megfordul egy 
fehér autó és nagy sebesség-
gel elindul a másik irányba. 
A pénzügyőrök utánamen-
tek és próbálták megállítani. 
A fény- és hangjelzés ellené-
re azonban az autós tovább 
száguldozott. Sőt, útközben 
egy fekete nejlonzsákot is 
kidobott az ablakon, amit 
a pénzügyőrök felvettek az 
út mellől. Végül néhány ki-
lométer után az autós meg-
állt és feladta magát. A fekete 
zsákban 5 kilogramm vágott 
dohány volt, amit a 26 éves 
nő állítása szerint saját fo-
gyasztásra vásárolt Ricsén. 
A nő ellen orgazdaság miatt 
indított eljárást a Nemzeti 
Adó- és Vámhivatal. Fotónk 
illusztráció. 
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Arany emléknap a Rákóczi Iskolában

Lezárult a Gulág Emlékév Pénzügyőrök elől menekült az orgazda

Tényleg ennyire naiv vagyok, 
morfondírozott magában Edit a 
találkozó után. Melindával a kö-
zépiskolában egy padban ültek, 
nemcsak jó pajtások voltak, ha-
nem lelki társak is. Még az első 
külföldi útjuk is közös volt: ki-
könyörögték a szüleiktől, hogy 
engedjék el őket az akkor még 
NDK-nak hívott Németország 
keleti felébe. Az évtizedek so-
rán a kamasz barátság családi 
barátsággá lett.
Hogy hol romlott el, ma sem 
tudja igazán. Talán akkor, ami-
kor Melinda elvált, a barátnője 
nehezen tudta megemészte-
ni, hogy ő szerencsésebb nála, 
mert meg tudta őrizni a csa-
ládi békét. No meg a távolság 
sem segített, hiszen ma több 
száz kilométer választja el őket. 
Ezért is örült, amikor a facén  
meglátta volt iskolatársa üze-
netét, hogy hazalátogat és kér-
te, üljenek le egy kávéra.
Edit elképzelte, milyen jó lesz 
kibeszélni majd az elmúlt évek 
szép emlékeit. Tényleg öröm 
volt látni Melindát ennyi idő 
után. A magas, szőke nő nem 
sokat változott, stílusa, tartása, 
ugyanaz volt, mintha csak teg-
nap váltak volna el. De valami 
már az első pillanatban  hiány-
zott belőle.  A szeméből eltűnt 
az a kedves csillogás. Edit per-
sze nem akart ennek túl nagy 
jelentőséget tanúsítani, arra 
gondolt, talán most nincs túl 
jó passzban.
Edit kérdezett, kérdezett és 
hallgatott. Hogy vannak a gye-
rekek, hogyan érzi magát, ho-
gyan találta meg az új barátját? 
Melinda minden bevezető nél-
kül rátért a lényegre. Egy biz-
tosítónál vezető, és most ezt a 
megyét vették célba. Neki már 
elvesztek a helyi kapcsolatai, 
de Edit adja át neki a  telefon-
könyvét. Felmérte azt is, milyen 
kötvényekkel rendelkezik, és 
amikor kiderült, hogy az egyik  
hazai ismert társaságnál van-
nak a család biztosításai, fel-
nevetett: csak nem azt mon-
dod, képesek voltatok ezekhez 
leszerződni?
Edit ekkor már ott tartott, ve-
szi a kabátját. De ekkor Melin-
da az egészsége felől érdeklő-
dött. Azt gondolta magában, 
mégsem veszett el minden. 
Elmesélte neki a problémáját, 
hogy két hónapja magas vér-
nyomással küzd. Semmi gond, 
ettől még engedi a rendszer, 
hogy egy jó nyugdíjbiztosítást 
kalkuláljak neked.
Ekkor szakadt el cérna nála. Az 
órájára pillantva úgy tett mint-
ha most jutott volna eszébe, 
elfelejtett egy találkozót. Haza-
felé baleknak érezte magát. De 
annak azért mégiscsak örült, 
olyan balek, akiből nem veszett 
ki a jóérzés.

SZI – Maros Éva

RÚZS

A balek 
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Szuper ügyek Új két- és ötezres. A bankjegy megújítási program 
keretében kibocsátott új 2 ezer és 5 ezer forintos bankjegyek 
2017. március 1-jén kerültek készpénzforgalomba, széles körű 
elterjedésük néhány hónapon belül várható.

XXXV. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál
Nincsen tavasz Mis- ■

kolcon ásványfesztivál 
nélkül! Ez azt jelenti, 
hogy az idén is külön-
leges ásványbemuta-
tók, ismeretterjesztő 
programok, földtudo-
mányi játszóház, kiállí-
tások, előadások és ás-
ványkülönlegességek 
vezetik majd át az ér-
deklődőket az év derű-
sebb évszakába.

Mindenkit vár a XXXV. Mis-
kolci Nemzetközi Ásvány-
fesztivál az Egyetemvárosban 
március 11-12-én, szomba-
ton és vasárnap. 
Az ásványfeszti-
vál nagy élményt 
jelent mindenki-
nek, különösen a 
fiataloknak, aki 
érdeklődnek a 
természet, az ás-
ványok, az ékkö-
vek és kövületek 
sokunk számára 

elrejtett értékei iránt. A ta-
vasz már jól ismert, egyik 
nagy eseménye lesz ez a mis-
kolci Egyetemvárosban.

A Miskolci Egyetem Mű-
szaki Földtudományi Kará-
nak oktatói és hallgatói, vala-
mint a Herman Ottó Múzeum 
szakemberei összefogva ama-
tőr ásványgyűjtőkkel immá-
ron 35. alkalommal szerve-
zik meg a rendezvényt. Széles 
nemzetközi részvétel és ér-
deklődés mellett teszik ezt 
annak érdekében, hogy min-
den látogató számára feltárul-
jon az ásványok, drágakövek 

és kőzetek természet alkot-
ta csodálatos világa. Az ás-
ványfesztivál egyszerre jelent 
így nem csupán esztétikai él-
ményt, hanem új ismeretek 
megszerzésének lehetősé-
gét is.

A csiszolt és csiszolatlan 
ásványokat, féldrágaköveket, 
különböző különleges kőze-
teket bemutató hagyományok 
újdonságokkal is gyarapod-
nak évről évre. A földtudomá-
nyi játszóház nem véletlenül 
vonzza a gyerekeket és fia-
talokat: sokoldalú játszóesz-
közként ismerhetik itt meg a 

kicsik az ásványo-
kat, a bennük rej-
lő lehetőségeket, 
de az egyetemen 
folyó kutatások-
ba is bepillantást 
nyerhetnek. 

A rendezvényen 
kiállítások nyúj-
tanak további él-
ményeket. Ilyenek 

lesznek az idén: az év ás-
ványa: a KVARC; Az év ős-
maradványa: BARLANGI 
MEDVE; kristálymodellek; 
Fuxreiter András-emlékki-
állítás. A hétvégi fesztivált 
10-én, pénteken szakmai nap 
előzi meg: a X. Országos Kö-
zépiskolai Földtudományi Di-
ákkonferencia legfőbb célja, 
hogy összegyűjtse azokat a 
középiskolás diákokat, akik 
a földtudományok valamelyik 
ágával a tananyagon túlme-
nően foglalkoznak, kutatá-
sokat végeznek és egy konfe-
rencia keretében lehetőséget 
nyújtson nekik, hogy az így 
szerzett ismereteiket egy-
mással és az érdeklődőkkel 
megosszák. Az idei konferen-
ciára 29 darab előadói neve-
zés érkezett. A zsűri tagjai 
neves, földtudományokkal, 
csillagászattal, meteorológi-
ával, energetikával foglalko-
zó szakemberek.

SZI - BGy 

A mogyoró és az  ■
éger már tüneteket 
okozhat.

Az allergia ma már népbe-
tegségnek számít. Hazánk-
ban közel két millió embert 
érint a szemviszketéssel, orr-
folyással vagy éppen soroza-
tos tüsszentéssel járó prob-
léma. Az allergia egyébként 
nem más, mint a szervezet 
túlzott reakciója azon anya-
gokra, melynek során hiszta-
min szabadul fel. Egyes kora 
tavaszi növények pollenszó-
rása már idén is elkezdődött. 
A mogyoró és az éger már 
tüneteket okozhat. 

- Az elmúlt egy hétben vet-
tem észre magamon, hogy 
folyamatosan folyik az or-
rom. Eddig nem voltam al-
lergiás semmire, de mivel 
semmi más bajom nincs, er-
re gyanakszom. Várok még 

néhány napot és ha nem mú-
lik el, akkor bizony el kell 
mennem egy orvoshoz – 
mondta egy fiatal hölgy.

A szakemberek szerint 
ma már nem kell, hogy 
az allergia megkeserít-
se az életünket. A beteg-
ség gyógyszerekkel kor-
dában tartható, a kezelés 
azonban egyénre szabott. 

A pollenkoncentráció csök-
kentésért azonban a kert- il-
letve földtulajdonosok is so-
kat tehetnek. A tavaszi-nyári 
gyomok rendszeres irtásával 
javítható a helyzet. 

- Nálam még nem jelent-
keznek a tünetek. Én a par-
lagfűre vagyok érzékeny, 
az pedig nyáron virágzik. 
Június közepétől egészen 
szeptemberig szoktak tőle 
szenvedni. Van rá gyógysze-
rem, de ha későn kezdem el 
szedni, akkor bizony na-
pokig viszket a szemem és 
tüsszentek nagyokat – ma-
gyarázza egy kisgyermekes 
családapa.

Az Országos Meteoroló-
giai Szolgálat weboldalán 
minden nap friss pollen-
jelentést olvashatunk, sőt, 
naponta frissítik pollentér-
képüket is. Az Országos 

Környezetegészségügyi In-
tézet internetes felületén egy 
térképet is találunk, ahol kü-
lönböző színekkel jelölik az 

egyes településeket a külön-
böző allergének intenzitása 
alapján.
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Ha tavasz, akkor allegria

Fotó: allergiatunetei.hu

Hasznos tanácsok 
allergiásoknak:

- Magas pollenszám idején 
 töltsön minél kevesebb időt 
 a szabadban.
- Hazaérkezés után azonnal 
 váltson cipőt és öltözzön át.
- Gyakrabban mosson hajat 
 lefekvés előtt.
- Ne szárítsa ruháit a 
 szabadban.
- Menet közben ne húzza le 
 gépkocsijának ablakát.
- Lakását kora reggel vagy az 
 esti órákban szellőztesse.

Ellenőrzések 
a közutakon

A megyei rendőr-főka- ■
pitányság elsődleges fel-
adatai közé tartozik többek 
között a közlekedés bizton-
ságának megteremtése és 
további javítása.
A rendőrök az elmúlt napokban 
fokozott ellenőrzéseket hajtottak 
végre a közutakon. Nem volt ha-
lálos közúti közlekedési baleset 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
útjain február 24-e és március 
5-e közötti időszakban. A fo-
kozott közúti ellenőrzések első 
szakaszában az M3-as autópá-
lya megyei szakaszán személyi 
sérüléssel járó baleset sem tör-
tént. Az említett időszak alatt - 
az egyéb utakon - összesen 19 
személyi sérüléssel járó közúti 
közlekedési baleset történt, ame-
lyekből háromban ittas volt az 
okozó sofőr.
A rendőrök azonban 33 olyan 
járművezetőt is kiszűrtek a for-
galomból, - mielőtt még beles-
tet okozhattak volna - akik sze-
szesitalt-fogyasztottak a vezetés 
megkezdése előtt. Intő mutató 
lehet azonban, hogy a járőrök 
358 esetben intézkedtek a meg-
engedett legnagyobb sebesség-
re vonatkozó rendelkezések meg-
sértése miatt.  SZI 
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Út- és járda felújítás. Egy utca teljesen megújul, valamint további 4 utca járdájá-
nak helyreállítása kezdődik meg a napokban, Sátoraljaújhelyen. A Színház-köz fejlesztése az 
önkormányzat útalapjából, a gyalogutak rekonstrukciója az elmúlt évben bejelentett 3 éven 
át tartó 30 millió forintot felölelő nagy járda felújítási program keretében valósul meg. Vala-
mennyi esetben azon járólapok felhasználásával valósulnak meg a beruházások, melyeket a 
Városellátó szervezet gyárt a közfoglalkoztatási program keretében – olvasható a Zemplén 
Televízió honlapján.Szuper ügyek

A sakk diákolimpia  ■
városi döntőjében négy 
egyéni és három csa-
pat első helynek örül-
hettek a Szent Erzsé-
bet Katolikus Általános 
Iskola versenyzői, ami 
azt jelentette, hogy a 
győztesek képviselhet-
ték régiónkat és isko-
lájukat a megyei dön-
tőkben – közölte la-
punkkal Balogh János 
az intézmény pedagó-
gusa.  

Február 20.-án Kazincbar-
cikán az egyéni küzdelmek 
zajlottak, ahol Rozgonyi Or-
solya az I. korcsoportos leá-
nyok mezőnyében a 2. helyen 

végzett, ezzel meghívást kér-
het a miskolci országos döntő-
be. Czető Lajos Áron az alsós 
fiúk között a 7. , Fehér Gergely 
és Baranyi Sándor pedig a III. 
és IV. korcsoportban egyaránt 
az 5. helyen fejezte be a ver-
senyt. Egy héttel később, 
február 27-én Edelényben a 
csapatversenyeket rendezték 
meg. Az itt elért helyezés már 

csak azért is különösen 
értékes, mert az ama-
tőrök mellett a profik 
is táblához ülhettek – 
tette hozzá a felkészítő 
pedagógus. Hozzátette: 
Hallók Eszter, Kurucz 
Aliz, Tóth Petra a felsős 
leányok versenyében 4. 

helyen végzett. A felsős fiúk: 
Bálló Áron Zétény, Baranyi 
Sándor, Fehér Gergely, Sipos 
Zsolt 6., a Brogli Szabolcs, 
Czető Lajos Áron, Lengyel 
Milán Benjámin, Németh Ró-
bert Ádám összeállítású alsós 
csapat pedig a 7. helyen zárta 
az idei versenyt. Felkészítők: 
Balogh János és Maczkó Atti-
la.                          SZI - BA

Veszettség vírusát  ■
mutatta ki egy Beke-
csen talált, rendellene-
sen viselkedő rókában 
a Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal 
(Nébih) laboratóriuma 
- közölte a szervezet.  

A Nébih közleménye sze-
rint a Szerencs melletti Be-
kecsen talált rókán látható 
volt, hogy nem egészséges: 
imbolygó volt a mozgása, sé-
rültnek tűnt a lába, hagyta 
magát néhány lépésre meg-
közelíteni. Az eset mintegy 
öt kilométerre történt attól 

a helytől, ahol tavaly febru-
árban találták meg egy róka 
tetemét, amelyből a labora-

tóriumi vizsgálat szintén ki-
mutatta a vírust. Az érintett 
térségben kilencven napos 
ebzárlatot rendel el az ille-
tékes állategészségügyi ha-
tóság. Mint írták, a veszett-
ség vírusára a vadon élő és a 

házi emlősállatok egyaránt 
fogékonyak. Vadállatokban a 
fertőzés fő fenntartói a vörös 
rókák, amelyekből Magyar-
országon mintegy 70 ezer 
egyed él. A veszettség víru-
sa a beteg állat harapásával, 
marásával terjed, és mind 
emberben, mind állatban 
halálos kimenetelű agy- és 
gerincvelő-gyulladást okoz. 
Mivel a tünetek jelentkezése 
után a betegséget gyógyke-
zelni nem lehet, egyedüli vé-
dekezési mód a megelőzés, 
azaz a vakcinázás.   
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A Klapka utcán gyul- ■
ladt ki egy lakás, ahol 
rendőrök akadályozták 
meg egy nagyobb tra-
gédia bekövetkeztét – 
olvasható a Tokaj.hu 
portálon. 

Telefonon érkezett bejelen-
tés a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Tevékenységirányítási 
Központjába 2017. március 
3-án délután, hogy a Tokaj, 

Klapka utcán lévő társasház 
egyik lakása kigyulladt. A la-
kás bejárati ajtaját a bejelen-
tő már „berúgta”, azonban a 
sűrű füst miatt bemenni nem 
tudott. A járőrök tíz percen 
belül a helyszínre érkeztek 
és azonnal a lakásba mentek, 
ahol elzárták a vezetékes gáz 
főcsapját, illetve kihozták a 
bent lévő gázkályhát. Megál-
lapították, hogy ember ugyan 
nem, egy kutya viszont volt 

a lakásban, amit szintén ki-
hoztak, de megmenteni már 
nem tudták, mert a nagy füst-
ben elpusztult. Az időközben 
kiérkező tűzoltók a tüzet el-
oltották. A mentés során az 
egyik járőr is füstmérgezést 
szenvedett, akit a mentőszol-
gálat munkatársai kórházba 
szállítottak, majd orvosi ellá-
tását követően hazaengedték 
– írja a portál.
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Megújultak a Borsod- ■
Abaúj-Zemplén Megyei 
Kormányhivatal Szeren-
csi Járási Hivatal Földhi-
vatali Osztályának, to-
vábbá Népegészségügyi 
Osztályának épületei – 
olvasható a Szerencs az 
édes város elnevezésű 
Facebook oldalon.  

A beszámoló szerint az 
avatóünnepségen elhang-
zott, hogy a külső homlok-
zatok felújítása, a nyílászá-
rók cseréje, a hőszigetelések, 
a gépészeti, világítási, fűtési 
korszerűsítések, a hőszivaty-
tyús rendszer építése uniós 

forrásból, mintegy kilenc-
venöt millió forintba került. 
A két épület avatószalagja-
it Ináncsi Tünde a Szeren-
csi Járási Hivatal vezetője, 
Demeter Ervin kormánybiz-
tos, a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kormányhivatal ve-
zetője és Taskó Ákos a kivi-
telezést végző cég ügyveze-
tője vágta át. 

A „Középületek kiemelt 
épületenergetikai fejleszté-
sei Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében” című szerencsi 
program zárásán Koncz Fe-
renc szerencsi polgármester 
gratulált a sikeres projekt-
hez. Pohárköszöntőjében 

megjegyez-
te, távlati 
célja a város-
nak, hogy 
egy épületet 
biztosítson a 
Szerencsi Já-
rási Hivatal 
osz t á lya i -
nak, ugyan-
is most négy 
egység, négy 
épü letben 
székel.

  SZI - BA

Veszett rókát találtak Bekecsen

Egy kutya pusztult el a tokaji tűzben

Színvonalasabb szerencsi hivatalok

Megyei sakksikerek Sárospatakról Sportbál Szerencsen
Első alkalommal tartott táncos mulatságot a Szerencs 
Városi Sportegyesület a napokban a közelmúltban 
felújított Turisztikai Központban. Az esemény alkalmat 
adott arra, hogy elismerjék, díjazzák a tíz szakosztály 
legeredményesebb sportolóit, edzőit.

Fotó: Serfőző László

Fotó: Serfőző László

Szuper ügyek Új két- és ötezres. A bankjegy megújítási program 
keretében kibocsátott új 2 ezer és 5 ezer forintos bankjegyek 
2017. március 1-jén kerültek készpénzforgalomba, széles körű 
elterjedésük néhány hónapon belül várható.

XXXV. Miskolci Nemzetközi Ásványfesztivál
Nincsen tavasz Mis- ■

kolcon ásványfesztivál 
nélkül! Ez azt jelenti, 
hogy az idén is külön-
leges ásványbemuta-
tók, ismeretterjesztő 
programok, földtudo-
mányi játszóház, kiállí-
tások, előadások és ás-
ványkülönlegességek 
vezetik majd át az ér-
deklődőket az év derű-
sebb évszakába.

Mindenkit vár a XXXV. Mis-
kolci Nemzetközi Ásvány-
fesztivál az Egyetemvárosban 
március 11-12-én, szomba-
ton és vasárnap. 
Az ásványfeszti-
vál nagy élményt 
jelent mindenki-
nek, különösen a 
fiataloknak, aki 
érdeklődnek a 
természet, az ás-
ványok, az ékkö-
vek és kövületek 
sokunk számára 

elrejtett értékei iránt. A ta-
vasz már jól ismert, egyik 
nagy eseménye lesz ez a mis-
kolci Egyetemvárosban.

A Miskolci Egyetem Mű-
szaki Földtudományi Kará-
nak oktatói és hallgatói, vala-
mint a Herman Ottó Múzeum 
szakemberei összefogva ama-
tőr ásványgyűjtőkkel immá-
ron 35. alkalommal szerve-
zik meg a rendezvényt. Széles 
nemzetközi részvétel és ér-
deklődés mellett teszik ezt 
annak érdekében, hogy min-
den látogató számára feltárul-
jon az ásványok, drágakövek 

és kőzetek természet alkot-
ta csodálatos világa. Az ás-
ványfesztivál egyszerre jelent 
így nem csupán esztétikai él-
ményt, hanem új ismeretek 
megszerzésének lehetősé-
gét is.

A csiszolt és csiszolatlan 
ásványokat, féldrágaköveket, 
különböző különleges kőze-
teket bemutató hagyományok 
újdonságokkal is gyarapod-
nak évről évre. A földtudomá-
nyi játszóház nem véletlenül 
vonzza a gyerekeket és fia-
talokat: sokoldalú játszóesz-
közként ismerhetik itt meg a 

kicsik az ásványo-
kat, a bennük rej-
lő lehetőségeket, 
de az egyetemen 
folyó kutatások-
ba is bepillantást 
nyerhetnek. 

A rendezvényen 
kiállítások nyúj-
tanak további él-
ményeket. Ilyenek 

lesznek az idén: az év ás-
ványa: a KVARC; Az év ős-
maradványa: BARLANGI 
MEDVE; kristálymodellek; 
Fuxreiter András-emlékki-
állítás. A hétvégi fesztivált 
10-én, pénteken szakmai nap 
előzi meg: a X. Országos Kö-
zépiskolai Földtudományi Di-
ákkonferencia legfőbb célja, 
hogy összegyűjtse azokat a 
középiskolás diákokat, akik 
a földtudományok valamelyik 
ágával a tananyagon túlme-
nően foglalkoznak, kutatá-
sokat végeznek és egy konfe-
rencia keretében lehetőséget 
nyújtson nekik, hogy az így 
szerzett ismereteiket egy-
mással és az érdeklődőkkel 
megosszák. Az idei konferen-
ciára 29 darab előadói neve-
zés érkezett. A zsűri tagjai 
neves, földtudományokkal, 
csillagászattal, meteorológi-
ával, energetikával foglalko-
zó szakemberek.
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A mogyoró és az  ■
éger már tüneteket 
okozhat.

Az allergia ma már népbe-
tegségnek számít. Hazánk-
ban közel két millió embert 
érint a szemviszketéssel, orr-
folyással vagy éppen soroza-
tos tüsszentéssel járó prob-
léma. Az allergia egyébként 
nem más, mint a szervezet 
túlzott reakciója azon anya-
gokra, melynek során hiszta-
min szabadul fel. Egyes kora 
tavaszi növények pollenszó-
rása már idén is elkezdődött. 
A mogyoró és az éger már 
tüneteket okozhat. 

- Az elmúlt egy hétben vet-
tem észre magamon, hogy 
folyamatosan folyik az or-
rom. Eddig nem voltam al-
lergiás semmire, de mivel 
semmi más bajom nincs, er-
re gyanakszom. Várok még 

néhány napot és ha nem mú-
lik el, akkor bizony el kell 
mennem egy orvoshoz – 
mondta egy fiatal hölgy.

A szakemberek szerint 
ma már nem kell, hogy 
az allergia megkeserít-
se az életünket. A beteg-
ség gyógyszerekkel kor-
dában tartható, a kezelés 
azonban egyénre szabott. 

A pollenkoncentráció csök-
kentésért azonban a kert- il-
letve földtulajdonosok is so-
kat tehetnek. A tavaszi-nyári 
gyomok rendszeres irtásával 
javítható a helyzet. 

- Nálam még nem jelent-
keznek a tünetek. Én a par-
lagfűre vagyok érzékeny, 
az pedig nyáron virágzik. 
Június közepétől egészen 
szeptemberig szoktak tőle 
szenvedni. Van rá gyógysze-
rem, de ha későn kezdem el 
szedni, akkor bizony na-
pokig viszket a szemem és 
tüsszentek nagyokat – ma-
gyarázza egy kisgyermekes 
családapa.

Az Országos Meteoroló-
giai Szolgálat weboldalán 
minden nap friss pollen-
jelentést olvashatunk, sőt, 
naponta frissítik pollentér-
képüket is. Az Országos 

Környezetegészségügyi In-
tézet internetes felületén egy 
térképet is találunk, ahol kü-
lönböző színekkel jelölik az 

egyes településeket a külön-
böző allergének intenzitása 
alapján.
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Ha tavasz, akkor allegria

Fotó: allergiatunetei.hu

Hasznos tanácsok 
allergiásoknak:

- Magas pollenszám idején 
 töltsön minél kevesebb időt 
 a szabadban.
- Hazaérkezés után azonnal 
 váltson cipőt és öltözzön át.
- Gyakrabban mosson hajat 
 lefekvés előtt.
- Ne szárítsa ruháit a 
 szabadban.
- Menet közben ne húzza le 
 gépkocsijának ablakát.
- Lakását kora reggel vagy az 
 esti órákban szellőztesse.

Ellenőrzések 
a közutakon

A megyei rendőr-főka- ■
pitányság elsődleges fel-
adatai közé tartozik többek 
között a közlekedés bizton-
ságának megteremtése és 
további javítása.
A rendőrök az elmúlt napokban 
fokozott ellenőrzéseket hajtottak 
végre a közutakon. Nem volt ha-
lálos közúti közlekedési baleset 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 
útjain február 24-e és március 
5-e közötti időszakban. A fo-
kozott közúti ellenőrzések első 
szakaszában az M3-as autópá-
lya megyei szakaszán személyi 
sérüléssel járó baleset sem tör-
tént. Az említett időszak alatt - 
az egyéb utakon - összesen 19 
személyi sérüléssel járó közúti 
közlekedési baleset történt, ame-
lyekből háromban ittas volt az 
okozó sofőr.
A rendőrök azonban 33 olyan 
járművezetőt is kiszűrtek a for-
galomból, - mielőtt még beles-
tet okozhattak volna - akik sze-
szesitalt-fogyasztottak a vezetés 
megkezdése előtt. Intő mutató 
lehet azonban, hogy a járőrök 
358 esetben intézkedtek a meg-
engedett legnagyobb sebesség-
re vonatkozó rendelkezések meg-
sértése miatt.  SZI 
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Kos - A csillagok azt üzenik, 
ha valami nem működik, nem 
szabad tovább erőltetni. A 
szerelemben és a partnerkap- 
csolatban is érdekes 

lehetőségei adódnak. Mars, az Ön 
uralkodó bolygója, még csütörtökig Ön 
mellett áll, utána pénteken belép a Bika 
jegyébe, és erői kissé alábbhagynak. 

Bika - Minden, amit a héten 
kap az Univerzumtól, hosszú 
távra szól. Az ajándékok, a 
lehetőségek, a kapcsolatok, 
minden. Péntektől Mars belép 

az Ön jegyébe, és elkezdődik egy izgal-
mas időszak. Úgy néz ki újabb vagy 
legalábbis új elköteleződés vár Önre kar-
rier tekintetében. 

Ikrek - A héten azt tapasztal-
hatja, bármerre is lép, falakba 
ütközik. Hiába elszánt, akara-
tos és határozott, egyik célját, 
tervét sem képes véghezvinni. 

Álljon meg egy pillanatra és gondolkod-
jon el azon, mi van, ha azért akadályoz-
zák, mert egyszerűen nem most jött el 
ezeknek a céloknak a megvalósítása?

Rák - Érzelmi problémája 
felemészti minden energiáját. 
Csak teljesen fölöslegesen 
pazarolja az idejét olyan dol-
gokra, melyek már réges-ré-

gen aktualitásukat vesztették. Azonban, 
hála a Nap és Merkúr jótékony segít-
ségének, ebben az időszakban több dolog 
is jóra fordulhat az életében.

Oroszlán - Ez a hét változatos 
eseményeket és fordulatokat 
tartogat Önnek. A legtöbb-
jük olyan lesz, amilyenekre 
még csak nem is számított. 

Ezzel együtt új kapuk nyílnak meg. Még 
rengeteg dolga van azelőtt, hogy rálépne 
erre az új útra, ezért szentelje ezt a hetet 
a problémás ügyeire. 

Szűz - Ezen a héten Merkúr, az 
Ön uralkodó bolygója, irányít. 
Kapcsolatba lép a Nappal és 
Plútóval is. Mindenesetre a 
Nappal nem jön olyan jól 

ki, mint Plútóval. Ezért kedden fél-
reértésekre kerülhet sor. Erős késztetést 
érez arra, hogy rendbe tegye őket és a 
fontosabb kapcsolatait ápolja is.

Mérleg - Ezen a héten jó 
esélyei vannak, de néhány 
akadályt is le kell küzdenie, 
amelyek azonban elsősorban 
önmagától erednek. Az is 

kedvező, ha időt fordít arra, hogy hosszú 
távú terveit mind alaposan átgondolja. 
Ehhez Merkúr alkalmat ad. Segít, ha az 
alkalmazkodó oldalát mutatja!

Skorpió - A hét elején úgy érzi 
majd nem vágyik másra, mint 
békére és nyugalomra, emi-
att pedig nehezen is rázódik 
vissza a mindennapokba. 

Figyeljen oda arra, hogy ne legyen 
kötekedő másokkal, még ha erre nagy 
is a kísértés. A hétvége csodálatos lesz, 
hála az égi energiáknak. 

Nyilas - Ez a hét sok szellemi 
inspirációt ad Önnek. Ezt az 
energiát célzottan felhasznál-
hatja a munkában. Merkúr 
is segít, aki jó szimatot ad az 

optimális lehetőségek megérzéséhez. 
Mindezek ellenére ne becsülje alá a real-
itást, járjon két lábbal a földön, és akkor 
nem érheti meglepetés. 

Bak - Még Önt is meg-
lepetésként éri majd, mennyi-
en egyet értenek Önnel vagy 
fogadják el terveit, ajánlatait. 
Ezért bármit is szeretne meg-

valósítani, annak most érdemes neki 
futnia! Ha most meg szeretné hódítani a 
kiszemeltjét, legyen türelmes! Erőszakkal 
csak az ellenkezőjét fogja elérni.

Vízöntő - A napokban az 
égiek komolyabb döntések és 
lépések megtételére sarkalják. 
Ezek által majd új távlatok 
nyílnak meg Ön előtt és mesz-

szebbre is jut, mint azt gondolná. Nincs 
más dolga, mint folyamatosan újabb 
célokat tűzni ki maga elé. Most nem sza-
bad pihennie, ez a cselekvés ideje!

Halak - A kéretlen vélemény 
nyilvánításával kellemetlen 
helyzetbe kerülhet, jobb, ha 
nem avatkozik bele egy régóta 
húzódó vitába. A passzív szem-

lélés lehet a legjobb taktika! Minden nap 
egy másik nagyszerű esély kínálkozik. A 
hétvégén a Telihold értékes embereket 
vihet az életébe.
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Március 13. hétfő
18.00: Egyházi idő: 

Nagyböjt kezdetén
18.30: Nemzetiségi 

magazin: GULAG/
GUPVI Emlékév zárása 
Hercegkúton

19:00: Hír7
19.20: Zempléni mozaik

Március 14. kedd
18.00: Sorstársak
18.30: Zempléni Mozaik:

Március 15. szerda
18.00: Föltámadott a 

tenger! Irodalmi össze-
állítás ismétlése

18.40: Értékek szerinti 
életvezetés  Papp 
Miklós ea .

Március 16. csütörtök
18.00: Zempléni mozaik: 

Legendás Borok- Bo-
ros legendák

18.30: Terápia : 6 hét 6 
kg program

19.00: Hír7
19.20: Kipufogó

Március 17. péntek
18.00: Sportról-Sportra
18.30: Mecénás
19.00: Hír7
19.20: Kazinczy bál 

2017.

Március 18. szombat
18.00: Március 15. 

Sátoraljaújhely
19.00: Megyei Híradó
19.30: Zempléni portré: 

Juhász István ZRVA 
ügyvezető igazgatója

Március 19. vasárnap
18.00:Héten történt
19.00: Március 15. 

Sárospatak

A Zemplén TV műsora
2017. március 13-19.Zemplén TV
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1%LAPZÁRTAVÁLTOZÁS!
Tisztelt Ügyfeleink!

A március 17-ei lapszámunk 
előrehozott lapzártája 

2017. március 14. kedd 16:00 óra.
H á z - ,  H á z r é s z e l a d á s

eladó Óhután kétszintes, 100 
m2-es kertes családi ház. Tel.: 
30/912-1930.

Karoson 4 szobás, összkomfor-
tos családi ház eladó. Irányár 6,5 
MFt. Tel.: 30/551-9500.

sátoraljaújhely zöldövezetében 
3 szoba + nappalis családi ház 
eladó. Tel.: 30/442-8578.

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

sürgősen eladó! Sárospatak, 
Komáromi út 14., kétgenerációs 
ház, pince, üzlethelyiség, vala-
mint Kácsárdon 7200 m2 terület. 
Érd.: 06-20/254-0477.

Taktabájon, Tokajtól-Szerencs-
től 16 km-re komfort nélküli kis 
családi ház 2 szobával, nyári 
konyhával, egyik szobában gáz-
fűtéssel, víz az udvarban, ásott 
kút, góré, disznóól, nagy kert 
gyümölcsfákkal eladó. Ár: 1 mil-
lió Ft. Tel.: 06-30/619-9898.

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

Budapesti kisebb lakást vásá-
rolnék készpénzért. Lehet fel-
újítandó is. Tel.: +36-70/949-
0944.

é p í T é s i  T e l e K

sátoraljaújhelyen a Benczúr 
utcában építési telek eladó. Tel.: 
30/564-7541.

F ö l d ,  K e r T

eladó Sárospatakhoz közel, a 
Gombos-hegyen 1852 m2 volt 
szőlő, új telepítésre alkalmas 
terület. Érd.: 06-20/385-3823.

sátoraljaújhely-Várhegy dűlő 
déli oldalán szőlő terület eladó 
kétszintes téglaépülettel. Tel.: 
06-47/656-006.

Tokaj-Hegyalján Sárospatak 
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.

G é p ,  T e r m e l é s i  e s z K ö z

mTz T-25-ös traktor eladó. Tel.: 
70/275-3786.

r é G i s é G ,  G y ű j T e m é n y

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

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

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

á l l a T

naposcsibe eladó és meg-
rendelhető. Érd.: Takáts Gyula, 
Sárospatak, Kazinczy u. 15.  Tel.: 
47/311-465, 30/714-5929.

n ö V é n y

Kajszibarack oltványok eladók. 
Tel.: 06-20/576-6536.

szőlőoltványok csemegék és 
borfajták termelői áron eladók. 
Tel.: 06-30/273-2351.

25.000 db hullámosított sző-
lőnevelő pálca áron alul eladó. 
Tel.: 06/30/939-6436.

e G y é B  e l a d á s

eladó Opel Corsa tetőcsomag-
tartó (zárható). Tel.: 06-20/254-
0477.

márciusi tűzifa akció tava-
lyi áron! Kaloda 80x80x130cm 
ár: 9900Ft-12500Ft-14500Ft/
m3-ig. Termékeink kb. 10 hóna-
pos kitermelés, akác, tölgy, 
bükk. Fuvar mennyiségtől, füg-
gően ingyenes házhoz szállítás! 
Akár 24 órán belül fuvarunkat 
teljesítjük. Ömlesztett m3 ár: 
15100 Ft-15900 Ft. Hívjon biza-
lommal! Tel.: 30/752-1650.

szezonvégi kiárusítás, kalodás 
és ömlesztett konyhakész hasí-
tott tűzifa! Tölgy, bükk, akác. 
Kiszállítás több helyre és tele-
pülésre megoldható. Szállí-
tás mennyiség függvényében 
ingyenes. Kaloda 1mx1mx1m ár: 
12500 Ft Erdei m3 ár: 25000 Ft 
Üzemi ömlesztett ár: 17500 Ft /
m3. Hívjon bizalommal: 20/512-
6628.

e G y é B  K e r e s é s

Ipari ezüst, amalgám, 
platina, palládium fel-
vásárlása helyszí-
ni kp fizetéssel! Tel.: 
0670/292-1004.

s z o l G á l T a T á s

ácsmunkákat vállalok: Tető-

szerkezet készítése, fedése, 

régi tetők felújítása, átalakítá-

sa. Bádogos munkák referenci-

ával! Tel.: 06-70/286-0143 .

palatető bontás nélküli fel-

újítása színes, mintás, bitu-

menes zsindellyel. Ingye-

nes árajánlat készítés. Akció 

-10%. 06-30/229-2206,  www.

palatetofelujitasjavitas.hu
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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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INGYENES SZÁLLÁSSAL

butordepo.hu

Tegye próbára árgarancia szolgáltatásunkat!

50.000 Ft feletti vásárlás esetén 30 km körzetben 
INGYENES HÁZIG SZÁLLÍTÁS! (2017. március 31-ig)

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

Ajánlatunk a készlet erejéig tart!
Raktár-

készletrôl 
azonnal 

szállítható 
bútorok!

Sarokülő
101.200 Ft helyett

94.900 Ft

Formálható pihenő fotel
20.900 FtNatália ágykeret wenge

58.500 Ft helyett

50.900 Ft

MEGKEZDTÜK 
fenyő bútorok és 

matracok forgalmazását
ÚJDONSÁG!

Szekrénysor
108.500 Ft
helyett

63.900 Ft

Basel szekrénysor
144.900 Ft helyett

132.600 Ft

HÍREK A GEORGIKONBÓL

Február 27-én a kora reggeli órákban 
elutaztunk Párizsba. A repülőút nagy 
élményt jelentett. Megérkezésünk után 
bejelentkeztünk a szállásra, ahol talál-
koztunk a borbírálatra érkező 12 ország 
versenyzőivel, a francia házigazdákkal 
és az Európai Unió képviselőivel. Ked-
den délelőtt a borbírálati felkészítő előtt 
volt egy kis szabadidőnk, amit kihasz-
nálva felmentünk az Eiff el-toronyba és 
megnéztük a Diadalívet.
Délután egy órától kezdődött a hivata-
los program, mely angol nyelven zaj-
lott.  A 28 versenyző diáknak 15 külön-
böző fehér – és vörösbort mutattak be 
a versenyfeladatoknak megfelelően. Az 
itthoni felkészítés eredményeképpen 
már sok ismerős ízzel és fajtával talál-
koztunk, ami magabiztosságot adott és 
nyugalommal töltött el minket.
A felkészítés az agrárkiállítás terüle-
tén zajlott egy ismert francia borbíráló 
vezetésével – itt még kísérő tanáraink 
velünk lehettek. Este az Európai Büfé 
keretében bemutattuk Tokaj-Hegyalját 
és iskolánkat. Érdekes volt számunkra, 
hogy a tokaji aszú és furmint mennyire 
ismert a világban.
Másnap reggel 8 órakor gyülekeztünk 
és együtt mentünk a borbírálat helyszí-
nére. Nemcsak külföldi, hanem megle-
petésünkre nagyszámú francia verseny-

ző is részt vett a borbírálaton. Először 5 
borfajta évjáratát, szőlőtermő területét, 
éghajlatát, becsült árát és minőségét 
kellett meghatározni. Ezt követően pon-
tozni kellett a borokat. Délután 2 órakor 
izgatottan vártuk az írásbeli verseny 
eredményét, mert csak az első három 
helyezett vehetett részt a szóbeli for-
dulón. Örömmel láttuk az eredmények 
között, hogy jól szerepeltünk. Ádám 8., 
Mariann 17. helyezést ért el a 28 ver-
senyző között.
Az eredményhirdetésig volt egy kis 
szabadidőnk, így sétáltunk a Szajna-
parton és megnéztük a Notre Dame-t. A 
szemerkélő eső nem zavart bennünket, 
nagyon élveztük a városnézést. Este 
került sor a hivatalos díjátadóra, ahol 
a francia agrárminisztérium képviselői 
adták át a díjakat.
Számunkra nagyon nagy élményt je-
lentett, hogy ilyen nagy rendezvényen 
képviselhettük Magyarországot, régi-
ónkat és iskolánkat.  Nagyon sajnáljuk, 
hogy a versenyszabályok nem engedik 
a többszöri részvételt, mert szívesen el-
mennénk újra.

Tóth Marianna 12/A
Wang Ye  1/9 c

Nemzetközi Agrárkiállítás 
2017 Párizs

Borbírálati verseny (CJPV) 
2017.02.28 - 03.01.

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

m u n K a H e l y e T  K í n á l

építésztervezőt keresek 
ARCHICAD gyakorlattal Sátor-
aljaújhelyi Irodánkba, szállás 
biztosított. Információ: www.
fundamentumkft.hu. 06-209-
358-132 

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.

Betanított dolgozókat kere-
sünk kiemelt bérezéssel moson-
magyaróvári és győri munkahe-
lyünkre. Szállás, étkezés, uta-
zás biztosított. Tel.: 06-70/354-
9321.

dániába keresünk tapasztalattal 
rendelkező mezőgazdasági mun-
kásokat, traktorosokat, tehené-
szeket, sertésgondozókat (ház-
táji vagy üzemi tapasztalattal). 
Alap angol nyelvtudás feltétel. 
Jelentkezés: 06(70)949-0400,  
adrienn.paloczy@andreasagro.
com   www.andreasagro.com

sátoraljaújhelyi zöldségbolt-
ba hétvégére szakképzett eladót 
keresünk. Tel.: 06/30 439-2578 
.

o K T a T á s

Bolti eladó, Boltveze-
tő, Szakács, Cukrász, Pin-
cér, Vendéglátásszervező-
Vendéglős, Vendéglátó Eladó, 
Aranykalászos Gazda OKJ tan-
folyam. 06-70/524-6166.  
w w w . o k t a t o h a z k e l e t . h u  
(E-000937/2014/A001-A011).

A JÓL
IRÁNYZOTT
HIRDETÉS
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A 2005-ben alakult Tenderfoot hű maradt Willie Dixon örökbecsű alap-
vetéséhez, miszerint “A blues a gyökér, a többi zene pedig a gyümölcs”. 
Több mint kilencéves fennállásuk alatt, számtalan fellépésen ápolták 
úgy a blues gyökerét, hogy nem feledkeztek meg a belőle táplálkozó 
műfajokról sem, egyedi hangra találva a magyar blues életben.
Megfordultak fesztiválokon, nyertek díjakat (Fringe-díj 2008-ban, Fringe 
Szakmai Díj 2009-ben), de ami a legfontosabb: mindvégig az általuk sze-
retett Bluest képviselték, a fi atalabb közönség fi gyelmét is felhívva a 
nagy múltra visszatekintő műfajra.

Megyeri Dániel 
(ének)

Horváth Bálint 
(akusztikus gitár)
Horváth Ádám 

(elektromos gitár, vokál)

3950 Sárospatak, 
Kossuth L. út 25.

Időpont: 
2017.03.18.

Kezdés:18:00
Kapunyitás:17:00

Jegyár: 1.500 Ft/fő
Jegyfoglalás: info@cuveehaz.hu, 

06704426067
Jegyvásárlás: 

A helyszínen koncertkezdés 
előtt.

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.

Foton - Fény, Melegség, Biztonság
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 rA észészészletletleletekrekrekrőlőlőlől érdérdéérdekleklkleklődjődjődjődjön önön mmiminnnnnntattattattat ermermermmmünkkkünknkünknn bbbenbenenbe !!! !! 
AjáAjáAjánlaanlanlatottotto szszzeméeméem lyelyesensene aaa megmegmegadoadoadoadottttttttt ícímmcíc eenen vaggvagggy aaaayy kárkárkárkárkáká

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! 

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

Sírkő tisztítás, felújítás 19.000 Ft-tól
Egyes síremlékek  239.000 Ft-tól
Dupla síremlék  299.000 Ft-tól

SZŰCS SÍRKŐ
 Minőségi gránit síremlék

Telefon:  06-30/351-6376
Árainkkal díjmentesen házhoz megyünk. 
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RÁDIÓJA

AZ

ÉRTÉKES
GONDOLATOK

Pihe
Takarítás

Az első rendelésnél 
10% engedmény!

Sátoraljaújhely és 
vo nzáskörzetében vállalunk:

KIS- ÉS NAGYTAKARÍTÁST:
- magánszemélyek
- társasházak
- irodák részére

Személyre 
szabott 

árajánlat!

INGYENES KISZÁLLÁSSAL!

Elérhetőség: 
06-20/982-8471, 
06-20/243-37-44 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

38
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SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

felnik  javítása, 
GUMI és GYORSSZERVIZ

06-30/9286-648


