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Zemplén 13. hét

Szőlészek-borászok szá-
mára rendeztek fórumot 
Bodrogkeresztúron, ahol szá-
mos aktuális kérdés került te-
rítékre./3. oldal

Az 1703 és 1711 között zajló sza-
badságharc legendás vezetője 
341 évvel ezelőtt 1676. március 
27-én született. /5. oldal

Szakmai nap

II. Rákóczi Ferencre 
emlékeztek

Az országjáró hordozókendő. Egy 
különleges országos akcióban vett részt Hadobás 
Ingrid a Sárospatak.hu éppen a gyed idejét töltő 
főszerkesztője és kisfia, Ákos. A program során 
önkéntes kismamák egyszerre népszerűsítik az 
egészséges és harmonikus babahordást, valamint 
kedvenc településüket./5. oldal

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

Szuperolcsó redõnyök, reluxák, 
harmonikaajtók, szalagfüggönyök, 

napellenzõk, hevederzárak, 
szúnyoghálók, garázskapuk.

Mûanyag ajtók, ablakok
40% árkedvezménnyel!
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Érdeklődni a következő számon 
lehetséges: +36 30 869 8549

Érdeklődni a következő számon klődni a következő száÉrdeklődni a következő számon 

Sárospataki székhelyű 
borászati cég

BORÁSZATI DOLGOZÓ
munkakörbe 

munkatársat keres.

TOKAJ

TŰZIFA AKCIÓ 
AKCIÓ MEGHOSSZABBÍTVA 

ÁPRILIS 7IG

FA ÉS BRIKETT
FÓKUSZ KISKERESKEDÉS

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

Sárospatak, Sátoraljaújhely  
és Szerencs körzetében

Sátoraljaújhely, régi Visószer telephelyén

Hasogatott: 27.000 Ft/m3 helyett 25.500 Ft/m3

Tekézett: 26.000 Ft/m3 helyett 25.000 Ft/m3

Kiváló 
minőségű

06-30/613-5064

INGYENES  
házhozszállítással

Tiszaújvárosban vendéglátóegység 

szakácsot, péket és 
konyhai kisegítőt 

keres kiemelt bérezéssel.
Tel.: 20/560-1129

Sátoraljaújhely, Kossuth tér 28.  
Tel.: 06-47/321-433

Sárospatak, Rákóczi út 32. (Hild tér)  
Tel.: 06-47/315-559

A szemvizsgálat időpontja: 
2017. április 29 (szombat)

INGYENES
SZEMVIZSGÁLAT!

akár 

70.000 Ft-tól

Széles  
csatornás  
multifokális  
szemüveg  
kompletten
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Jól hasznosítja a megyei önkormányzat a nemzetközi kapcsolatokat
A nemzetközi kapcsola- ■

tokat kiválóan hasznosítja 
a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Önkormányzat. Kas-
sa megyével kiemelten jó 
az együttműködés - jelen-
tette ki Török Dezső elnök.
A Via Carpatia társulás keretében 
az idén is szeretnénk kihasználni 
a pályázati lehetőségeket, illetve 
továbbra is szorgalmazzuk a Bal-
tikumot a Balkánnal összekötő 
Via Carpatia észak-déli közleke-
dési folyosó megvalósítását. Há-
rom lengyel megyével kiegészülve 
közösen lobbizunk érte. Két éve 
már rendeztünk a kassai és har-
gitai partnerekkel egy nemzetkö-
zi gazdasági találkozót, amelyet 
szeretnénk folytatni - fogalma-
zott Török Dezső, a B.-A.-Z. Me-
gyei Közgyűlés elnöke. Az AREV 
és EUROCOAL nemzetközi szerve-
zetekben és határ menti együtt-
működésekben is aktív partner a 
megyei önkormányzat.
A Kassa Megyei Önkormányzat-
tal közösen alapított Via Carpatia 
Korlátolt Felelősségű Európai Te-
rületi Együttműködési Csoporto-
sulás közgyűlése március 20-án 
Kassán tartotta idei első ülését. 
A  megnövekedett feladatokat jól 
tükrözi, hogy az ülésen 15 napi-
rendi pontot tárgyaltunk meg - 
mondta Török Dezső. Orbán Máté 
Julianna, a csoportosulás igaz-
gatója részletesen bemutatta a 
2016. évi tevékenységet, külö-
nösen a hazai és Európai Uniós 
forrásokra már benyújtott és a 

közeljövőben beadandó pályáza-
taink állapotát. A közgyűlés tag-
jai kölcsönösen kiemelték, hogy 
a csoportosulás működésének si-
kerét a partnerek szoros baráti 
együttműködésének köszönhető. 
A Via Carpatia csoportosulás köz-
gyűlése következő tanácskozását 
Miskolcon fogja tartani.
Önkormányzati hivatalunk mun-
katársaival március 22-23. között 
szakmai konferencián vettünk 
részt a felvidéki Nagymihályon. 
Az eseményt a két partner me-
gye közösen alapított nemzetközi 
szervezete rendezte. Az eszme-
csere fő célja a már létező part-
nerségek erősítése és az új határ 
menti együttműködések kialakí-
tása volt. A fórumon határon át-
nyúló és nemzeti operatív prog-
ramokat mutattak be, amelyek új 
lehetőségeket kínálnak a hosszú 
távú együttműködésre. Meghatá-
rozásra kerültek a projektek finan-
szírozási lehetőségei az európai 
strukturális és beruházási alapok-
ból a 2014-2020 ciklusra, vala-
mint a jelenlevők megismerhették 
az Interreg V-A Szlovákia-Magyar-
ország Együttműködési Prog-
ram rejtette lehetőségeket és a 
4 országot érintő Magyarország-
Szlovákia-Románia Ukrajna ENI 
határon átnyúló programot.
Előkészítés alatt vannak a to-
vábbi fejlesztési lehetőségek a 
Via Carpatia társulás koordiná-
lásával. Be kellene vonni újabb 
megyéket is, mint információs 
pontokat - hangsúlyozta Török 
Dezső. Fontos, hogy megélénkül-
jenek a határon átnyúló gazdasá-
gi, kulturális kapcsolatok. Ennek 

érdekében ősszel Miskolcon gaz-
dasági fórumot kívánunk szer-
vezni, ahol a partner megyékből, 
Kassáról, Hargitáról, Kárpátaljá-
ról érkező üzletembereknek lehe-
tőséget biztosítanánk, hogy be-
mutatkozzanak és megismerjük 
milyen termékekkel tudnak meg-
jelenni nálunk, illetve a mieink az 
ő országaikban. Húsz önkormány-
zatunk jelentkezett testvérkap-
csolati együttműködésre az uk-
rán, Kárpátaljai Megyei Tanács 
területén lévő azonos méretű te-
lepülésekkel, a kiközvetítés meg-
történt, de a szerződések aláírása 
még várat magára.
Önkormányzatunk és a székelyföl-
di Hargita Megyei Tanács közötti 
kapcsolat 1997. novemberében a 
magyar-román együttműködési 
megállapodás aláírásával kezdő-
dött, melyet 2004-ben megerő-
sítettek, s kinyilvánították, hogy 
a jövőben is együtt kívánnak 

működni. 
A doku-
m e n t u m 
ka rd i n á -
lis pont-
jai között 
szerepel 
s z a k m a i 
k a p c s o -
latok in-
tenzíveb-
bé tétele, 
t o v á b b á 
a közös 
megjele-
nési lehe-
tőségének 
biztosítá-
sa egymás 

országaiban – hangoztatta Török 
Dezső. A „Testvér-települési prog-
ramok és együttműködések” cí-
mű pályázati felhívás keretében 
együttműködve a két térség kö-
zötti évtizedes kapcsolatra ala-
pozva ez évben két program meg-
valósítását, illetve támogatását 
kívánjuk elérni – nyilatkozta Török 
Dezső. Június 17-én Putnokon lesz 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye-
napja. Csíkszeredán pedig július 
1-jén tartják az Ezer Székely Leány 
Napját. A két megye vállalja, hogy 
a két, hagyományos eseményhez 
csatlakozva támogatja a kulturá-
lis örökség ápolását.
Minden közösség életében fon-
tosak a közös ünnepek, amelyek 
erősítik az összetartozást, alkal-
mat adnak a múlt felidézésére, a 
jelen értékelésére és a jövő cél-
jainak megfogalmazására. Köz-
gyűlésünk 2014-ben érdemes-
nek tartotta egy megyenappal 

is erősíteni a térség összetar-
tozását. Borsodhoz, Abaújhoz, 
Zemplénhez és Gömörhöz egy-
aránt szorosan kötődik a nem-
zet számára számos hadvezért, 
államférfit adó Felsővadászi Rá-
kóczi család. Ezért választottuk 
június 16-át, II. Rákóczi Ferenc 
és kíséretének magyar földre lé-
pésének napját (1703) a megye 
napjává. Első alkalommal 2015-
ben Szerencsen, majd 2016-ban 
Tokajban rendeztük meg a me-
gyenapot, amelynek idén Putnok 
ad otthont. Tavaly Hargita me-
gye is képviseltette magát a ren-
dezvényen. Reményeim szerint 
a putnoki megyenapon a Hargita 
Megyei Tanács öt fővel képvisel-
teti magát, míg a mi részünkről 
a vezetőség mellett teljes hiva-
tali apparátusunk hozzájárul az 
idei megyenap sikeréhez – érvelt 
Török Dezső. Mindkét megye tá-
mogatja a jeles eseményen fellé-
pő hagyományőrző együtteseket, 
ezáltal is hozzájárulva a magyar-
ság értékeinek megőrzéséhez. A 
cél természetesen a két ország 
közötti szakmai, partneri kapcso-
latok szorosabbá tétele.
A magyar és a lengyel parlament 
2007-ben nyilvánította március 
23-át a magyar-lengyel barát-
ság napjává. A lengyelországi 
Piotrków Trybunalskiban tartott 
ünnepségen március 24-én a két 
államfő, Áder János és Andrzej 
Duda egyeztetett a közép-európai 
együttműködésről is. Akárcsak 
két éve Katowicében, a mostani 
rendezvénysorozaton is ott vol-
tunk - újságolta Török Dezső.
 SZI - BGy

Török Dezső a Via Carpatia kassai ülésén 
Fotó: magánarchívum
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Antirasszista díj. Radnóti Miklós Antirasszista Díjat kapott a Sátoraljaújhelyi Fegyház 
és Börtön. Az elismerést a Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége ítéli oda minden 
éven annak a személynek vagy szervezetnek, aki sokat tesz a kirekesztés, a rasszizmus és az 
antiszemitizmus ellen.Szuper ügyek

A Tokaji Borvidék  ■
Hegyközségi Tanácsa és 
a tarcali Tokaj Borvidék 
Szőlészeti és Borászati 
Kutatóintézet közös 
szervezésében zajlott le 
Bodrogkeresztúron a 
harmadik Tokaji Szőlé-
szeti és Borászati Szak-
mai Nap, amelyen szá-
mos fontos, aktuális 
szőlészeti és borászati 
kérdés került terítékre. 

Komoly hangsúlyt kapott a 
növényvédelem, hiszen a kár-
tevők a mostoha időjárás mel-
lett a legnagyobb kárt tudják 
okozni az ültetvényekben. 
Ebből a szempontból min-
den év más, hiszen mindig 

más-más kórokozók ütik fel 
a fejüket. Az utóbbi években 
például az ecetes rothadás, 
valamint a lisztharmat oko-
zott komoly fejtörést a szőlő-
vel foglalkozó szakemberek-
nek – fogalmazott dr. Bihari 
Zoltán, a tarcali kutatóintézet 
vezetõje. Hozzáfűzte: a hegy-
községi tanács tervezi, hogy 
a borvidéken egy központi 
növényvédőszer beszerzési 
rendszert hoz létre. 

Pableczki Bence, „Ame-
rikai szőlőkabócák a Tokaji 
Borvidéken, az aranyszínű 
sárgaság fitoplazma fertőzés 
megelőzése” – című előadá-
sa nagy érdeklõdést váltott 
ki. Mint elmondta, a szőlőka-

bócák megjele-
nése még magá-
ban nem jelent 
problémát, csak 
ha a fertőzést is 
hordozzák ma-
gukkal. A veszé-
lyes szőlőbeteg-
ségre ugyanis 
nincs ellenszer, 
csakis a hordo-
zó rovar gyé-
rítésével lehet 

megakadályozni 
annak terjedését. A 
Dunántúlon észlel-
ték a fertőzést, ám a 
kabócák a keleti or-
szágrészben elter-
jedtebbek. Bár ez 
a helyzet egyelőre 
gondot nem okoz, 
de rosszabb eset-
ben a fertőzés robbanásszerű 
elterjedését is okozhatja. 

Dr. Molnár Péter a Patríci-
us Szőlőbirtok birtokigazga-
tója a szőlész-borász képzés 
helyzetéről beszélt. Előadá-
sának aktualitását az adta, 
hogy hosszú előkészítés után 
idén végre elkezdődnek a sző-
lészethez és borászathoz il-
leszkedő szakemberképzések 
a Tokaji Borvidéken. Vélemé-
nye szerint a borvidéken mű-
ködő borászatok számára az 
a fontos, hogy jó elméleti és 
gyakorlati szaktudással ren-
delkező közép- és felsőfokú 
képzettséggel rendelkező 
szakembereket képezzenek, 
elsősorban helyi fiatalokból. 
Kifejtette, hogy Tokajban 
még az idén megkezdődik az 
a szakközépiskolai képzés, 

amely három év alatt gyakor-
latilag szakmunkás képzett-
séget ad a tanulóknak, akik 
ezt további két év alatt érett-
ségivel lehet kiegészíteni. Fel-
sőoktatási vonalon pedig az 
egri Eszterházy Károly Egye-
tem Comenius Campusán, 
Sárospatakon 2017 őszétől 
indul el az a nappali és le-
velező képzés, amely végül 
tulajdonképpen szőlész-bo-
rász mérnököket bocsájt majd 
ki. A nappali tagozaton mód 
nyílik duális képzésre, ennek 
keretében a hallgatók a bor-
vidék borászatainál tölthetik 
képzési idejük jelentős részét, 
aztán pedig nagy eséllyel el is 
helyezkedhetnek majd a gya-
korlatot biztosító cégnél – kö-
zölte Dr. Molnár Péter. 

        SZI - Bódisz Attila

Teremtésvédelmi na- ■
pot rendeztek a zemp-
léni katolikus iskolák-
ban, amely keretében 
egyebek mellett a diá-
kok a környezetüket, va-
lamint több közparkot, 
temetőt is rendbe tet-
tek. 

Mintegy száz szerencsi 
gimnazista próbálta meg-
tisztítani a Bocskai István 
Katolikus Gimnázium, és a 
Kisboldogasszony Római Ka-
tolikus Templom környékét a 
hulladékoktól. A diákok akci-
ója a Ferenc pápa által meg-
hirdetett, az Isten által terem-
tett világ gondozásáról szóló, 
Laudato si’ kezdetű encikli-
káját tartotta szem előtt. A Dr. 

Ternyák Csaba egri érsek ál-
tal is felkarolt Egyházmegyei 
Teremtésvédelmi Napon Sze-
rencsen Koncz Ferenc polgár-
mester, Dr. Gál András gim-
náziumi igazgató és Kocsis 
Sándor római katolikus plé-
bános köszöntötte az önkén-
tes fiatalokat és tanáraikat, 
egyben felhívták a figyelmet 

a környezet 
tisztaságá-
nak és vé-
d e l m é n e k 
fontosságára 
– olvasható a 
Szerencs az 
édes város 
elnevezésű 
F a c e b o o k 
o l d a l o n . 

Megjegyezték, a fiataloknak 
érezniük kell azt, hogy kör-
nyezetünk, a közös otthon 
megvédése, annak tisztán-
tartása nem tűr halasztást. 
Olyan kihívásról van szó, 
amely élhetőbbé teszi min-
dennapjainkat. Sárospata-
kon a Szent Erzsébet Kato-
likus Általános Iskolában 

osztályfőnöki, biológia és hit-
tanórákon beszélgettek peda-
gógusok és diákjaik az Isten 
által teremtett világ védel-
méről; valamint arról, hogy 
Isten eszközeként minden-
kinek együtt kell működnie 
a teremtés gondozásában – 
írták az iskola honlapján. A 
teremtésvédelmi napot közös 
imádsággal és előadásokkal 
indították, majd az intézmény 
udvarán található fákat kör-
beállva imádkozta Isten te-
remtményiért, és elénekelték 
Assisi Szent Ferenc Naphim-
nuszát. A délután folyamán a 
Római Katolikus temetőben 
környezetrendező munkát 
végeztek az iskolások.

        SZI - BA

Elindul a szőlész-borász képzés Tokaj-Hegyalján

Teremtésvédelmi nap a katolikus iskolákban

Kikerekedett a szemem szom-
bat reggel a híroldalak böngé-
szésekor. Az Origó tudomány 
rovatában a következőkre akad-
tam: visszafiatalító tablettákat 
tesztelnek embereken. Mivel 
nem egy kontribútor felületen 
jártam és az ausztráliai Új-dél 
walesi Egyetem kutatóinak a 
Science (a világ legrangosabb 
kutatási folyóirata) számában 
megjelent friss írására hivat-
koztak tényleg azt éreztem: itt 
valami mérföldkőhöz érkezett 
az emberiség, még ha nem is 
hangos tőle a sajtó.
Az ausztrál kutatók felfedezése 
egy olyan forradalmi gyógyszer 
kifejlesztéséhez vezet, amely 
ténylegesen visszafordítaná az 
öregedést, jobbá tenné a DNS 
hibajavítást. Az emberi szer-
vezet csodákra képes, szoktuk 
mondani úgy általában. A sejt-
jeink vele született képessége, 
hogy megjavítja a DNS károso-
dást, amely képesség az élet-
kor előre haladtával romlik. Az 
ausztrálok megtalálták azt az 
anyagcsere terméket, amely 
minden sejtünkben előfordul 
és kulcsszerepet játszik a folya-
matban. Ma ott tartanak, hogy 
állati kísérletek bizonyították: a 
szer egy hetes használata után 
az öreg és fiatal állat sejtjei kö-
zött nem volt különbség. A ter-
vek szerint hat hónapon belül el-
indulnak a terápia emberi próbái 
is. A kutatók azt nyilatkozták: a 
világ most áll legközelebb ah-
hoz, hogy biztonságos és ha-
tékony öregedés gátló szerhez 
jusson, ami talán 3-5 éven belül 
a piacra is kerülhet ha jól sike-
rülnek a próbák.
Úgy a kétezres évek elején ke-
rült először kezembe az első 
Kryon könyv. Spirituális érdek-
lődésem abban az időben elég 
magasan szárnyalt, faltam és 
kerestem az e témájú irodalmat. 
Lee Carol volt a könyv szerző-
je, aki magát inkább közvetítő-
nek nevezte, mint alkotónak. 
Kryon, egy entitás, aki a mag-
netikus terekből közvetít Lee 
Carolon keresztül az emberiség 
számára. Egy jövőbe látó lény, 
aki már a kilencvenes években 
is az emberiség jobbá válására 
hívta fel a figyelmet. Itt olvas-
tam először arról, hogy meg-
gyógyítható DNS.
Persze akkor kétkedéssel fo-
gadtam, inkább sci-fiként ér-
telmeztem az örök fiatalság 
elixírjét. És most – még a saját 
életemben – olvashattam tu-
dományos felfedezésként róla. 
Abban, hogy ember több annál, 
mint amit eddig megismerhet-
tünk róla, mindig is hittem. De 
az igazi csoda az, hogy lépésről, 
lépésre be is bizonyosodik.

SZI – Maros Éva

RÚZS

Sci-Fi?
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HÍREK A GEORGIKONBÓL

Természettudományi  
munkaközösség  

sikerei
2016. október és 2017. januárja között a sátoraljaújhelyi Georgikon 
Görögkatolikus Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, 
Szakközépiskola és Kollégium iskolájának négy csapata vett részt a 
„Fedezd fel az örökséged” Országos Erdőismereti Vetélkedőn. Me-
zősök 1 csapatának tagjai: Batta Dávid, Budai Tamás, Vámosi István. 
Mezősök 2 csapatának tagjai: Balogh Mihály, Hunyadi Bálint, Páricsi 
Péter. Mezősök 3 csapatának tagjai: Fodor Patrik, Juhász Péter, Kazup 
Kristóf. Mezősök 4 csapatának tagjai: Baráz Márkó, Ónodi Tivadar, 
Szemán Martin. Az erdőismereti vetélkedő során a diákok megismer-
hették a magyarországi erdőgazdálkodás, erdei természetvédelem és 
az erdészeti munka legfontosabb elemeit és érdekességeit. A versenyre 
173 csapat nevezett be, amelyből iskolánk mind a négy csapata nagyon 
szép eredményt ért el. A Mezősök 3. csapata elnyerte a verseny 3. for-
dulójának a különdíját is. A vetélkedő 6 fordulóból állt, ahol komoly 
feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak és határidőre visszakülde-
ni a feladatok megoldásait, valamint el kellett készíteniük egy öt perces 
videót egy adott védett területről. A csapatok bebizonyították, hogy 
mennyire fontos számukra a természetvédelem értékeinek megőrzése 
és fenntartása az utókor számára, az erdő tisztelete és a közös csapatban 
való dolgozás, valamint egymás segítése.

Doma Ágnes és Révész Orsolya 
szaktanárok

„Fedezd fel az örökséged” Országos Erdőismereti Vetélkedő

A CSÚCSON KELL 

ABBAHAGYNI!
ELLKELL 

GYNI!!!!!

ÁPRILIS 22.

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

-30%

A készlet erejéig.

Viktória

Március 20-tól
ÚJRA NYITVA

Miskolc, Zsigmondy út 2. 
(volt Észak-Terv épülete) 

Tel.: 06-70/389-6770
Nyitva tartás: H-P: 8-17-ig

VARRODA 
MINTABOLTJA 

ÚJ tavaszi  árukészlettel 
várjuk kedves 
vevőinket!

kedvezmény
minden 

termékünkre !

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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Ha nem kapja 
az újságot, 

hívja a 
40/424-424-es 
telefonszámot!
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Madárvédelem. Az Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület fontos szerepet 
játszik a térség madárvédelmében. Fennállása óta rendszeresen helyeznek ki mesterséges 
madárodúkat, amelyekben az énekes madarak költhetnek. Idén is számos költőhelyet alakí-
tottak ki a szervezet munkatársai.Szuper ügyek

II. Rákóczi Ferencre  ■
emlékeztek szülőfalu-
jában, Borsiban az el-
múlt hétvégén. Az 1703 
és 1711 között zajló sza-
badságharc legendás 
vezetője 341 évvel ez-
előtt 1676. március 27-
én született.

A rendezvényt Borsi ön-
kormányzata és a II. Rákó-
czi Ferenc polgári társulás 
közösen szervezte meg. A 
Rákóczi - kastély előtt tar-
tott rendezvényen több száz 
emlékező előtt Kövér László 
az Országgyűlés elnöke azt 
mondta: „a gondviselés itt, 
Borsiban, egy állam nélküli 
államférfit adott a magyar-
ságnak, aki vállára vette a 

korábbi idők államférfi nél-
küli magyar államának bű-
nös örökségét, megtisztította 
a bűntől, és személyes áldo-
zatával ismét élő valósággá 
tette a magyar szabadság, 
függetlenség és nemzeti ösz-
szetartozás eszményét”. Úgy 
fogalmazott: történelmi korá-
nak területileg, politikailag 
és társadalmilag széttagolt 
és megosztott magyarsága 
erejét II. Rákóczi Ferenc úgy 
tudta összpontosítani, hogy 
„a nemzeti önérdek kinyil-
vánításával és a nemzeti ön-
védelem érvényesítésével a 
magyarokat a szolgaságból 
szabadságba, az alávetett-
ségből a függetlenségbe se-
gítette emelkedni.” Végezetül 

megköszönte Borsi magyar-
ságának, hogy őrzi és élteti 
Rákóczi Ferenc emlékét, „a 
Nagyságos Fejedelem emlé-
ke és öröksége pedig őrizze 
és éltesse a magyarságot, itt 
Borsiban és az egész Kárpát-
medencében!” - mondta Kö-
vér László. Az eseményen 
Berényi József, Nagyszombat 

megye alelnöke bejelentette, 
folytatódik a fejedelem szü-
lőhelyének a felújítása. Mint 
elmondta, a beruházás a ma-
gyar kormány jelentősebb, 
valamint a szlovák kabinet 
kisebb támogatásával való-
sulhat meg. Ez segít abban, 
hogy ne csak a születésnap-
ján emlékezhessen az utókor 

a fejedelemre – fogalmazott. 
A rendezvény társszervező-
je, vagyis a II. Rákóczi Fe-
renc Polgári Társulás a ren-
dezvény keretében adta át az 
Igaz Ügyért Díjat – a II. Rákó-
czi Ferencet ábrázoló bronz 
plasztikát – Kövér Lászlónak 
és Berényi Józsefnek, azon 
munkáért, amelyet a kastély 
felújítása érdekében végez-
tek. II. Rákóczi Ferenc neve 
szorosan összefügg az álta-
la 1703-ban indított Rákóczi-
szabadságharccal, melyben 
a teljes állami függetlensé-
get kívánta visszaszerezni a 
Habsburg birodalomtól, ezért 
választották meg Erdély és 
Magyarország fejedelmévé.

                  SZI - BA

Két, hivatását elkö- ■
telezetten végző sáros-
pataki polgár kapott 
magas állami elisme-
rést az 1848/49-es for-
radalom és szabadság-
harc évfordulója alkal-
mából megrendezett 
ünnepségeken.  

Magyarország köztársasá-
gi elnöke a március 15-e al-
kalmából a Magyar Érdem-
rend középkeresztje polgári 
tagozata kitüntetést nyújtot-
ta át a Sárospatakon élő Sza-
bó Dániel lelkipásztornak, a 
Magyar Református Presbite-
ri Szövetség volt elnökének, a 
Kolozsvári Protestáns Teoló-
giai Intézet tiszteletbeli dok-
torának. A beszámoló szerint 
a kitüntetést a rendszervál-
tást követően az egyházi in-
tézmények újraindítása ér-
dekében végzett kiemelkedő 
munkája, valamint a hazai 
roma közösségek és a hatá-
ron túli rászorulók körében 
kivételes elhivatottsággal 
végzett széles körű misszi-
ós tevékenysége elismerése-
ként kapta meg – számolt be 
a hírről a helyi református 

gyülekezet honlapja.
Ugyancsak rangos elisme-

rést kapott a sárospataki er-
dészet nyugalmazott vezető-
je is. „A vidék gyarapodása, a 
magyar gazdák teljesítménye 
az ország fejlődésének bizto-
sítéka. Nélkülözhetetlen ah-
hoz, hogy - miközben Euró-
pában nagy erők dolgoznak 
azon, hogy az unió népei alá-
vetett nemzetiségek szintjére 
süllyedjenek - Magyarország 
megmaradjon olyan nemzet-
nek, amely képes saját életét, 
sorsát irányítani” - hangsú-
lyozta Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter, aki 
az 1848/49 – es forradalom 
és szabadságharc alkalmából 
megrendezett ünnepségen ki-
tüntetéseket adott át. A mi-
niszter Életfa Emlékplakett 
Bronz fokozata kitüntetést 
adományozott Pálmai István-
nak, az Északerdő Zrt. Sáros-
pataki Erdészeti Igazgatóság 
nyugalmazott erdészeti igaz-
gatójának, 25 éves kimagasló 
színvonalon végzett szakmai, 
vezetői tevékenysége elisme-
réseként – írták a Kormány.hu 
portálon.                 SZI - BA

Egy különleges or- ■
szágos akcióban vett 
részt Hadobás Ingrid a 
Sárospatak.hu éppen a 
gyed idejét töltő fő-
szerkesztője és kisfia, 
Ákos. A program során 
önkéntes kismamák 
egyszerre népszerűsí-
tik az egészséges és 
harmonikus babahor-
dást, valamint kedvenc 
településüket.  

Hadobás Ingrid a babával 
biztonságos, egészséges és 
harmonikus kapcsolatot te-
remtő babahordás iránt ér-
deklődők közösségi oldalán 
bukkant rá a lehetőségre. 
A program lényege, hogy 
Csikvári Bettina természe-
tes anyagok felhasználásával 
készített egy hordozó kendőt, 
amely egy lelkes „hordozós” 
anyuka, Tóth-Hemela Judit 
ötlete alapján „járja” az or-
szágot. A hagyományos szö-
vőszéken készült kendőből 
csak ez az egy példány lé-
tezik, amelyet a résztvevők 
kézről-kézre adnak. Az ak-
cióban való részvételre egy 

közösségi portálon lehetett 
jelentkezni. A kisgyermekes 
édesanyák néhány napra 
megkapják a kendőt, amellyel 
kedvenc helyük, vagy tele-
pülésük nevezetességei előtt 
fényképezkednek. Ezt elkül-
dik a témában elindított blog 
készítőjének, aki közzéteszi 
a képeket és a rövid ismerte-
tőt is. Az akció célja egyrészt 
az egészséges babhordozás, 
valamint az adott telepü-
lés együttes népszerűsítése. 
Ingrid a sárospataki Rákóczi-

vár, a Comenius Campus, a 
Makovecz épületek (A Műve-
lődés Háza, az Árpád Vezér 
Gimnázium, Hild-téri lakó-
házak, a Végardó-fürdő) előtt 
fotózkodott kisfiával együtt. 
A jelentős érdeklődést kiér-
demelt, országos érvényű 
blogba írt szövegbe azonban 
ajánlotta a városba érkezők-
nek a Megyer-hegyi Tenger-
szemet is. A képeket egy helyi 
fotós házaspár, Szabó Bence 
és Szabó-Kiss Melinda készí-
tették.                              SZI

Kitüntetett sárospatakiak Az országjáró hordozókendő

A nagyságos fejedelemre emlékeztek Borsiban
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Kos - Az égi konstellációk 
alapvetően kedvezőek az Ön 
számára, azonban három 
hosszabb Holdszünet blokkolja 
az energiáit a héten. Azok, 

akik most kitartanak Ön mellett, valóban 
tisztelik és próbálják egyengetni az útját. 
Bízzon ezekben az emberekben, hiszen 
ők most önzetlenül segítenek. 

Bika - Ezen a héten főleg 
Mars és Neptunusz támogatja 
Önt, de péntektől Merkúr is a 
szolgálatába állítja erőit. Mind-
ezen állások kellő inspirációval 

látják el a hétre. Forduljon a ter-
mészet felé, vesszen el kicsit a rügyezés 
csodájában! A tavasz ereje motiválhatja 
Önt, és új energiákkal töltheti fel!

Ikrek - Minden egyben áll a 
fejlődéshez! A Nap, Vénusz 
és Merkúr a Kos jegyében 
állnak még, ezzel kedvezve az 
Ön jegye számára. Most nem 

lesz problémája idejének beosztásával! 
Igazi szervezőzsenivé válhat a héten, ha 
sikerül kihasználnia az Ön felé irányuló 
energiákat. Vágjon bele a munkába!

Rák - Ha nem szívták le várat-
lan események az energiáit, 
most megállíthatatlannak 
érzi magát! Ötletes és kreatív, 
nem fél a kockáztatástól, de 

érezheti úgy, hogy falakba ütközik. Lehet, 
hogy kaotikusnak tűnik majd a hete, de 
nem kell aggódnia különösebben, kap 
majd segítséget! 

Oroszlán - Ne szépítsük a dol-
got, a csillagok nem kedveznek 
tervei megvalósításához. 
Bár a csillagok alapvetően 
kedvezőek lennének az Ön 

számára, a három Holdszünet a lehető 
legrosszabbkor töri meg az energiák 
áramlását. Ez az idő alkalmas arra, hogy 
lassítson és számot vessen magában.

Szűz - Ezen a héten Mars, aki 
Neptunusszal találkozik pozi-
tív szextil fényszög alatt segíti 
Önt. A megérzései most hihe-
tetlenül kiéleződnek! A várat-

lan események nem azért következnek 
be, hogy Önt bosszantsák, hanem fel-
hívják a figyelmét arra, hogy a gondos 
tervezés kikerülhetetlen.

Mérleg - Nagy szüksége 
lesz minden tapasztalatára, 
tudására és koncentrációs 
képességére, mert az Önre 
váró feladatok és nehézségek 

megkövetelik majd, hogy a helyzet 
magaslatán legyen. A Nap és Vénusz is 
az Ön jegyével szemben, a Kos jegyében 
állnak. A szerelemben legyen óvatos!

Skorpió - Ezen a héten Mars 
áll Ön mellett legerősebben, 
ő küldi a legtöbb energiát. 
Bármilyen nagyszabású tervei 
is legyenek, érdemes azokba 

belefognia a héten, legyen az költözés, 
ingatlaneladás vagy bármi hasonló, mert 
a csillagok támogatják benne! A szerelem 
terén is pozitív kilátások várják!

Nyilas - A héten kiváló égi  
konstellációk vannak kilátás-
ban! Ez nagyszerű, mert ezzel 
a sok energiával sok mindent 
tud kezdeni. Ezen a héten 

tele van lendülettel, eléggé motivált és 
Merkúrral meg Szaturnusszal az oldalán 
az anyagi problémáit is könnyebben tudja 
orvosolni. Bízzon az ösztöneiben!

Bak - Többek között a csil-
lagok hatására türelmetlenné 
és szeszélyessé válhat. A hét 
eleje rázósan indul, úgyhogy 
óvatosan a pihengetéssel, mert 

pillanatok alatt úgy találhatja, hogy fela-
datok sokasága temeti maga alá. Sajnos, 
a munkahelyén sem sikerül majd meg-
találni a közös nevezőt.

Vízöntő - Ne bántson meg 
másokat azzal, hogy túl élesen 
fogalmaz! Ha már maga a 
téma is kényes, különösen 
nagy hangsúlyt kell arra fektet-

nie, hogy a véleményét előadva ne tépjen 
fel további sebeket. Az égi konstellációk 
az Ön Napházában állnak, így ellátva Önt 
a szükséges energiákkal!

Halak - Mars szextil fényszög 
alatt lép kapcsolatba az Ön 
uralkodó bolygójával, Neptu-
nusszal. Szinte lehetetlen, hogy 
rossz döntéseket hozzon, mert 

ösztönei most garantáltan nem hagyják 
cserben. Ötletei szárnyakat kapnak, úgy-
hogy magasröptű szellemi szárnyalásra 
képes ezen a héten.

 HOROSZKÓP 14. HÉT (2017. április 3-tól április 9-ig)
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ÉRTÉKES
GONDOLATOK

H á z - ,  H á z r é s z e l a d á s

Bodroghalomban 3 szobás, 

összkomfortos, teraszos csalá-

di ház filagóriával, melléképü-

letekkel, nagy kerttel áron alul 

eladó. Érd.: 06-70/286-0143.

eladó Óhután kétszintes, 100 

m2-es kertes családi ház. Tel.: 

30/912-1930.

Pácinban 2 szobás, komfortos 

ház kerttel eladó. Ár megegye-

zés szerint. Tel.: 06-20/350-

4812.

sátoraljaújhely zöldövezeté-

ben 3 szoba+nappalis csalá-

di ház eladó. Tel.: 06-30/442-

8578.

sátoraljaújhelyben 3 szobás, 
összkomfortos, kertes csalá-
di ház eladó. Tel.: 06-20/998-
5548.

Tolcsván összkomfortos csalá-
di ház nagy kerttel, melléképüle-
tekkel a Táncsics utcában eladó. 
Ár: 8 millió Ft. Érd.: 06-20/975-
4753.

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

l a k á s e l a d á s

sárospatakon a Bessenyei 
úton másfél szobás, földszinti 
lakás eladó (téglaépítésű). Érd.: 
06-70/567-0663.

sátoraljaújhelyben a Kazin-
czy utcán társasházi lakás 
eladó. Bérházi csere érdekel. 
Tel.: 06-20/385-6284.

é P í T é s i  T e l e k

építési telek eladó a végardói 
fürdőtől kb 600 méterre. Épít-
kezésre, befektetésre kiváló-
an alkalmas. Tel.: 06-30/276-
2997.

sátoraljaújhelyben a Benczúr 
utcában építési telek eladó. Tel.: 
06-30/564-7541.

F ö l d ,  k e r T

sárospatak Király-hegyen 3330 
m2 szőlő ültetvény eladó. Tel.: 
20/523-2235.

sárospatak Manduláson 2600 
m2 zártkert hétvégi házzal eladó. 
Tel.: 30/403-1033.

Tokaj-Hegyalján 2,5 ha elit 
csemegeszőlő részletre eladó. 
Éves hozam 4MFt. Ár: 8,5MFt. 
Tel.: 06-70/213-3950.

Tokaj-Hegyalján Sárospatak 
határában a 37-es főút mel-
lett, jókarban 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.

sátoraljaújhelyen a város szé-
lén tanya, 2 szobás, fürdőszo-
bás házzal, nagy telekkel eladó. 
Alkalmas gazdálkodásra illetve 
vállalkozásra. Tel.: 06-30/629-
6150, 06-70/582-1968.

Ü z l e T ,  m ű H e l y

Vállalkozni akaró szabók, var-
rók figyelem! Sárospatakon a 
Kossuth utcában széles ügyfél-
körrel rendelkező varróműhely 
gépekkel együtt eladó. Érd.: 
06-30/854-0215.

B ú T o r

eladó étkezőasztal 4 székkel 
(20.000 Ft), új ágyneműtar-
tó (20.000 Ft), ágyazható, ágy-
neműtartós kanapé (30.000 Ft), 
franciaágy (30.000 Ft). Érd.: 
06-20/374-1501.

sátoraljaújhelyben íróasztal, 
dohányzóasztal, ágyneműtar-
tós ágy, kisméretű fotel jó álla-
potban eladó. Tel.: 06-20/452-
0082.

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. 

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

Vásárolnék antik ezüstöket, 
neves porcelánokat, könyveket, 
pénzeket, képeslapokat, hagya-
tékot. Tel.: 06-30/8722-179.

e g y é B  e l a d á s

eladó használt összecsukha-
tó hordozható masszírozó ágy. 
Lába állítható magasságú, színe 
kék műbőr, kartámasz, kivehető 
arcpárna, jó állapotban. Irányára: 
18 ezer Ft. Érdeklődni: 70-674-
4346 számon.

német öntvénykályha, kis asz-
tali tűzhely Sárospatakon eladó. 
Tel.: 30/334-8967.

Hulladékvasat, üzemképtelen 
személy és teherautót, rossz 
akkumulátort vásárolok. Ház-
hoz megyek. Tel.: 06-20/958-
6233.

e g y é B  k e r e s é s

szobakerékpárt vennék. Tel.: 
06-20/576-8448.

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 .

ingatlan értékbecslést függet-
len szakértő rövid határidővel 
vállal. Tel.: 70/2424-820.

Palatető bontás nélküli fel-
újítása színes, mintás, bitu-
menes zsindellyel. Ingye-
nes árajánlat készítés. 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

ausztriai szőlőmunkára kere-
sünk férfi munkaerőt. Fény-
képes önéletrajzokat várjuk:  
munkapeterffy@gmail.com.  
+36-30/570-2099.

H-3943 Bodrogolaszi, Fő út 5
www.rufem.hu

Á L L Á S H I R D E T É S

Munkavégzés helye: Bodrogolaszi Fő út 5.

Rugógyártással  foglalkozó cég

ELŐNYT JELENT
Termelő cégnél szerzett tapasztalat• 
50 km-en belüli lakóhely• 
Mérőeszközök ismerete• 
Minőségirányítási ismeretek• 
Német nyelv ismerete• 

AMIT KÍNÁLUNK
Versenyképes jövedelem és juttatások • 
Biztos hosszú távú munkahely• 
Útiköltség térítés• 

A fényképes szakmai önéletrajzokat angol és magyar 
nyelven az alábbi e-mail elérhetőségre várjuk:

info@rufem.hu

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI területre 
tárgyalóképes angol nyelvtudással 

keres munkatársat
FELADATOK:

Reklamációkezelés• 
Mérőeszköz nyilvántartás• 
Kapcsolattartás a vevővel• 
MEO irányítása• 

ELVÁRÁSOK
Középfokú műszaki végzettség• 
Tárgyalóképes angol nyelvtudás• 
Felhasználói szintű PC ismeret• 
Precíz önálló munkavégzés, megbízhatóság,• 
B kategóriás gépjárművezetői engedély• 

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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Március 28-án nyereményjáték indult 
üzleteinkben „Wellness hétvégéért!” 

Bővebb tájékoztató az üzletekben 
kihelyezett plakátokon!

SÁTORALJAÚJHELYI
COOP ÜZLETEINKBEN

ÁPRILIS 4IG FOLYTATÓDIK 
A TAVASZI AKCIÓ!

Zöldség gyümölcsöt árusító
üzleteink pultjaiból ajánljuk:

Delikát 
ételízesítő
1 kg

1349Ft

Clin 
ablak-
tisztító 
szórófejes
500 ml, 998 Ft/l    

499Ft

AJax általános 
lemosó 
piros, zöld
1 liter  889 Ft helyett
38% kedvezménnyel

549Ft

-38%

Kígyó uborka
1 db

169Ft

Hónapos retek
1 csomag 109Ft

Szatmári, 
Bácskai 
finomliszt 
1 kg 99Ft

Lilla duo papírtörlő 
2 rétegű
2 tekercs, 74,50 Ft/tek.

149Ft

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

E-mail: regionalhear@gmail.com

INGYENES HALLÓKÉSZÜLÉK 
ÁTVIZSGÁLÁS ÉS HELYSZÍNI JAVÍTÁS

REGIONÁLIS
HALLÁSVIZSGÁLAT

*kizárólag 2017. április 15-ig

*

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.

40%
TAVASZVÁRÓ  

AKCIÓ

+5% m á s o d - 
k e dve z m é ny

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

Az akció április 15-ig érvényes! 

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: 

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,  

nyiregyhaza@andreasagro.com  

www.andreasagro.com

marós, esztergályos munka-
körbe, hagyományos és CNC 
gépet használni tudó dolgo-
zót keresünk Tolcsvára. Érd.: 
06-30/488-9355.

Tokaj és Szerencs körzetében 
festő-, kőműves munkák kivi-
telezéséhez keresünk ügyes 
kezű festőket és kőműveseket. 
Akár másodállásban is! Tel.: 
06-30/203-0730.

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).
Laczó Éva,  �: 06-20/480-1603

K E R E T E S 
hirdetés feladás
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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

KÉRJEN ÁRAJÁNLATOT, mielőtt DÖNTENE!!! 

MTZ gumi: 

13,6 x 38 nettó: 67.000 Ft 
(br. 85.090 Ft) 

15,5 x 38 nettó: 70.000 Ft 
(br. 88.900 Ft)

1 ÉV Kátyú-GARANCIA*

Az ajánlat 2017. 04. 30-ig 
érvényes!

- TRAKTOROK
- Mezőgazdasági gépek
- Személy és tehergépkocsikra 
GUMIABRONCS ÉRTÉKESÍTÉSE 

TRAKTOROK, Mezőgazdasági GÉPEK  
KÜLSŐ Műszaki Vizsgáztatása!
HIVATALOS vizsgáztatási helyek:
– PÁLHÁZA, Dózsa György út 182.       
    Rákóczi Szövetkezet Telephelye
– ERDŐBÉNYE,  Piactér

Információ: 46/386-386; 46/587-317

Szerencs és vonzáskörzetében! 
Kedvező árak. 

Érd.: 70/456-3337

„PUMPI” DUGULÁS-
ELHÁRÍTÁS

SZERVO kormányművek, 
szivattyúk, kardántengelyek, 

felnik  javítása, 
GUMI és GYORSSZERVIZ

06-30/9286-648

Italkereskedő-Ház Zrt.
 megbízható munkatársat keres 

sofőr  minősítésben. 
italkereskedohaz@gmail.com, 

tel.: 30/206-6746 

1%

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

VOLOGDAI 
AUTÓSBOLT

 Autóalkatrészek,
felszerelések

Ózonos klíma tisztítás
 Miskolc, Vologda út 3. 

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

Gyere és próbáld ki!
1 pár  

Bioflex Premium   
kontaktlencse

+ 1 db 60ml-es  
Synergi ápolószer

+ Szemvizsgálat

= 3990 Ft

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

Kontaktlencse Nap
2017. április 6-án

(csütörtökön)

SÁROSPATAKON ÉS 
SÁTOR AL JAÚJHELYEN

Rendel: Dr. Károly Katalin

INGYENES* 
szemorvosi látás- és 

kontaktlencse 
vizsgálat
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Szemüveglencsék japán technológiával


