DRÁGA ÉDESANYÁK,
NAGYIK ÉS DÉDIK!
BOLDOG ANYÁK NAPJÁT!
Az anyaság ezerarcú. Mert nem mindig
fenékig tejfel, de tényleg nincs jobb dolog
a világon ennél. Három kollégánk is ezt
mondja, mindegyikőjük másképp.
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Folytatás a 2. oldalon
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Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban – térítésmentes

LASSAN ÚJRAINDUL AZ ÉLET

Így használja
a maszkot!
Összesen 120 ezer maszkot
kapnak a város jóvoltából
a miskolciak, hamarosan
minden családhoz megérkezik a háztartásonkénti
két darab, mosható, egyszínű textil védőfelszerelés.
Hasznos és felelősségteljes kiegészítője a veszélyhelyzeti mindennapoknak,
azonban önmagában nem
elégséges a vírusfertőzés
ellen. Fontos továbbra is a

kézfertőtlenítés, a kontaktusok csökkentése, illetve
közterületen vagy vásárlás
során a kellő távolság megtartása.
A maszk anyaga védi viselőjét olyan helyzetekben,
ahol nincs meg a kellő védőtávolság (1,5-2 méter) és ott,
ahol többen tartózkodnak
egyszerre. Napi 3-4 órán
túli viselés után tisztítani,
fertőtleníteni, mosni kell,
mielőtt újra használnánk.

60 oC fokon, klórtartalmú mosószerrel mosható, szárítógépben szárítható. Vasalása alacsony hőfokon, maximum 110
o
C fokon lehetséges, gőzölős vasaló használata nem javasolt.
A gumis rész vasalása TILOS! Kézi mosás esetén kicsavarni, a maszkot megtekerni nem szabad, mert a szövés mentén a szálak elszakadhatnak benne, ezáltal az anyag védelmi
funkciója megszűnik.
Hirdetés
583-0/2020

Fotó: Rogosz Péter
A hétvégén – anyák napjára –
a virágboltok is nyitva lesznek.
Hétfőtől az üzletek időkorlátozás
nélkül kinyithatnak; az éttermek,
kávézók teraszai is megnyílhat-

nak, a szabadtéri strandok látogathatóak lesznek. Lazítanak a
szabályokon vidéken, de a korlátozások helyére új védelmi intézkedések lépnek. Az üzletekben és

a közösségi közlekedésben megmarad a másfél méteres távolság
tartása, és a maszk viselése is kötelező. Továbbra is fenntartják
az idősek védelmére létrehozott

időzónákat. Hétvégén azonban
még érvényben vannak a korlátozások Miskolcon, így a parkolókat is lezárják hétfőig. További
részletek: minap.hu.

Lakáspályázat elektronikusan – csak egy adatlappal
Nagy érdeklődés mellett indult hétfőn az elektronikus
lakáspályázat, már az első
két napon több mint 260an nyújtottak be kérelmet.
Többségük élt a lehetőséggel, és egyszerre három lakásra is pályázott.
Most 31 ingatlant hirdettek
meg a város különböző pontjain; van köztük 1 és 3 szobás,
35 és 98 négyzetméteres is. A
bérleti díjak a lakások nagyságával arányosan 16-63 ezer
forint között alakulnak. A
műszaki állapot is különböző.
– A lakások képeit, valamint
a műszaki adatokat és a szükségszerű felújítási munkákat
tartalmazó dokumentációt az
elektronikus felületre feltöltöttük – nyilatkozta Kaposváriné Bornemisza Emese, a
Miskolc Holding Zrt. lakáshasznosítási vezetője.
A meghirdetett lakások felújításra szorulnak. Ezt a bir-

tokba adástól számított 90
napon belül el kell végezni,
ami – különösen a jelenlegi,
veszélyhelyzetből fakadó körülményekre tekintettel – 60
nappal meghosszabbítható.
A felújítást a bérbeadó tételesen ellenőrzi. A bérlőnek
mindaddig a bérleti díj felét kell fizetnie, amíg le nem
lakja az elismert – kiírásban
szereplő – felújítási költséget.
Amennyiben az előírt felújítás összege a 200 ezer fo-

rintot meghaladja, a felújítás
tartamára, de legfeljebb 90
napra a bérbeadó 50 százalékos bérletidíj-kedvezményt
biztosít.
– Ötéves határozott időre
kötünk szerződést – mondta
el a lakáshasznosítási vezető.
– Ha tehát a felújítási-, valamint a bérleti szerződésből
eredő fizetési kötelezettségét pontosan teljesíti a pályázó, továbbá a házirend és az
együttélés szabályait betart-

ja, lakhatása 5 évre biztosított. Emellett a meghirdetett
lakások bérleti díja a jelenlegi
piaci bérleti díjakhoz képest
sokkal kedvezőbb.
Az elektronikus rendszerben csak a pályázati adatlapot
kell kitölteni – büntetőjogi felelősséget vállalva a feltüntetett adatok és nyilatkozatok
valódiságáért –, egyéb dokumentumokra nincs szükség.
Így elkerülhető, hogy a pályázók a különböző igazoló dokumentumokért közösségbe
menjenek, egészségügyi kockázatot vállaljanak.
A kiírásban szereplő jövedelemmel rendelkező, nagykorú magánszemélyek és jogi
személyek pályázhatnak. Fő
szempont, hogy a pályázó
jövedelme biztosítsa a lakás
felújításának és fenntartásának költségeit. A feltételekről
a Holding honlapján tájékozódhatnak.
KUJAN ISTVÁN
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BOLDOG ANYÁK NAPJÁT!
Az anyaság ezerarcú. Mert
nem mindig fenékig tejfel,
de tényleg nincs jobb dolog
a világon ennél. Három kollégánk is ezt mondja, mindegyikőjük másképp.
Folytatás az 1. oldalról

– Elmehetsz biciklizni, nyisd
ki a kocsiajtót, és nagyon vigyázz magadra! – mondja a
9 éves Zétény Attilának édesanyja, miközben telefonon kérdezem az anyaságról. Ficzere Beatrix home office-ban is
édesanya, polgári foglalkozását
tekintve pedig a MIKOM ügyvezetői asszisztense. – Na, nálunk ez az anyaság – összegzi
nevetve. – Ez egy kihívás, Zé-

tény kiskorától nagyon mozgékony, folyamatosan szemmel
kell tartani. Egy perc nyugtom
sincs, mert amikor leülnék, akkor jön a „szomjas vagyok, éhes
vagyok”, ez is az anyaság. De
senki nem tud úgy megölelni…
Meg hát fiú, vagyis köztünk
biztos van valami szerelemféle, például mikor azt mondja,
hogy te leszel a feleségem, vagy
te vagy a legszebb! Ezek nagyon
jó dolgok. Anyák napjára mindig közösen vesznek virágot az
édesapjával, de én már most
kaptam tőle ajándékot. Egy
anyák napi körömlakkot, amit
ő választott nekem.
– Nevelgeted őket, és tudod,
hogy miben kellett őket támogatni, mikor kellett átbillenteni az első nehézségeiken, és aztán látod,
hogy ezt megtanulták,
megoldották, és utána
sikert érnek el benne, elismerést kapnak… Ezek
azok a pillanatok, amikor én kihúzom magam
– mondja Bokor-Horváth Éva, a MIKOM értékesítési vezetője, aki
a 23 éves Anett, és a 15
éves ikrek, Csilla és Kinga édesanyja. – Szoktam
hasonlítgatni a lányokat

Hírek röviden
200 millió védelemre
Eddig összesen 158 millió forintot költött az önkormányzat az általa fenntartott
cégek, intézmények járvány
elleni védekezésére, a miskolciak egészségének megóvására, a fertőzés terjedésének
lassítására, a Miskolc Holding
pedig további 63 millió forintot bocsátott rendelkezésre
erre a célra. Az előrejelzések
szerint a koronavírus elleni
védekezésnek legalább július
közepéig folytatódnia kell, így
a teljes költség elérheti az 520
millió forintot.
Eszközök
az idősellátásban
Csaknem négyszáz darab
FFP3-as védőmaszkot, tíz darab érintésmentes lázmérőt
és tíz karton fertőtlenítőszert
adott át az Aranykor Idősek
Otthonának és az idősgondozásban részt vevő minden
intézménynek Veres Pál, Miskolc polgármestere és Varga
Andrea alpolgármester. Miskolc városa a koronavírus-járvány elleni védekezés során a
kezdetektől kiemelten figyel
az idősgondozásban résztvevőkre, úgy az ellátottakra,
mint a MESZEGYI dolgozóira – hangzott el.
Járatok érettségire
Az MVK is készül az érettségi időszakra. Rásegítőjáratokat indítanak május 4-e
és 15-e között. Az érettségi

vizsgák az érettségi első hetében 9 órakor, a második hetében 8 és 14 órakor kezdődnek, ezért arra kéri utasait, aki
csak teheti, úgy tervezze meg
utazását, hogy elkerülje az ebben az időszakban várhatóan
megnövekedő utasforgalmat.
Részletek: minap.hu.
Épül a strand
Továbbra is ütemterv szerint halad a Miskolctapolcai
Strandfürdő építése. Az öt
épületegyüttesből álló komplexumból három már szerkezetkész, kettőnél pedig hamarosan elérik ezt a fázist. A
szerkezetileg kész szinteken
párhuzamosan folynak a gépészeti szerelések és a szakipari munkák. A kettes ütem
egyes helyiségeinél már a burkolás is megkezdődött.
Online színház
Az érettségire való felkészülést is segíti ezen a héten a
színház, hiszen a Bűn és bűnhődést „tűzi műsorra”. Dosztojevszkij világhírű regényét
2017-ben állította színpadra
Szabó Máté. Az előadás felvétele vasárnap este 22 óráig
érhető el a Miskolci Nemzeti
Színház Facebook-oldalán.
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egymáshoz. Anettnek
középiskolában volt
„hagyjál békén” korszaka,
bezárkózott.
Például a „mi volt a
suliban” kérdésre azt
válaszolta, hogy „semmi”. Ki kellett várni az
egy év semmit. Most
már okosabb vagyok
a lányoknál, mert ha
azt mondják, semmi,
akkor tudom, hogy
nem kell aggódni, hanem ott kell lennem
a háttérben. Ha kell,
megvigasztalom, de
kivárom, hogy neki mikor jó.
Viszont ha ez megérik, és türelmes vagyok, akkor mindent
elmondanak. Végtelen szeretetet és büszkeséget érzek, és nem
egyszer elérzékenyülök, amikor
rájuk nézek.
– Általuk ismertem meg az
érzést, hogy milyen aggódni
valakiért, milyen fontosak az
egyszerű hétköznapok, és milyen sokat ér például egy szó,
egy ölelés, egy apró puszi. Erről Luca és Emma édesanyja,
Ficsór-Kis Alícia, a Miskolc Televízió főszerkesztője beszélt.
– Amikor megszületett Luca –
aki most 11 éves –, sok-sok évig
voltak olyan pillanatok, amikor

Y-híd: lakossági fórum
helyett online tájékoztatás
A járvány miatt nem lesz lakossági fórum a régóta várt,
de már épülő Y-hídról. A
miskolciak a veszélyhelyzet
idején online formában kapnak tájékoztatást a munkálatokról és az építkezés miatti forgalmi változásokról.

rácsodálkoztam, hogy nekem
gyerekem van. Aztán amikor
megérkezett Emma – öt évvel
ezelőtt –, akkortól változott
valami, természetes lett, hogy
anya vagyok. Az első gyerek
születése még sok bizonytalanságot keltett bennem, de ma
már ez a világ legtermészetesebb dolga. Ahogy megérkezek
a munkából, egyszerre két csacsogó gyerek fogad, egymással
versenyezve próbálják elmondani, hogy mi történt velük aznap. A reggelek a kedvenceim.
Azt szeretem a legjobban, amikor reggel felébredünk és puszit
adok a két kis gombócarcra.
NOR

Sárga munkagép az út mellett, körötte védősisakos munkások – próbacölöpözéssel
indult az Y-híd építése április
elején. Veres Pál polgármester
akkor úgy fogalmazott, Miskolc több évtizedes álma valósul meg a híd megépítésével,
ami megkönnyíti a Martinkertváros, Szirma és egész
Miskolc közlekedését.
A 13,5 milliárdos beruházás
első szakaszában nem lesz forgalmirend-korlátozás, később
viszont számítani kell ilyenekre. Épp ezért ígért folyamatos
tájékoztatást Veres Pál mellett
a kivitelező és Hegedűs Andrea, Cseléné Figula Edina és
Badány Lajos, az érintett városrészek képviselői.
Eredetileg lakossági fórumot tartottak volna, de a
járvány miatt erre nincs lehetőség. A városvezetés és a

kivitelező azonban úgy döntött, hogy a miskolciaknak így
is minden kérdésre választ kell
kapniuk.
Ezért lakossági fórum helyett folyamatos online tájékoztatást biztosít a város és
a kivitelező HE-DO Kft., és
rendszeresen közöl információkat az építkezésről a minap.hu és a miskolc.hu is. Itt
jelenik majd meg az a város
által létrehozott e-mail-cím
is, amelyen szakemberek válaszolnak a feltett kérdésekre.
Az online lakossági megkereséseket fogadják a terület önkormányzati képviselői is. A
cél az, hogy mindenki választ
kapjon az Y-híddal kapcsolatos kérdéseire.

Hirdetés

ELŐNYBEN A MISKOLCIAK AZ AVALON
NEMZETKÖZI ISKOLA PÓTJELENTKEZÉSEKOR!
Miskolc, 2020. április 30. A
COVID-19 koronavírusjárványhelyzetre való tekintettel az
Avalon Nemzetközi Iskola vezetősége úgy döntött, szigorított protokoll szerint fogadja
a külföldről érkező diákok
jelentkezését. Ezen intézkedések miatt a felszabadult – limitált számú – helyek betöltésére pótjelentkezést hirdetett
meg az iskola elsősorban a
miskolci és környékbeli érdeklődők számára.
Habár az új tanévre történő beiratkozás hivatalosan már lezárult,
a kialakult járványhelyzet mindenkit váratlanul ért. Az Avalon International School – nemzetközi alapokon fekvő oktatási intézmény
lévén – a beérkező jelentkezésekre szigorított felvételi eljárást vezetett be. A korlátozottabb protokoll érvényesítése miatt új helyek
szabadultak fel a leendő iskolá-

sok számára, melyek betöltése
érdekében az intézmény – a helyi jelentkezők számára prioritást
biztosítva – pótjelentkezést hirdet meg. A 2020/2021-es tanévre 2020. június 30-áig biztosított
az utólagos beiratkozás, melyet
az iskola honlapján egy online
formanyomtatvány kitöltésével
nyújthatnak be az érdeklődő gyermekek szülei, nevelői.

Az Avalon Nemzetközi Iskola
oktatási rendje a 150 éves múlttal rendelkező cambridge-i pedagógiai programra épül. A tanulók az első iskolanapjuktól
kezdve stresszmentes, nyugodt
környezetben tanulhatnak, a brit
módszernek köszönhetően pedig jártassá válnak ismereteik
gyakorlatban való alkalmazására
is tanulmányaik során. A miskolci magániskola tanulói egyénre
szabott, önálló gondolkodásra
nevelő oktatásban részesülnek,
a projektmódszeres feladatokkal
pedig a csapatmunkában rejlő tapasztalatokat is elsajátítják. Az AIS
tanárok legfőbb célja, hogy nyitott szemléletű, önálló tanulásra
és döntéshozatalra képes, felelősségteljes diákokat neveljenek,
ami hatalmas előnnyel ruházhatja
fel a gyerekeket későbbi tanulmányaik során vagy az élet bármely
területén. Az iskolában ráadásul

a délutáni foglalkozások díjmentesen megoldottak. A gyerekek
összesen 12 féle iskola utáni tevékenység közül választhatnak,
érdeklődési körüktől függően.
Mindezeken felül az AIS-ban az
oktatásba vetett hit és a cégcsoport társadalmi szerepvállalása
miatt, az esélyegyenlőség jegyében, ösztöndíjprogramra is lehet
pályázni, mely elbírálás feltételeiről kizárólag a fenntartó dönt.
Az Avalon Nemzetközi Iskoláról bővebben a www.ais.hu-n olvashatnak az érdeklődők, beiratkozással kapcsolatos kérdéseiket
pedig az info@ais.hu e-mail-címre küldhetik el Oláh Tünde iskolaigazgatónőnek, aki készséggel áll
minden szülő rendelkezésére.
Gondoskodjon
gyermeke
nemzetközi színvonalú oktatásáról időben, és bízza az AIS-ra a világszinten elismert tanulási folyamat biztosítását!
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UGROTT MÁSFÉL MILLIÁRD – KEVESEBBET KAP
MISKOLC VÁRFELÚJÍTÁSRA
A Magyar Közlönyben a kormányzat visszavonta a Diósgyőri vár felújítását finanszírozó egyik – 1,5 milliárd
forintos – támogatási szerződést, amely elsősorban a
külső vár fejlesztését szolgálta
volna.
A városvezetés szerint jelentős csúszással örökölték meg a
projektet, és ez teszi most lehetetlenné a megvalósítást. Míg az
ellenzék úgy véli, az elmúlt hat
hónapban állt a munka. Ugyanakkor nagyon sok programot
úgy örökölt meg a városvezetés, hogy azok társadalmi megvitatása sem volt meg, pedig ez
is alapkövetelmény egy-egy fejlesztés elindításához. Veres Pál
szerint most azok a projektek
működnek jól, amikhez vagy
nincs köze az előző vezetésnek,
mert közvetlenül kormányzati
lebonyolításúak, vagy már az új
városvezetés idején indultak el.
– Szomorúak vagyunk és
csalódottak – nyilatkozta Veres
Pál, Miskolc polgármestere. –
Szomorúak, mert minden fillér
elvesztése fájdalmas, amit a város fejlesztésére fordíthattunk
volna, és csalódottak, mert en�nyivel is kevesebbet menthetünk meg az előző városvezetés
által elrontott projektekből.
2019 októbere óta a város és
a Holding kollégái munkaórák

ezreit töltötték és töltik azzal,
hogy rendbe tegyék az előző városvezetés és holdingvezetés által itt hagyott hatalmas káoszt,
és kijavítsák az általuk elkövetett hibákat. Így ez a fél év épp
csak arra volt elég, hogy a startvonalig el tudjuk tolni a tervezett fejlesztést.
Immár három éve (2017. 03.
28-án) köttetett meg a támogatói szerződés a Diósgyőri vár
turisztikai fejlesztésének egyik
elemére 1,5 milliárd forint értékben. A szerződés megkötésétől
az önkormányzati választásig eltelt két és félév alatt az előző vezetésnek nem sikerült eljutni a
kivitelezési szerződés megkötéséig. Az eljárás eredményes befejezése már az új városvezetésre
hárult. Az új városvezetés gyors
és eredményes munkájának köszönhetően a Miniszterelnökség
2020. 02. 20-án támogató tartalmú nyilatkozatot adott ki, amely
alapján a kivitelezési szerződés
már megköthető lett volna. A
kormányzat azonban a támogatási szerződés 2017-es megkötése óta eltelt idő és az előző városvezetés idején bekövetkezett
jelentős csúszás miatt már nem
tartja megvalósíthatónak a projektet, és így a támogatást vis�szavonta.
– Összefoglalva: most fizetjük meg az elvesztegetett évek
árát. Hogy mi történt az előző

városvezetés által elvesztegetett
kettő és fél évben, nem tudjuk.
Rejtély. Erre az óriási hibára (is)
talán egyszer majd magyarázatot kapunk Miskolc és a Holding előző vezetésétől, mert a
felelősségük egyértelmű.
A Fidesz szerint minden
rendben volt
A Fidesz-frakció szerint
ugyanakkor hat hónap alatt nem
történt előremozdulás. Közleményükben úgy fogalmaznak:
„a kormány nem várhatott tovább”. Szerintük a projektet úgy
adták át az új városvezetésnek,
hogy tizenkét milliárd forint finanszírozási forrás és a részletes
műszaki dokumentáció is rendelkezésükre állt.
Nem kegy
– Elképesztőnek tartjuk,
hogy a Fidesz semmiben nem
segíti Miskolc városát, egy célja van, hogy bebizonyítsa, hogy
a jelenlegi városvezetés nem jól
gazdálkodik – mondja Simon
Gábor, a Velünk a Város frak
ció
vezetője. Szerinte számos
forrást vontak el így is Miskolctól, utalt a helyi adók és bevételek elvonására. – Most egy
olyan fejlesztési forrás esett áldozatul, ami a miskolciaknak
jár. Ez nem kegy, hogy a kormány adja. Két és fél év alatt a
fideszes városvezetés alkalmat-

lan volt, hogy megindítsa ezt a
projektet, hogy várügyben előrelépjenek. Az új városvezetésnek köszönhetően a végleges
engedélyek február közepére
előálltak. Ennek évekkel ezelőtt
meg kellett volna történnie,
így most, amikor odaértünk a
megvalósításhoz, akkor elvették a pénzt.
Elszalasztott lehetőség
– Ki kell mondani: az előző
város- és holdingvezetés botrányos minőségben végezte a
munkáját a pályázatok terén
is – hangsúlyozta Veres Pál. A
Településfejlesztési Operatív
Program projektjeinek megvalósítása például Miskolcon a
választások idején 18 százalékos teljesítettségen állt, míg az

országos átlag már akkor meghaladta a 60 százalékot. De a
többi fejlesztés sem áll jól, félig elvégzett vagy rossz minőségben előkészített munkák,
pontatlan árkalkulációk, szakmaiatlan és amatőr hozzáállás.
A projektek tervezésénél nem
kérték ki az érintett lakossági
csoportok, szakmai szervezetek véleményét, így a projekt
tervekbe a valós igényektől eltérő elemek is belekerültek,
amelyek kezelése a jelenlegi városvezetésre hárul.
Valójában azok a projektek
működnek jól, amikhez vagy
nincs köze az előző vezetésnek,
mert közvetlenül kormányzati lebonyolításúak, vagy már az
új városvezetés idején indultak
el. Ideje lenne az előző város-

vezetésnek bocsánatot kérnie
a miskolciaktól az elszalasztott lehetőségek és a szakmaiatlan döntések miatt. Ideje lenne szembenézniük azzal, hogy
hosszú éveket vettek el Miskolc
fejlődéséből.
– A közlönyben megjelent
döntés azért is különösen fájdalmas, mert a turizmust érinti. Azt az ágazatot, amit a koronavírus-járvány a legsúlyosabb
helyzetbe hozott, amely ágazat
kéréseit magunk is tolmácsoltuk a kormányzat felé. Látnunk
kell azt is, hogy ugyan ez a projektelem csak a teljes várfejlesztés egy kisebb része, azonban
ennek kiesése veszélyeztetheti
a felújításnak az eredeti tervek
szerinti megvalósulását – hangsúlyozta Veres Pál.

4 Hirdetés

Miskolci Napló

NYITVA TARTÓ
VÁLLALKOZÁSOK:

Miskolc város közigazgatási területén
díszfák növényvédelmi
permetezését végezzük
2020. 05. 06. és 2020. 05. 21. között.
Az alábbi szerek felhasználásával:
Runner 2 F, Mospilan 20 SG
Nonit, Topas 100 EC, Wuxal Super

Munkavégző: BOGÁRMÉRNÖKSÉG KFT.

572-0/2020

568-0/2020
272-7/2020

570-0/2020
576-0/2020

89-7/2020

Egész csirke

1600 Ft

Fél csirke

800 Ft

Csülök 1,5 kg

2800 Ft

Egész oldalas 1,2 kg

2800 Ft

Fél oldalas 0,5 kg

1400 Ft

580-0/2020
89-6/2020

Császárszalonna 0,5 kg 1300 Ft
Egész csirkecomb

400 Ft

Sült burgonya

450 Ft

Savanyúság

250 Ft

Miskolc szívében, a Déryné
utcában ingatlan eladó

FIX 21,5 millióért.
Tel.: +36 20 985 7001

578-0/2020

műhelynek, klubnak (kártya),
gyülekezetnek, bemutatóteremnek, stúdiónak,
fogorvosi rendelőnek,
ügyvédi vagy könyvelőirodának,
internet kávézónak, nyelvoktatásra, masszázsszalonnak,
kozmetikának, fodrászatnak

Apróhirdetés
578-0/2020

215-5/2020

Miskolc szívében, a Déryné
utcában ingatlan eladó. 60,4
m2, két szint, 18 m2 saját belső udvarral, és 20 m2 fűthető pincével FIX 21,5 millióért.
Tel.: +36 20 985 7001.

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Mit kezdjünk a nehezen komposztálható kerti anyagokkal?
A kerti szerves hulladékok
hasznosításának leggyakoribb módja a komposztálás,
azonban a nehezebben lebomló gallyak, ágak az égetés
helyett másképp is felhasználhatók.

Star kéztörlő, 2 tekercs, 79,5 Ft/db
Signal fogkrém, 75 ml, 3986,66 Ft/l
Cif mosogató ut., 500 ml, 598 Ft/l
Ariel mosópor, 300 g, 1329,99 Ft/kg
Clin ablaktisztító, szórófejes, 500 ml, 798 Ft/l
Domestos 750 ml, 665,33 Ft/l
Lenor öblítő, 750-930 ml, 665,33-536,55 Ft/l
Alex padlótisztító, 750 ml, 731,99 Ft/l
Star WC-papír, 24 tekercs, 41,62 Ft/db
Poli-Farben felületfertőtlenítő, 1 l
Magasfényű zománcfesték, 0,75 l, 2665,33 Ft/l
Héra színes, beltéri falfesték, 2,5 l, 1799,6/l

199 Ft
349 Ft
349 Ft
449 Ft
559 Ft
599 Ft
629 Ft
699 Ft
1099 Ft
2299 Ft
2999 Ft
4999 Ft

159 Ft
299 Ft
299 Ft
399 Ft
399 Ft
99 Ft
499 Ft
549 Ft
999 Ft
1999 Ft
1999 Ft
4499 Ft

Orvosi gumikesztyű minden méretben kapható, közületeket is kiszolgálunk!
Fertőtlenítőszereket, szájmaszkokat széles választékban kínálunk!

468-0/2020
267-7/2020

Az akció érvényes: 2020. 05. 02-től 2020. 05. 08-ig

A korábbi cikkünkben említett magaságyás és komp'osztáló
kombinációja a komposztáló kas,
melynek kialakításához jól hasznosíthatók a metszés során keletkezett vesszők, ágak. A komposztáló kas lényege, hogy egy belső,
legalább 1 m magas, kasfonással

körülvett térbe kerül a komposztálandó szerves hulladék, és e körül kb 60 cm távolságra kell fonni
a kb 40-60 cm magas „kerítést”,
ami a veteményes külső szegélyét
képezi. Az ágyás és a komposztáló rész feltöltésénél is nyugodtan
használhatók az ág és gallydarabok legalsó rétegként.
Az 1-3 cm vastagságú fás anyagok aprítékolva kiváló mulcs
anyagként szolgálnak, melyet talajtakarásra használhatunk akár
az ágyásokban, akár a járófelületeken. A mulcstakaró védi a talajt
a kiszáradástól és a gyomosodástól, lassú bomlása révén pedig tápanyagot biztosít.

A túl vastag, nem aprítékolható ágakból és gallyakból a kert
sarkában rőzsekupacokat létesíthetünk, melyeket szívesen népesítenek be pl. a sünök, gyíkok,
futóbogarak. Ezek az állatok segíthetnek majd a meztelencsigák
és hernyók ritkításában.
Észrevételeiket,
kérdéseiket
várjuk a hungairy@miskolc.hu címen.

Life

NE ÉGESSE, HASZNOSÍTSA
KERTI HULLADÉKÁT!

