„EZEN A NAPON A SZIGOR SZABIN VAN”
JÖN A GYEREKNAP!
Május utolsó vasárnapja a gyerekekről szól. Azt mondják, hogy
ők átlagosan négyszázszor nevetnek egy nap, a felnőttek csupán
tizenötször. Van mit tanulnunk tőlük, nem csak gyereknapon.
Vannak, akik élményekkel lepik meg gyermekeiket, vannak, akik
játékokkal kedveskednek nekik. Az összeállításban arról kérdeztünk anyukákat, ők hogyan ünnepelik ezt a napot.

Miskolci Napló

Folytatás az 5. oldalon

2020. május 30. | 22. hét | XVII. évfolyam 21. szám

Tündérkert,
a varázslatok földje
Csoda a vár tövében – jellemezték nekem már nem
először, ez pedig egyre kíváncsibbá tett. Nemcsak a
hely izgatott, hanem a létrehozója is. Ki lehet az, aki sze-

méttelepből olyan gyönyörű alkotást varázsolt, hogy
mindenki a csodájára jár, és
teheti is ezt, hiszen szabadon
beléphet a területre?

Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban – térítésmentes

HAMAROSAN DÖNTHETNEK
A FORGALMI
RENDRŐL

Folytatás a 10. oldalon

Az érintettek egyik fele megtartaná az év elején életbe lépett
új közlekedési rendet, a másik viszont ragaszkodik a korábbihoz az Andor és a Görögszőlő utcában. A polgármester
szerint kompromisszumra lesz szükség, mert olyan megoldás nincs, amit mindenki elfogadna.
Újabb nyilvános egyeztetésen fogadta május 25-én az
Andor utca és környékének
lakóit, valamint a Kerékpáros
Miskolc Egyesület (KME) és a

Zöld Kapcsolat Egyesület képviselőit Veres Pál, Miskolc polgármestere és Varga Andrea
alpolgármester. A megbeszélés
témája az Andor-Görögszőlő

utcák forgalmi rendjének szabályozása volt.
Hasonló egyeztetés utoljára január közepén volt, a kerekasztal-beszélgetésre akkor
azért volt szükség, mert a város – lakossági kérésnek engedve – azt tervezte, hogy az útvonalnak a korábbinál hosszabb
szakaszát teszi egyirányúvá
a belváros felé. A terv miatt

több civil szervezet és a lakók
egy másik csoportja is kifejezte nemtetszését. Ők attól féltek:
a módosítás után az útvonal
egyfajta szökőúttá válik majd a
Diósgyőrből érkezőknek a belváros irányába, az így megnövekvő forgalom pedig ellehetetlenítené itt a kerékpáros- és
gyalogosforgalmat.
Folytatás a 3. oldalon

AZ ELSŐ NŐI ÉS AZ ELSŐ BÖLCSÉSZ
REKTOR LEHET MISKOLCON
A szenátus csütörtökön megszavazta Horváth Zita, a Történettudományi Intézet egyetemi tanára, felsőoktatásért
felelős helyettes államtitkár pályázatát, ezzel ő lehet a
Miskolci Egyetem első női és bölcsész rektora.
Folytatás a 2. oldalon

A posztra kiírt pályázat
március 20-án jelent meg, április 20-áig ketten jelentkeztek:

Piskóti István, a Marketing és
Turizmus Intézet egyetemi tanára, Szikszó alpolgármestere,
valamint Horváth Zita, a Tör-

ténettudományi Intézet egyetemi tanára, felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár.
A Miskolci Egyetem szenátusa most szavazott az új rektor személyéről. A pályázatot a
köztársasági elnök elé terjesztik július végéig. A rektorválasztási folyamat akkor zárul
le, amikor Áder János kinevezi az új vezetőt – minden valószínűséggel Horváth Zitát,
aki 2021. február 12-én léphet
hivatalba, kinevezése 2026. január 31-éig szól.
Más változás is lesz a Miskolci Egyetem életében: augusztus 1-jével a fenntartó egy
állam által létrehozott vagyonkezelői alapítvány lesz.
Fotó: Mocsári László

Csobbanna? Hétvégén már megteheti!
Megnyitja kapuit a Miskolctapolcai és a Selyemréti Strandfürdő is május
30-án. A selyemréti fürdő
reggel 6 és este 8 óra között,

a miskolctapolcai két idősávval tart továbbra is nyitva, így reggel 7 és délelőtt 9
óra között az úszójeggyelés bérlettel rendelkezőket,

reggel 9 óra és este 7 óra között pedig a többi fürdőzőt
várják. További részletek a
11. oldalon, programajánlókban.
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AZ ELSŐ NŐI ÉS ELSŐ BÖLCSÉSZ
REKTOR LEHET MISKOLCON

A szenátus Horváth Zita pályázatát támogatta, így a Történettudományi Intézet egyetemi tanára lehet 2021-től a
Miskolci Egyetem új rektora –
jelentették be a csütörtöki sajtótájékoztatón, ahol a magán
egyetemmé válás részleteiről
beszélt az intézmény vezetése.
Folytatás az első oldalról.

Startra kész a Miskolci
Nemzeti Színház

Folytatás az 1. oldalról

Hat egyetem – a Miskolci
mellett az Állatorvostudományi Egyetem, a Moholy-Nagy
Művészeti Egyetem, a kecskeméti Neumann János Egyetem,
a Soproni Egyetem és a győri
Széchenyi István Egyetem – új
struktúrában működik tovább
augusztus 1-jétől. Az intézmények alapítói és fenntartói jogai
vagyonkezelő alapítványokhoz
kerülnek.
– Járatlan útra léptünk, ilyen
modell még nem működik
Magyarországon. Optimista
emberként azt mondom, hatalmas lehetőség előtt áll a Miskolci Egyetem – fogalmazott a
rektor a magánegyetemmé válás kapcsán. Torma András ismertette: a felsőoktatási intézmény az állam által alapított,
600 millió forintos alaptőkéjű Universitas Miskolcinensis
Alapítvány
fenntartásában
működik tovább.
Hangsúlyozta: a hallgatók
jogállása nem változik, az állami ösztöndíjas támogatási for-

ma változatlanul fennmarad
számukra. És minden olyan támogatásban részesülni fognak,
amit jelenleg is megkapnak.
Az állam továbbra is biztosítja az egyetem finanszírozását:
2022-től az intézménnyel 15-20
éves, hosszú távú garanciákat
biztosító szerződést, továbbá
ennek keretei között 3-5 éves,
egyedi finanszírozási megállapodásokat köt – mondta el a
kancellár. Deák Csaba hozzátette, az új modell sokkal rugalmasabb működést biztosít majd
minden szinten.
Ráadásul az egyetem tulajdonba kapja a jelenleg általa
használt ingó és ingatlan vagyont, tehát az épületeket, a (labor)eszközöket, a bútorokat.
– Gyorsabban tudunk majd
döntéseket hozni, legalább 3
évre előre látjuk a finanszírozást, és az, hogy az állam továbbra is biztosítja az egyetem

finanszírozását, biztonságot ad,
és jobb teljesítményre ösztönzi
az egyetemet – sorolta.
Horváth Zita most még felsőoktatásért felelős helyettes
államtitkárként volt jelen a sajtótájékoztatón. Kiemelte, nem
a Corvinus mintájára működik majd a Miskolci Egyetem. –
Mások a lehetőségek is, hiszen
az egy fővárosi, homogén képzést nyújtó intézmény. Alapvető
különbség az is, hogy a most átalakuló intézmények egyáltalán
nem szakadnak el az államtól.
A finanszírozás 3 lábon áll
majd: 1. hallgatói létszám; 2.
kutatási kiválóság; 3. az infrastruktúra finanszírozása. – Egy
kiszámíthatóbb, átláthatóbb,
sokkal igazságosabb finanszírozás lép életbe – emelte ki. A
következő két évben 15-15 százalékkal emelik majd a béreket az egyetemeken, differenciáltan, teljesítményértékelés

alapján. A munkavállalók közalkalmazotti jogviszonya munkaviszonnyá alakul át. – Azon
dolgozunk, hogy a szakszervezetekkel közösen egy kollektív
szerződést hozzunk létre. Ez
kellő garanciákat ad a dolgozók
számára. A fejlesztések között
a helyettes államtitkár kiemelte a Tudományos és innovációs
parkot, amiből kilenc lesz az országban. – Abban bízunk, hogy
a regionális beágyazottsága
erősödik majd az egyetemnek.
Torma Andrásék végül elmondták: több álhír, pletyka is
megjelent a sajtóban arról, kik
lesznek az alapítvány kuratóriumának tagjai. Annyit megtudhattunk, hogy öt főből áll majd,
ők „elkötelezettek a Miskolci Egyetem iránt”. Lesz köztük
olyan is, aki az üzleti életből érkezik. Várhatóan a jövő héten döntés születhet ebben a kérdésben is.
Kujan István | Fotó: Mocsári L.

Kilenc bemutatót tartalmazó és bérlet nélküli
évadot tervez a miskolci
nemzeti. A színházban
már elkezdődtek a próbák,
de azt még továbbra sem
lehet tudni, hogy mikor
láthatja közönség is a társulat előadásait.
Szabó Máté rendezésében, a Nagyszínházban a
Szerelemes Shakespeare készül. A Kamarában is elkezdődött a munka, ott Mohácsi János rendezi a Francia
rúdugrás című kortárs vígjátékot.
Béres Attila, a miskolci
nemzeti igazgatója jelezte,
amint zöld utat kapnak, játszani fog a társulat, de már a
következő évadra is gondolniuk kell.
– Azt a költségvetést kaptuk meg, amellyel tavaly
rendelkeztünk. A szerződés
értelmében ennek bizonyos

százalékát béremelésre kell
fordítanunk. Azon dolgozunk, hogy ezt a szerződést
messzemenőkig teljesítsük.
A színház jelen pillanatban
stabil gazdasági lábakon áll.
Vígjáték, musical, operett,
mese, táncjáték, tragikomédia, opera, színmű. A megszokottnál ugyan kevesebb
bemutatóval, de ugyanolyan műfaji változatossággal
készült el a következő évadterv. Emellett még most három premier is várja a bemutatkozási lehetőséget, így
nem marad színházi élmény
nélkül a közönség.
A következő, sorban a 197.
évadban öt nagyszínházi, és
négy kamarai premierre lehet számítani. Lesz többek
között Bál a Savoyban Szőcs
Artur rendezésében, Producerek Béres Attila elképzelései szerint, a Szentivánéji
álom pedig Rusznyák Gábor
nevével fémjelezve.

Teljesen megújul a lillafüredi kisvasút
A fejlesztés a vasúti pályát, a
járműveket és az állomásokat is érinti.
A Lillafüredi Állami Erdei
Vasút történetének legnagyobb
fejlesztése kezdődött meg a
közelmúltban. A milliárdos
nagyságrendű munkák során
gyakorlatilag a teljes vasúti
infrastruktúra megújul. Néhány hónap múlva fennállásának 100. évfordulóját ünnepli a
LÁEV – mondja Bózsó Gyula,
az üzemeltető ÉSZAKERDŐ
Zrt. műszaki osztályvezetője.

– A munkák három elemből állnak: első a gördülőállomány fejlesztése, ami már
nagyon jó ütemben zajlik, 10
járművet már le is szállítottak.
A második a magasépítészeti
rész, a harmadik pedig a mélyépítés – sorolta. Ez utóbbi lényegében a pálya felújítását jelenti, ami viszont csak később
kezdődik meg. A magasépítészet részeként megújítják és
kibővítik a Miskolc-Dorot�tya utcai állomás épületét; Lillafüreden, az Ökoturisztikai
Központban korszerűsítik a

térburkolatot, az előtetőt, valamint a vizesblokkot. Megszé
pül a garadnai végállomás és
környezete is.
– Itt a 2010-ben épült állomásépületet korszerűsítik, kívül-belül megújul az Erdészeti Gyűjtemény, a legnagyobb
attrakció viszont a korábbi,
általunk csak konténervárosnak hívott terület rendezése
lesz, ahol vadonatúj turisztikai attrakciókat alakítunk ki
– mondta Bózsó Gyula.
Az egyik ilyen a Garadna
grund, ami egy pihenőpark

lesz: itt különböző erdészeti és
kisvasút-tematikájú játszótéri
elemeket helyeznek majd el a
kisebbek számára, de egy élethű, MK-48 fa játékmozdony
is megtalálható lesz itt. Másrészt a hegyoldal alján található Szövetség-forrás környezete
is megújul.
„Itt egy úgynevezett olasz
vízlépcsőt hozunk létre, ez
vezeti majd le a Garadnába a forrásvizet, de kialakítunk egy kis amfiteátrumot
is, ahol a kisvasúti programokhoz kapcsolódó szabadté-

ri rendezvényeket is meg lehet
majd tartani, de a parkosított
környezet a pihenni vágyókat is várja majd.” – mondta a
műszaki osztályvezető. A tel-

jes beruházás előreláthatóan
2022 tavaszára készül el. A fejlesztést a kormánytól kapott
támogatásból valósítják meg.
Tajthy Ákos | Fotó: Juhász Ákos

Már osztják az adománylisztet
a miskolciaknak

Kedden nyitnak a Miskolc Holding Zrt. ügyfélszolgálati irodái szigorú védelmi intézkedések betartása mellett. A bejárat
előtt kötelező az 1,5 méter távolságtartási szabály, valamint
az ügyféltérben a kihelyezett kézfertőtlenítő használata is.
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Az elmúlt napokban kezdték
meg annak a több mint 12 ezer
kiló lisztnek a szétosztását, melyet még május elején adott át
az önkormányzatnak a Borsod
Agroker Zrt. A nemes felajánlás egyik felét a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi
és Gyermekjóléti Intézmény
(MESZEGYI), a másikat pedig a Miskolci Önkormányzati
Rendészet munkatársai juttatják el rászorulókhoz.
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Miskolci Napló – A város lapja

HAMAROSAN DÖNTHETNEK
A FORGALMI RENDRŐL
Az érintettek egyik fele megtartaná az év elején életbe lépett
új közlekedési rendet, a másik viszont ragaszkodik a korábbihoz az Andor és a Görögszőlő utcában. A polgármester
szerint kompromisszumra lesz szükség, mert olyan megoldás nincs, amit mindenki elfogadna.
Folytatás az 1. oldalról

Ahogyan arról korábban
beszámoltunk, végül kompromisszumos megoldás született: az önkormányzat próbaidőre bevezette az új forgalmi
rendet, viszont a változás előtt
és azt követően is forgalomszámlálást végeztetett az érintett útszakaszon.
Veres Pál emlékeztetett, a
megbeszélést eredetileg márciusban tartották volna meg,
a világjárvány miatt viszont
erre mindeddig nem volt lehe-

tőség. A két óránál is hosszabb
egyeztetésen többször alakult ki személyeskedéstől sem
mentes vita, még annak ellenére is, hogy a polgármester
konstruktivitást kért a szemben álló felektől.
Nem volt egyetértés
A város által végzett forgalomszámlálás adatai szerint
egyébként a gépkocsik számában nem történt jelentősebb
emelkedés a közlekedés rendjének változása után sem, a
Kerékpáros Miskolc Egyesület
viszont saját felmérést készített, szerintük a helyzet ennél
bonyolultabb. Vizsgálatuknak
eredményeit Kunhalmi Zoltán elnök ismertette, aki azt
mondta, a változás abból adódik, hogy ők nem a József utcánál mértek, hanem a Nemzetőr és az Avar utca között,
ahol a kötelező haladási irány
megfordult.
– A számok azt mutatják,
hogy itt viszont jelentős, több
mint ötven százalékos növeke-

dés történt. Ennél is nagyobb
baj, hogy rengeteg autós hagyta figyelmen kívül a sebességkorlátozást, sokan jelentősen
átlépték a megengedett harmincas tempót – mondta.
Maradjon minden
Deák-Bárdos Mihály, a terület önkormányzati képviselője azt mondta, a helyiek többsége továbbra is azt szeretné,
ha maradna a korábban bevezetett, most még ideiglenes
közlekedési rend, és szerinte
a forgalomszámlálás adatai is
ennek megtartását támasztják alá. Hozzátette, a hivatásforgalmi kerékpáros útvonal egyébként sem az érintett
szakaszon vezet, hanem a Károly utcától a Liszt Ferenc és
a Maros utcák érintésével az
Andrássy utcán halad, a kerékpárutak fejlesztését viszont
továbbra is támogatja.
– A jelenlegi forgalmi rend
megtartását egyébként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Területi
Gyermekvédelmi
Szakszolgálat és a Tüskevár
Tagóvoda intézményvezetője
is támogatja, ezt levélben jelezték felém – tette hozzá.
F. Nagy Zsuzsanna, a Zöld
Kapcsolat Egyesület elnöke

a képviselőre reflektálva kiemelte, a kerékpáros nyom a
Nemzetőr-Avar utcák között
is fel van festve, a miskolciak
évtizedek óta ezt az útvonalat
használják, ha a Bükk felé indulnak biciklizni.
– Sokkal nagyobb probléma a területen az út állapota. Ez az útvonal valamikor
szekérút volt, az aszfaltozáskor sem ilyen nagy forgalomra tervezték. Az utcát helyre
kellene állítani, járdára, gyalogátkelőkre lenne szükség,
mert a jelenlegi helyzet már
hosszú évek óta folyamatos
konfliktusok forrása. Addig
is, amíg ez megoldódik, mi a
teherforgalom teljes kitiltását,
valamint a sebességkorlátozások betartatását javasolnánk.
A problémát átmenetileg ezek
az intézkedések is enyhítenék
– mondta.

„Nem igaz, hogy közpénzből magánparkolók épültek a Miskolc Holdingnak
otthont adó Petőfi utca 1-3.
szám alatt található épületegyüttes udvarán, és ezt a
bárki számára elérhető tulajdoni lap is bizonyítja” – jelentette ki pénteki sajtótájékoztatóján Mokrai Mihály, a
Velünk a Város önkormányzati képviselője.
Az ominózus kijelentést
Hollósy András, a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselője tette, aki úgy vélekedett, az
újonnan épült parkolók a Holding vezetőinek épültek.

– A kérdéses ingatlan tulajdonosa Miskolc Megyei Jogú
Város önkormányzata, tehát
hamis az állítás, hogy magántulajdonban lenne a pakoló. A városi tulajdonban
lévő ingatlan az előző városvezetés idején lett bérbe adva
a Miskolc Holding Zrt.-nek, a
társaság pedig bérleti díjat fizet érte – mondta.
Ráadásul a terület korábban
is parkoló volt és ugyanannyi
parkolóhely van az udvaron,
mint korábban volt.
– Rekonstrukció valóban
történt: a zúzalékos parkolók
vékony aszfaltborítást kaptak.
Ez a teljes terület húsz százalékát jelenti egyébként. A burkolati jelek is újra lettek festve,
de az aszfaltszőnyeg állapotán
látható, ez a parkoló bizony
egyáltalán nem új – tette hozzá Mokrai Mihály.

Ignácz Dávid, Miskolc jegyzője támogatta F. Nagy Zsuzsanna felvetését, hozzátéve,
ha a szabálytalanul közlekedő
autósok száma tényleg nagy
mértékben nőtt, arra megoldás lehet az ellenőrzéseken
túl az is, ha további fekvőrendőröket helyeznek el az útvonalon.
Kompromisszumos
megoldás jöhet
Veres Pál a fórumot követően lapunknak azt mondta, a
város közlekedési hálózatának
adottságai miatt a területen
kompromisszumos megoldásra lesz szükség.
– A város kelet-nyugati
tengelyének közlekedése egy
olyan pont, ami bár hosszú évtizedek óta komoly probléma,
mégsem lett megoldva. Most a
XXI. században a megnöveke-

dett gépjárműforgalom felerősítette ezt a gondot. Ennek egy
speciális pontja az Andor-Görögszőlő szakasz és a körülötte kialakult vita, melynek
legnagyobb nehézsége, hogy
a felek részéről olyan igazságok hangoznak el párhuzamosan, melyek önmagukban
abszolút igazságoknak tekinthetők, egymásnak viszont ellentmondanak. Azért nehéz a
helyzet, mert olyan megoldást
kell találni, amely a többségnek kedvez. Akárhogy döntünk, lesznek, akiknek sérül
az érdeke – jelentette ki a polgármester. Hozzátette: végleges megoldást a kelet-nyugati
tengely közlekedési problémáinak megoldása jelentene, az
önkormányzatnak a következő időszakban ezen kell dolgoznia.
Tajthy Ákos | Fotó: Mocsári L.

A Fidesz szerint magánparkoló,
a Holding szerint nem

MOKRAI: NEM ÉPÜLT ÚJ PARKOLÓ
A HOLDING UDVARÁN
A Velünk a Város politikusa képtelenségnek nevezte,
hogy magánparkolók létesültek volna a Petőfi utcán,
mivel az ingatlan önkormányzati tulajdonban van.
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A Fidesz-KDNP szerint
közpénzből épültek magánparkolók titokban a Miskolc
Holding udvarán, a cég szerint viszont egy elhanyagolt
udvar felújításáról van szó,
ami ráadásul egyáltalán nem
is titokban történt.

A válság közepén épített magánparkolót a Miskolc Holding
Zrt., melyet a Holding vezetői és
tanácsadói használnak – ezt állították szerdai sajtótájékoztatójukon a Fidesz-KDNP miskolci
önkormányzati képviselői.
– Természetesen a parkolót
a legnagyobb titokban adták
át, mert közben mindenhol azt
szajkózzák, hogy üres a kassza,
és nincs pénz semmire. Kivéve
erre, meg a saját zsebük megtömésére – jelentette ki Hollósy
András.
A politikus elismételte a
miskolci Fidesz-KDNP-frak-

A politikus visszautasította, hogy a parkoló felújítása titokban történt volna, hiszen „a
kérdéses ingatlan a város főtere és egy négysávos, forgalmas
út mellett van, a kerítésen át jól
látni, mi történik az udvaron”.
– Jó lenne, ha a Fidesz-KDNP
képviselői hagynák boldogulni az embereket, akik szeretett
városukban élnek, és budapesti
kertvárosokból nem osztogatnának tanácsot – zárta gondolatait Mokrai Mihály.
T. Á.

ció korábbi hetekben tartott
sajtótájékoztatóinak üzenetét,
miszerint a miskolci önkormányzat a csőd felé tart, ennek
ellenére közpénzből építenek
magánparkolókat.
„A Fidesz-KDNP által a
mai sajtótájékoztatón említett
magánparkoló esetében nem
tudni, hogy mire gondolnak a
képviselők” – reagált a Miskolc
Holding Zrt.
Amennyiben arra a parkolóra céloztak – folytatták –,
amely előtt a képek tanúsága
szerint a sajtótájékoztatót tar-

tották, az nem magánparkoló,
hanem Miskolc önkormányzatának tulajdona, amelyet a
Miskolc Holding Zrt. évek óta
bérel a várostól. Ez a terület az
elmúlt időszakban elhanyagolt
volt, ezért volt szükséges a felújítása.
A fideszes képviselők utaltak
arra is, hogy titokban zajlottak
a munkálatok, ami azért nem
érthető, mert a terület a belváros közepén található, ahol
naponta több ezer autó halad
el – írták.
Tajthy Ákos

Velünk a Város az elmúlt kilenc évről
Miközben a miskolci Fidesz-KDNP azt hangoztatja, hogy „nem
kellene ennyi politikai tanácsnok a városházára, és nem kellene
a 2010 előtti idők vezetőit újraalkalmazni a válság idején”, úgy
látszik, megfeledkeznek saját kilencévnyi „áldásos” munkálkodásukról – írja közleményében a Velünk a Város-frakció.
„Arról a kilenc évről, amelynek idején csak fideszes politikusok és rokonaik, barátaik
kaphattak munkát Miskolcon.
Tavaly januártól októberig 49
embert, haverokat, pártkatonákat vettek fel a 370 fővel működő
fideszes városházára, ahol há-

rom aljegyző és három fideszes
politikai tanácsadó is dolgozott.
Köztük egy budapesti” – írják.
Azzal folytatódik a közlemény, hogy „amikor a miskolci Fidesz a költekezés miatt aggódik, akkor arról elfelejtkezik,
hogy az előző, fideszes városve-

zetés 12 polgármesteri biztost
foglalkoztatott, fejenként közel
egymillió forintos fizetésért. Arról sem szólnak, hogy a biztosok
munkája szinte fölösleges volt,
hiszen megbízatásuk és ezen túli
feladatkörük között több esetben is átfedés volt. Előfordultak
olyan esetek, hogy a polgármesteri biztosok saját munkájukat
felügyelték, ellenőrizték.
– Az igazság az, hogy míg a fideszes városvezetés idején három
politikai tanácsadó dolgozott a

városházán, addig most nincs
ilyen munkakör a polgármesteri
hivatalban. Az igazság az, hogy
míg a fideszes városvezetés idején három aljegyző dolgozott jó
pénzért a városházán, addig most
egyetlen aljegyző is képes elvégezni ugyanazokat a feladatokat.
Az igazság az, hogy míg a fideszes
városvezetés idején 370 fővel és
hét főosztállyal működött a polgármesteri hivatal, addig ma 356
fő és öt főosztály is képes elvégezni ugyanazt a munkát.

Hétfőn átvette mandátumát a miskolci közgyűlés két új önkormányzati képviselője, Szécsényi Mariann és Kozma István Jánosné.
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PÜNKÖSD A JÁRVÁNY IDEJÉN
,
„Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje
Mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú úton járókot könnyebbítő szele!
Te nyitod rózsákot meg illatozásra,
Néma fülemile torkát kiáltásra,
Fákot is te öltöztetsz sokszínű ruhákba.”

ezért is nevezik a pünkösdöt az
egyház születésnapjának.
A pünkösdi esemény arról
tanúskodik, hogy az egyház
katolikus, egyetemes, nyitva áll
minden nép és minden kultúra
előtt. A pünkösdi sokaság tucatnyi országot és nyelvet képviselt, s a Szentlélek ajándékaképp mindegyikük megértette
Péter apostol arámnyelvű beszédét, jelezve hogy a Szentlélek a sokaságból egységet hoz
létre - sokszínűségét megőrizve.
Az apostolok a Lélek erejével elindulnak a négy égtáj
felé, hogy elvigyék az üdvösség
örömhírét minden embernek,
s minden nemzetet egybegyűjtsenek az egyház közösségébe.

Népszokások
a kertek alatt
Számos népszokás kapcsolódik pünkösdhöz, mint
pl. a pünkösdi királyválasztás, pünkösdi királynéjárás vagy pünkösdölés, pünkösdi zöldágazás,
pünkösdi mulatságok,
egyes vidékeken a májusfát
is pünkösdkor állítják.

Balassi Bálint gyönyörű sorai a tavaszi természet pompáját festik, érzékeltetve,
hogy a pünkösd igazi tavaszi
ünnep, amelynek napján az
egész teremtett világ teljes
szépségében tündököl.
A pünkösd ősi ünnep, fontos szerepet játszott az Ószövetségben, Izrael életében.
Kezdetben aratási hálaünnepként szerepelt, amikor a termés zsengéit bemutatták az
Istennek. Későbbiek során, az
egyiptomi kivonulás után a Sinai- hegyi szövetségkötésre és
a törvényadásra emlékeztetett.
A kereszténység világában
a pünkösd a húsvét utáni 50.
nap, a Szentlélek eljövetelének, kiáradásának ünnepe. A
Szentírás teofániaként, Isten
megjelenéseként írja le, szélzúgás támad, lángnyelvek jelennek meg a tanítványok feje
fölött, az elragadtatás nyelvén
kezdenek beszélni, amelyet a
többiek megértenek.
A tanítványok lelkéből elszállt a félelem, mivel erő töltötte el őket a magasságból.
Péter apostol kilépett a ház erkélyére, s beszélni kezdett az
egybegyűlt sokasághoz, Krisztus feltámadását hirdette nekik. Ezzel kezdetét vette az
egyház nyilvános működése,

PÜNKÖSDI KIRÁLYSÁG

A Szentlélek új szövetség és
új törvény biztosítéka, immár
nem kőtáblákra vésve, hanem
az élő szívekbe írva. Ő a szeretet lelke, aki Isten és az emberek iránti krisztusi szeretetre tanít és vezet minket.
A pünkösd ünnepi népszokásokban is gazdag, az
egyik legismertebb gyakorlat
a pünkösdi király választása, amit játékos próbatételek
révén lehet elnyerni, amely
sok kiváltsággal jár, de sajnos
csak egy napig tart.
A
Kárpát-medencében
a csíksomlyói búcsú a legnagyobb és legismertebb
pünkösdi ünnep, amely az
utóbbi években nemzetközi méreteket öltött. Szerte a

világban élő magyarok nagy
lelki ünnepe ez, amely történelmi gyökerei révén a katolikus hithez való hűségről tanúskodik.
Az idei pünkösd meghozta számunkra a kiszabadulást
a bezártságból, és a részbeni
felszabadulást a vírussal kapcsolatos félelmektől. Jó lenne,
ha az egybetartozást is erősítené bennünk, hogy igazán rádöbbenjünk, hogy csak együtt,
összefogva tudunk diadalmaskodni az életünket fenyegető
láthatatlan ellenség s minden
más kihívás felett.
A Lélek ereje járja át szívünket, s újítsa meg életünket!
Mikolai Vince diósgyőri
plébános, borsodi főesperes

A pünkösdi királyválasztás egyfajta legényvirtus, ahol
a legvitézebb, legbátrabb ifjú
nyeri el a címet, és viseli egy
ideig – vidékenként változik,
hogy néhány napig, vagy egy
egész esztendőn át, amikor új
pünkösdi királyt választanak.
De az biztos, hogy a pünkösdi királyság nem tart örökké,
záros időn belül véget ér, mulandó dicsőség.
Megyénk egyik települése,
Csenyéte egy különleges, más
vidékről nem ismert pünkösdi hagyománnyal írta be magát a népszokások történetébe.

Pünkösd másnapján, hajnalban a díszes ruhába öltözött
legények kilovagoltak az erdőbe zöld gallyért, a lányok közben összegyűltek az iskola udvarán, ott várták a visszatérő
legényeket. A vágtában érkező
legények a falu szélén lelassították lovaikat, felsorakozva,
lépésben, nótaszóval vonultak végig a falun, mindenkinek adtak a zöld gallyból, majd
oda mentek, ahol a lányok várták őket. Ott leszálltak a lóról,
minden legény választott egy
leányt, s táncra perdültek. 10
óra előtt abbahagyták a táncot, mert kezdődött az istentisztelet, s majd csak a délutáni litánia után folytatódott a
táncmulatság, s tartott egészen
másnap reggelig.
Ezt a szokást az 1950-es
évek elejéig gyakorolták.
Bodnár Mónika,
a Néprajzi Tár vezetője,
Herman Ottó Múzeum

MISKOLC DÍSZPOLGÁRA: DR. HEVESI ATTILA

„Földrajz az egész világ”
A Budai-hegységnél is szebbnek tartja Miskolc „tüdejét”, a
Bükköt dr. Hevesi Attila. A hetvenes évei végén járó egyetemi oktató még tavaly is vezetett terepgyakorlatot. Gyakran
tapasztalja, hogy a miskolciak is mennyire rácsodálkoznak
a Bükk (rejtett) szépségeire. A középiskolai és egyetemi
oktatás jelentős kortárs alakja, munkássága immár 55 éve
szorosan kötődik a városhoz, emellett jelentős tudományos
tevékenysége is. Idén a város díszpolgárává választották.
– Mindig buzdítom a tanítványaimat, hogy készítsenek
fényképeket a terepgyakorlat során. Nem csak az emlék
megőrzése miatt kérem ezt:
azt szeretném, ha másoknak
is megmutatnák, mennyire
szép a környezetünk – mondja a tanár úr, aki 1941-ben
született Budapesten.
Természet iránti szeretete
hamar megmutatkozott, így
került tanulmányai elvégzése
után a Földes Ferenc Gimnáziumba, ahol földrajz-biológia
szakos oktatóként az iskola
„legendás” tanárává vált. Ekkor, miskolci évei alatt kezdte
el kutatni a Bükköt, ami természetföldrajzi érdeklődését
évtizedekre
meghatározta.
Tanítványai, osztályának diákjai mind a mai napig szeretik és tisztelik, rendszeresen
tartják vele a kapcsolatot.

A Bükk természetföldrajzának, karsztjának egyik
legjelentősebb, szakirodalmi
műveivel megkerülhetetlen
kutatója. – Mindig igyekeztem élvezetesen magyarázni,
legyen szó előadásról vagy
egy útikönyvről. Ehhez azonban nagyon-nagyon jól kell
ismerni és használni az anyanyelvünket. Az anyanyelv
élőlény; ha gondozzuk, ápoljuk, akkor rájövünk, men�nyivel izgalmasabban, magunkat jobban kifejezve lehet
beszélni bármiről.
Az általa szerkesztett és
jórészt írt Bükk útikönyv a
nemzeti park alapításának
évében, 1977-ben jelent meg,
amit a kirándulók, honismerettel foglalkozó laikusok talán máig legtöbben ismernek.
Miskolc és a Bükk bemutatásában sokat segítenek a mai

napig írt, szerkesztett írásai, megtartott tudományos
és népszerűsítő előadásai. –
Környezetünk, a Bükk megismeréséhez persze olvasni
kell Jókaitól, Krúdytól, Mikszáthtól is. Nagyon szépen írtak erről a tájról. Szerintem
létezik szépen megírt, érthető, magyar tudományos szaknyelv – teszi hozzá.
Dr. Hevesi Attila természetvédelmi ismeretterjesztő munkája is jelentős. Egyik
„fő” szerzője a 2002-ben
megjelent: „A Bükki Nemzeti Park – Hegyek, erdők, emberek” című monográfiának,
amelyben a hegység máig
legteljesebb földrajzi, felszínfejlődési, felszínalaktani
jellemzését, karsztformakincsének leírását adta. Napjainkban részt vesz a Bükkvidék Geopark megalapozó
dokumentációja
földrajzi,
földtani fejezeteinek megírásában. A miskolci kötődésű
tudósok – így Herman Ottó,
Hunfalvy János, Vályi András – pályaképének feltárásában, bemutatásában számos
írásával, előadásával vett és
vesz részt.

– Talán elcsépelt, de tartom: Miskolc „tüdeje” a
Bükk. A főváros kapcsán ezt
a Budai-hegységre szokták
mondani, de a Bükk sokkal nagyobb „tüdő”, sokkal szebb, sokkal változatosabb. Két gyönyörű városnak,
Egernek és Miskolcnak ad
levegőt. És arról sem szabad
megfeledkezni, hogy ez az ország legnagyobb, átlagos magasságú hegysége, ami tele
van csodálatosan szép vízesésekkel, barlangokkal, töbrökkel, sziklaalakzatokkal, elég
csak az Ablakos-kőt említeni.

1990-től négy éven keresztül volt a Miskolci Bölcsész
Egyesület Földrajz-Környezettan Tanszékének alapító tanszékvezetője, majd
1993-tól a Miskolci Egyetem Földrajz-Környezettan
Tanszékének tanára mindmáig, nyugdíjazását követően is. Az egyetemen folyó földrajzképzés alapító és
meghatározó személyisége,
intézeti tanártársainak többsége a tanítványa volt. Nemzedékeket oktatott és oktat,
a Bükk-hegységet vizsgáló
terepgyakorlatai révén hallgatók és érdeklődők százai
járták és járják a Bükköt, a
Kárpát-medence és a Kárpátok tájait, s néhány százan
Szicíliában, az Etnára is fölmásztak vele.
– A terepgyakorlatok során a fiatalok sokszor rácsodálkoznak, akár a miskolciak is, hogy „itt ilyen helyek is
vannak”: Udvarkő szakadéktöbre, a Kapu-bérc Mályinka
felé, a Három-kő, utóbbit talán többen ismerik. Fényképeken ezeket meg lehet mutatni, de az az igazi, amikor
odagyalogolunk. Egy kicsit

még kapaszkodni is kell, talán még panaszkodik is valaki miatta – de aztán egyszerre csak kitárul előtte a Bükk!
Na, ezekért megéri kitartani!
2000-től elnöke a Magyar
Földrajzi Társaság Borsodi
Osztályának, amely a Magyar
Tudományos Akadémia Miskolci Bizottságának székházában rendszeresen szervez
előadásokat, néhány esetben
ő az előadó.
– Mit érzek, amikor kimegyek a Bükkbe? Kettős: egyrészt az jut eszembe, hogy
most már 79 évesen nem úgy
mozgok, mint akár 20 évvel
ezelőtt. De még tavaly ősszel
is elvittem a hallgatóimat szakadó esőben, mások mellett
megmutattam nekik a csipkéskúti ménest. Shakespeare
után szabadon ugyanis azt
szoktam mondani, hogy földrajz az egész világ. Nagyon
fontos a közvetlen megismerés olyan tanárokkal, mint
nekem is voltak, akik helyben
mindent megmutattak: kőzeteket, növényeket, állatokat,
hegyet, de egy ménest, egy
kolostort is akár. A földrajzban ez mind előjön!
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Gyerekek napja

Miskolci Napló – A város lapja

„Ezen a napon a szigor szabin van”
Május utolsó vasárnapja a
gyerekekről szól. Idén ez
most egybeesik a pünkösddel. A városban most kevesebb programmal készülnek,
de a gyereknap szerencsére
nemcsak a közösségi programokról, hanem sokféle
játékról is szól.
Szigetvári Eszter annak a
híve, hogy élményt adjon
gyermekének. – Most szombatra hirdettek egy csigaleső
túrát, mi arra megyünk, mert
tizenegy éves lányom nagyon
szereti a természetet. A szülinapjára távcsövet kapott, amivel meglesi a madarakat, ha
kint vagyunk a Bükkben. Mivel Waldorf iskolába jár, és ott
sokat kirándulnak, ismerős
neki a természet minden rezdülése. Régebben voltunk már

a Tisza-tónál biciklizni, evezni.
Nagyon élvezi ezeket a programokat, amikre rendszerint
unokatestvéreket vagy barátokat is beszervezünk.
Leitner-Takács Juditnak egy
kilencéves fia van, akivel programot szerveznek gyereknapra. – Ennek legfontosabb része
a fagyizás. Kirándulunk, vagy
kiruccanunk egy közeli városba, rossz idő esetén társasozunk, vagy moziba megyünk.
Azt szeretnénk, ha ő is a közösen eltöltött időt tekintené a
legnagyobb ajándéknak. Ezen
a napon a szigor szabin van.
Aczél Anasztázia nem szokott foglalkozni a gyereknappal, hiszen elmondása szerint az óvodában, iskolában
ezt egyébként is megtartják
a gyerekeknek. – Olyankor
egész napos buli van bent. Ha
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azonban csábító gyereknapi
program van a városban, arra
bemegyünk mindkét kislányommal, akik hat- és nyolcévesként nagyon élvezik ezeket a rendezvényeket.
Harmat Adriennéknél az az
általános, hogy városi rendezvényre mennek a gyerekekkel.
– Egy tizenegy éves fiam és egy
négyéves lányom van. Ilyenkor

gyereknapi programra szokott kilátogatni. – Fontos,
hogy olyan legyen, ami érdekli őket vagy tombolhat-

ők választják ki, hogy milyen
élményelemet szeretnének kipróbálni: csúszda, ugrálóvár,
körhinta, dodzsem vagy bábelőadás, valamint ők döntenek a
finomság mellett is, ami lehet
vattacukor, fagyi, jégkása, spirálkrumpli vagy kürtős kalács.
A nagyszülőktől pénzt és édességet kapnak általában. Idén
azonban biztos, hogy nem megyünk tömegbe. Szerintem egy

délutáni fagyizás vagy süteményezés lesz a menü.
Csatóné Boros Zsuzsanna nyolcéves és hároméves
fiával általában valamilyen

nak egyet. Idén most egy-egy
kisebb játékot kérhettek: egy
legóra és egy buszra esett a
választásuk, amit úgy szereztem be, hogy mikor eleve

bevásárolni mentem egy nagyáruházba, akkor ezeket is
betettem a kosárba. Ráadásul
már meg is kapták, mert elnéztem a hétvégét.
Miskolcon is tartanak programokat. Lesz például pünkösd a Népkerti Vigadóban, a
Miskolci Csodamalom Bábszínházból online vetítés és élő
előadás is, szabadtéri játszóház
a Mini Manóban, kedvezményt
ad a Vadaspark és a Diósgyőri
vár, ahol külön gyerekprogramok is lesznek, és készül a Miskolci Nemzeti Színház, a II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár,
a CINE-MIS Nonprofit Kft. és a
Tündérkert is erre az alkalomra. További részletek programajánló oldalunkon.
Répássy Olívia | Fotó: Mocsári L.

6 Gazdaság

Miskolci Napló

AGRÁRCSOPORT A RÉGIÓ SIKERÉÉRT Felmérés a megye

Helyben lenni, itt maradni,
megmaradni, itt élni – ezt
vallják a Miskolchoz, a megyéhez és a régióhoz ezer
szállal kötődő Borsod Agroker Zrt. vezetői. Amint az
ismeretes, a cég, pontosabban
a cégcsoport a hónap elején
12 ezer kilogrammnyi lisztet
adományozott Miskolc városának azért, hogy támogassák
a helyi rászoruló családokat.

A Borsod Agroker hosszú
évek óta támogatja a helyi kulturális és sportéletet, emellett
ha a szükség azt kívánja, a cégen keresztül és magánemberként is segítik a térséget és az
itt élőket, éppen ezért nem volt
kérdéses az sem, hogy a koronavírus-világjárvány idején is
így fognak tenni – mondják lapunknak Hajdú László és Zsiga
Gábor, a cég főbb tulajdonosai.
– Egy igazgatósági ülésünkön vetődött fel az ötlet, hogy
talán ha búzát adnánk, az, illetve az abból készülő liszt valós
és kézzelfogható segítség lenne
a bajba jutottaknak. Ráadásul,
ahogyan az átadáskor Veres Pál
polgármester is fogalmazott, a
búza az élet szimbóluma, hasonló gondolat vezérelt minket
is. A munka során segítőink is
akadtak: mi huszonkét tonna
búzát ajánlottunk fel, melyet a
komáromi malomipari cég tiszapalkonyai üzemében dol-

gazdaságáról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a koronavírus hazai megjelenése és az ehhez kapcsolódó kormányintézkedések után igyekezett felmérni, hogy
milyen feladatok hárulnak a szervezetre. Amint azt Bihall
Tamás, a BOKIK elnöke keddi sajtótájékoztatóján elmondta,
március közepe óta a munkájuk két alappillére a helyi vállalkozásokkal történt információcsere és a kamarai lobbi volt.

A képen balról: Hajdú László, Luskai Zsolt és Zsiga Gábor

goztak fel búza finomlisztté.
Így prémiumkategóriás, magas
minőségű terméket tudtunk
felajánlani. A szállítmányozásban Menyhért Zsolt egyéni vállalkozó sietett segítségünkre,
neki is szeretnénk köszönetet
mondani önzetlen munkájáért
– mondták a tulajdonosok.
A Borsod Agroker egyébként egyike a megye nagy
múlttal rendelkező céginek: a
vállalat elődje 1962-ben alakult, azóta kisebb-nagyobb
változásokkal, de lassan hat
évtizede folyamatosan jelen
vannak a térségben – ezt már
Luskai Zsolt mondja, aki ötödik éve irányítja vezérigazgatóként a céget. Hozzáteszi, az
Agroker életében ez a fél évti-

zed a cég 60 éves történetének
legjelentősebb fejlődését hozta.
– Az elmúlt 5 évben
Észak-Magyarország
egyik
vezető mezőgazdasági integrátorává és agrárcsoportjává
váltunk. Fő profilunk tehát
az agrárkereskedelem, melyet
csoportszinten 2019-től 1400
hektáron szántóföldi növénytermesztés egészít ki a Hernád
völgyében. Folyamatosan fejlődik mezőgazdasági gép- és
kertészeti üzletágunk is, mely
2020-tól már webshopon keresztül is szolgálja a kertészet
szerelmeseit. Piaci erőnket jól
mutatja az is, hogy tevékenységünk öt éve még Borsod-Abaúj-Zemplénre korlátozódott,
ma pedig már Heves megye

egész területén jelen vagyunk,
de Nógrádból, Jász-Nagykun-Szolnokból és Pest megyéből is vannak partnereink
– mondja a vezérigazgató.
– A Borsod Agroker mindig
miskolci kötődésű, megyei cég
volt, és az is marad. Ez a lokálpatriotizmus nálunk szinte mindenhol megjelenik, helyi embereknek adunk munkát, velük
is a hosszú távú együttműködésben hiszünk, igaz ez mind a
munkavállalóinkra, mind pedig
azon partnereinkre, akik helyben például búzát, kukoricát,
napraforgót, vagy repcét termelnek. Megbízunk egymásban, ez
a közös sikerünk alapja – hangsúlyozzák a tulajdonosok.
Tajthy Ákos

A BOKIK április 24. és május 13. között online felmérést végzett a megyei cégeknél, amelynek keretében 1254
kisebb-nagyobb vállalkozás
válaszolt a feltett kérdésekre. Általánosságban elmondható, hogy megyénk ipara a
vártnál jobban működik, és
nagyobb megrázkódtatás nélkül úszhatja meg a járvány
eddigi szakaszát. Az adatok
azt mutatják, hogy a borsodi vállalkozások 12,6 százaléka zárt be, a többi – részben
vagy teljesen – továbbra is
végzi a megszokott tevékenységét. Hasonló számot jelez a
létszámhelyzet is, hiszen a cégek 13,1 százaléka bocsátott
el dolgozókat, a többinél nem
változott, sőt a vállalkozások
két százalékánál még fel is vettek munkaerőt. Ez persze nem
jelenti azt, hogy ez a helyzet a
későbbiekben nem módosul.
A hazai járvány ugyan éppen
ellaposodik, ám a gazdasági

következmények, különösen
a külföldiekkel kapcsolatban
álló cégeknél, változhatnak a
kinti helyzet függvényében,
hiszen a világ szinte minden
pontján komoly visszaesést
mértek.
A vállalkozásoknak a legnagyobb problémát a kereslet
visszaesése okozta, ezt követte a finanszírozási probléma,
majd pedig az alapanyaghiány. Az ágazatokat tekintve a
legkevésbé a gépipart, a vegyipart és az építőipart érintette a járvány negatív hatása, a
legnagyobb csapás pedig a turizmust és vendéglátást érte.
A szállodai szektor nagyon
komoly visszaesést élt át, az
éttermek pedig kiszállítással
próbáltak túlélni. A megyei
szállásadók általános véleménye szerint az idei évük rendkívül rossz lesz, érzékelhető
fellendülést csak a jövő évtől
várnak.
Horváth Szabolcs

Hirdetés

TISZTELT ÜGYFELEINK!
A megnövekedett igényekre tekintettel 2020. május 31-ét
követően ismételten lehetőséget biztosítunk felhasználóink számára az ingyenes szelektív-, zöld- és üveghulladékgyűjtőzsákok átvételére az ügyfélszolgálati irodáinkban.
A gyűjtőzsákok átvételére kizárólag előzetes
időpont-egyeztetés útján van lehetőség
a zsakigenyles@bmhnonprofit.hu e-mail címen.
Az időpontkérésben a felhasználóknak szükséges megadniuk
a szolgáltatásukhoz kapcsolódó adatokat
(felhasználó neve, felhasználási hely címe).

Június 2-tól újra nyitva tart
a Miskolc Holding Zrt. ügyfélszolgálati irodája

Az ügyfélszolgálat működése során ügyfeleink és munkatársaink egészségének megóvása érdekében, a következő biztonsági intézkedéseket kérjük betartani:

Ügyfeleink az ügyfélszolgálati iroda bejárata
előtti sorban álláskor 1,5 m távolságot tartsanak, melyet a járdán elhelyezett szalag jelöl.

l

Az ügyféltérbe belépni kizárólag az arcra
felhelyezett maszkban vagy azt helyettesítő kendővel lehet, melyről az ügyfélnek
kell gondoskodnia. Ezen eszközök nélkül a
belépés nem engedélyezett!

l

Az ügyféltérbe történő belépést követően,
az ügyintézés megkezdése előtt, mindenki
köteles a bejáratnál elhelyezett kézfertőtlenítő használatára.

l

A kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel ügyfeleink
és dolgozóink egészségének megőrzése érdekében
ügyfélszolgálati irodáink továbbra is zárva tartanak.
Irodáinkban kizárólag a gyűjtőzsákok átvételére van lehetőség
– egyéb ügyintézésre nincs mód.
A gyűjtőzsákok átvétele során kötelező
a szájat és orrot eltakaró eszköz (védőmaszk, sál, kendő) viselése.
Kérjük Ügyfeleinket, hogy kizárólag az előre egyeztetett és a
BMH Nonprofit Kft. által visszaigazolt időpontban érkezzenek,
egyéb esetben nem áll módunkban kiszolgálni az odaérkezőket.

Egy-egy cég ügyfélpultjánál egy időben
csak egy fogyasztó tartózkodhat, melyet a
biztonsági őr koordinál.

A biztonsági intézkedések betartása ügyfeleink és munkatársaink egészségének
megőrzését szolgálja.
Köszönjük ügyfeleink
együttműködését!

megértését

és

BMH Nonprofit Kft.
További információ:
BMH Nonprofit Kft.
www.bmhnonprofit.hu
06 21 3500 111
ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

274-13/2020

Ezzel összhangban 2020. június 2-ától a
Miskolc Holding Zrt. ügyfélszolgálata, a távhőszolgáltatási-, az ivóvíz- és szennyvízcsatorna-szolgáltatási és az ingatlangazdálkodási ügyek, valamint a pénztári ki- és
befizetések már személyesen is intézhetők a
3530 Miskolc, Szemere Bertalan u. 5. sz. alatt
lévő ügyfélszolgálati irodában, a szokásos
nyitvatartási időkben.

l

440-23/2020

Magyarország kormánya megszüntette a
koronavírus-járvány miatt bevezetett kijárási
korlátozásokat, de a 2020. május 4-étől életbe lépett koronavírusvédelmi intézkedéseiről
szóló kormányrendeletben meghatározottak
szerint egyes korábbi szabályok továbbra is
érvényben maradtak.

2020. május 30. | 22. hét | XVII. évfolyam 21. szám

Hirdetés

Testvérvárosok útja 16. (volt százas bolt helyén)

NYITÁS JÚNIUS 3., SZERDA!
Pizzák, hamburgerek,
gyrosok!
Figyelje nyitási akciónkat a Facebookon!

06/46-344-444, www.pizzaavas.hu

Apróhirdetés
SZŐNYEGTISZTÍTÁS, KÁRPITTISZTÍTÁS
GARANCIÁVAL!
Minden tipusú bútorkárpit, padlószőnyeg, autókárpit helyszíni
tisztítása gyors száradási idővel.
Szőnyegtisztítás, ingyenes hozom-viszem szolgáltatással. Telefonszám: 06-70/320-3483, www.
tisztitomiskolc.hu.
637-0/2020

NEVES MISKOLCI ELEKTRONIKAI
PARTNERCÉGÜNKHÖZ KERESÜNK
ELEKTROMOS ÖSSZESZERELŐKET
ü KIEMELKEDŐ BÉREZÉS
ü CAFETERIA

(PLUSZ JUTTATÁS PRÓBAIDŐ ALATT IS)

ü HŰSÉGÉS SZEZONBÓNUSZ
ü INGYENES BUSZJÁRATOK
TÖBB IRÁNYBÓL
ü TÖMEGKÖZLEKEDÉS
100%-OS TÁMOGATÁSA

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

ü KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK

Az akció érvényes:
2020. 05. 30-tól 2020. 06. 05-ig

267-7/2020

HÍVJA HIRDETÉSSZERVEZŐINKET
679-0/2020

149 Ft
399 Ft
499 Ft
499 Ft
499 Ft
549 Ft
999 Ft
999 Ft
1199 Ft
1199 Ft
1199 Ft
1799 Ft
1999 Ft
1999 Ft
1999 Ft
6999 Ft

Kölcsönzést-közvetítést
en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.

Érdeklődjön telefonon:
+36 46 320 283
vagy személyesen:
MISKOLC MINDSZENT TÉR 3.
WWW.PANNONJOB.HU

669-0/2020

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

Star papírkéztörlő, két tekercs, 74,5 Ft/db
199 Ft
Colgate fogkrém, 75 ml, 5320 Ft/l
799 Ft
Domestos 750 ml, 665,33 Ft/l
599 Ft
Glade légfrissítő, 300 ml, 1663,33 Ft/l
689 Ft
Clin pumpás ablaktisztító, 500 ml, 998 Ft/l
559 Ft
Lenor öblítő, 750-930 ml, 731,99-590,32 Ft/l 629 Ft
PVC asztalterítő, 999 Ft/fm
1299 Ft
Star WC-papír, 24 tekercs, 41,62 Ft/db
1099 Ft
Ariel mosópor, 1,5 kg, 799,33 Ft/kg
1399 Ft
Ariel foly. mosószer, 1,1 l, 1089,99 Ft/l
1399 Ft
Fonott kosár, ,,L” méret
2199 Ft
Casting Creme Gloss hajfesték
1999 Ft
Magasfényű zománcfesték, 0,75 l 2665,33/l 2999 Ft
Dosia kompakt mosópor, 4,2 kg, 475,95 Ft/kg 2399 Ft
Ratta szennyestartó
3999 Ft
Héra beltéri falfesték, 15 l, 466,6 Ft/l
7499 Ft

7

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Nagy-Deák Viktória

Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a hulladékszállítás rendje
pünkösdhétfőn,
azaz 2020. június 1-jén
nem változik.

értékesítési munkatárs
30/499-8630
nagy-deak.viktoria@mikom.hu

értékesítési munkatárs
70/795-7402
putnokine.zsuzsanna@mikom.hu

MEGNYITOTTUNK!
Cím: Miskolc,
Széchenyi u. 27. szám
udvara, a színháztól
néhány méterre.

A hulladékot változatlanul, a korábbi
megszokott rend szerint szállítjuk el.

A TE ÁLLOMÁSOD!

Rendelés: 46/611-523,
30/695-3261

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket
és zsákokat a szállítás napján legkésőbb
reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.

www.pizzastation27.hu
703-0/2020

274-15/2020

A hulladékudvarok 2020. június 1-jén zárva
tartanak. Személyes ügyfélszolgálati irodáink
a koronavírus további terjedésének megelőzése
érdekében továbbra is zárva tartanak, június 1-jén
a telefonos ügyintézési lehetőség szünetel.

Putnokiné Batta
Zsuzsanna

668-0/2020

397-2/2020

Miskolci Napló – A város lapja

BMH Nonprofit Kft.
www.bmhnonprofit.hu
06 21 3500 111
ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

A KELET-ALFI-KER KFT.

ELADÓ-PÉNZTÁROST
KERES MISKOLCON MŰKÖDŐ ÉLELMISZERÜZLETÉBE.

Elvárás:
l Kereskedelmi végzettség
l Vonalkódos pénztárgép-kezelésben jártasság
l Lelkes, elkötelezett hozzáállás
l Megbízható munkavégzés
Előny:
l Csemegepultos tapasztalat
l Lakhely Miskolcon vagy 20 km-es vonzáskörzetében
Amennyiben felkeltettük érdeklődését a munka iránt,
kérjük, küldje el fényképes szakmai önéletrajzát
az allas@alﬁ.hu e-mail-címre.

688-0/2020

686-0/2020

701-0/2020

További információ:

8 Hirdetés – Otthonteremés

Miskolci Napló

A JÖVŐ TECHNOLÓGIÁI

Elérhetőség: 3531 Miskolc, Győri Kapu utca 24/B.

Tel: 06-70/327-9584, 06-70/336-5302

e-mail: watbkft@gmail.com, ajánlat: watb.ajanlatkeres@gmail.com
járványhelyzet rövid időre beszüntette
a képzéseket, de mivel szakembereink
már rendelkeznek a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság képesítésével, ezért professzionálisan, pontosan és precízen
végezzük klímatelepítési feladatainkat
– mondja Cziczó Gergely, a cég egyik
tulajdonosa. – Egy díjmentes felmérés
után egyénre szabottan megbeszéljük
az ügyféllel, hogy milyen teljesítményű
berendezésre lenne szüksége, figyelem-

be véve az ingatlan nagyságát. A gyártók
általi garancia úgy érvényes, ha félévente tisztítjuk a klímát. Jelenleg egy olyan
rendszeren dolgozunk, hogy mi figyelmeztessük ügyfeleinket ezekre az időpontokra e-mailben. Egyre többen használják a légkondicionáló berendezések
fűtési funkcióját is, mert energiatakarékos, az Elmű-Émásznál pedig úgynevezett H-tarifát lehet igényelni rá, így 1 kW
áram 38 forint helyett csak a fele lesz.

HIBRID KLÍMA

– komfort mesterfokon
Splitklímák telepítése,
karbantartása, forgalmazása
Ingyenes helyszíni felmérés

info@hibridklima.hu, www.hibrid-klima.hu

Tel.: 06-20/245 54 69

Csökkenő eladási árak,
egyre népszerűbb családi házak

Miskolci irodáink:

Miskolc, Hunyadi utca 8., 06 46 612 840
Miskolc, Széchenyi István utca 21-23., 06 46 788 783
Cégvezető – Hitel és CSOK-szakértő:
Dargai Zoltán 06 70 454 1850

Válassza a legjobbat
a legjobb áron!
Közvetlen gyártótól!
Műanyag-nyílászárók
szakszerű beépítése
1 nap alatt akár
falbontás nélkül is!

Szolgáltatásaink:
• műanyag, fa, alumínium-nyílászárók • redőnyök, reluxák
• rovarhálók • szellőzők • erkélybeépítések, télikertek
• HiSec acél biztonsági ajtók • garázskapuk
Díjtalan árajánlat, felmérés! Rövid határidő!
Gyártás egyedi méretre. Teljes körű kőműves-helyreállítás.
Bemutatóterem: Deluxe Ablak Kft.
Tel.: 46/402-292, 06-30/336-5528. Bemutatóterem: Miskolc, Bükk Áruház, I. em.
Nyitva h-p: 9-14 óráig, sze: 16-18óráig, sz: 9-12 óráig www.aluport.hupont.hu

l
l

HÍVJON BIZALOMMAL, NEM FOG CSALÓDNI! 06-70/401-9777, www.begyikablak.hu

Acél
sági ajtó
on
zt
bi
s
kedvezménye
áron!

SÍREMLÉK
KÉSZÍTÉS

689-0/2020

Díjmentes felmérés
Bontás, beépítés
(kőműves munkával)
l Külső, belső párkányozás
l Törmelékelszállítás
l 5 ÉV GARANCIA
l REDŐNY
l SZÚNYOGHÁLÓ

Műanyag-nyílászárók cseréje
óriási kedvezménnyel!

Márvány, gránit síremlékek 40 év szakmai tapasztalattal
BEMUTATÓTERMEK: ÚJ! Miskolc, Pesti út 68.
(a Hejőcsabai Cementgyár és a harsányi elágazás között)

– Miskolc, Szentpéteri Kapui temető
– Kazincbarcika, Jószerencsét u. 57. (a temető előtt a 26-os út felől)
– Szendrő, Árpád út 51.

Új fólia került bevezetésre! A Skyfol Flux forradalmi
áttörés az üvegfóliák piacán, ugyanis a fotokromatikus
üvegek előnyeivel rendelkezik. Ami annyit jelent,
hogy napsütésben az épület illetve az autó üvegei
besötétednek, míg annak hiányában kivilágosodnak.
Autó- és épületüveg-fóliázás, dekor, betörés-,
hő-, fény- és UV-védelem!

06-30/925-77-99, www.cscsuvegfolia.hu
Új címünk: Miskolc, Szilágyi Dezső u. 13.

700-0/2020
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– Bizonyos keresleti átrendeződést
korábban is tapasztaltunk már: a magas társasházi lakásárak miatt a környező települések családi házai – a
közel azonos ár miatt – egyszeriben jó
alternatívát jelentettek. Véleményem
szerint ezt az átrendeződést a járványhelyzet miatti bezártság csak erősíteni fogja – tette hozzá a szakember.
– Az ingatlanpiac a gazdaság egyik barométere. Egy második hullám esetén
tovább folytatódik a fent vázolt tendencia. Ha azonban a gazdaság rövid
időn belül normalizálódik, akkor az ingatlanpiacon újra megjelennek majd a
befektetők is, ami ismét növelni fogja a
keresletet.
663-0/2020

A járvány okozta veszélyhelyzet bejelentését követően szinte azonnal eltűntek az ingatlant keresők – eladó lakásokat, házakat viszont továbbra is hirdettek
meg. Tranzakció azonban csak ott történt, ahol korábban már megegyezés
született – mondta el Szamosi Barna, az
Otthon Centrum Franchise-hálózat tagvállalatának, a Parenta Kft.-nek ügyve-

zetője. Idővel aztán ismét megjelentek
azok az elsősorban készpénzes vevők,
akik nem várhattak a vásárlással. A hitelből vásárlók kontraktusai elhúzódnak,
mások munkájuk elvesztése miatt léptek
vissza. – Az első negyedéves tranzakciószámaink felét érjük el most. A befektetők teljesen eltűntek a piacról, kivárnak.
Az árak egyelőre jelentős mértékben
nem változtak egyetlen szegmensben
sem. Azonban a kereslet ilyen mértékű
csökkenése miatt az eladási árak is hamarosan csökkenni fognak, mert azok az
ingatlantulajdonosok, akiknek sürgőssé
válik az ingatlanuk eladása, árengedményekkel próbálják majd magukhoz csábítani a megmaradt ingatlankeresőket.

690-0/2020

677-0/2020

Jelentősen egyelőre nem mozdultak el az árak az ingatlanpiacon, de
a kereslet további csökkenése miatt
ez változni fog. Az általunk megkérdezett szakértő szerint egyre többek
számára lesz vonzó alternatíva a
vidéki családi ház.

667-0/2020

Alumínium nyílászárókat azért érdemes választani, mert tartósabbak, mint
a fából vagy a műanyagból készültek.
– A pántok, vasalatok és profilok sokkal
időtállóbak – mondja Siroki Győző, a hat
éve sikeresen működő We Are The Best
Kft. ügyvezetője. – Mindkét miskolci plázán alumínium nyílászárókat építettünk
be, és még nem hívtak vissza minket
javítás miatt, pedig már elég régen felhúzták ezeket az épületeket, és sokszor
használják ajtajaikat, ablakaikat. Mint ott
látható, akármekkora nyílászáró elkészíthető egyedi gyártásban: három és fél-

méteres ajtó, de akár huszonhét méter
magas üvegfal is. További előnye az alumíniumnak, hogy kiváló a hőtechnikája,
mindentől jobban szigetel diletációja,
vagyis térfogatváltozása mellett is. Egyre több magánszemély kéri otthonába.
Több száz szín közül lehet választani, de
van már faerezetű mintával, sőt eloxált,
vagyis fémes hatású, színezett kivitelben
is. Eddigi tevékenységük eredményességét megrendelőik megelégedettsége és
az azt alátámasztó megrendelői referenciaigazolások bizonyítják.
A napelem a jövő – így tartják ezt a
Bergomax Kft.-nél is, ahol most még
ipari és lakossági klímák beszerelésével és karbantartásával foglalkoznak,
de mihamarabb szeretnék napelemes
rendszerek telepítését is elvégezni. – A

697-0/2020

Tartósságban nincs versenytársa az
alumínium nyílászáróknak. A klímák
és napelemek pedig ma már nagyon
sok háztartásban megtalálhatók.

ALUMÍNIUM-NYÍLÁSZÁRÓK,
HŐSZIGETELT ABLAKOK,AJTÓK,
TÉLIKERTEK,ELŐTETŐK, ÜVEGFALAK

www.barigranit.hu

Tel.: 06-20/367-4085, 06-20/271-7948

Kedves Olvasóink!

Adják fel apróhirdetésüket kedvezményes áron a
Miskolci Naplóban hétköznap 8.00 és 16.00 óra
között!
Hirdetésszervezőink
az alábbi címen érhetők el:
3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Tel.: 70/795-7402, 30/499-8630
E-mail: info@mikom.hu

ÓRIÁSI
bemutatókészlet
HELYBEN!

694-0/2020

a Miskolci Naplóban

708-0/2020

APRÓHIRDETÉSEK

ÉTKEZŐK, SZEKRÉNYSOROK, KONYHASZEKRÉNYEK, IRODABÚTOROK,
ÜLŐGARNITÚRÁK, ÁGYAK, KOMÓDOK, KISBÚTOROK KAPHATÓK.
3D KONYHATERVEZÉS! WWW.FONODABUTOR.HU
https://www.facebook.com/Fonoda-bútor-422810384721659/
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Sport

Miskolci Napló – A város lapja

Egyre több a
sportolási lehetőség
A járványügyi szigorítások enyhítésével visszatért
az élet a sportpályákra
is. Több szabályt még be
kell tartani, de a mozogni
vágyók már kötetlenebbül
sportolhatnak. A pályákat és a csarnokokat pedig
fokozatosan megnyitják a
nagyközönség előtt.
Május elejétől több miskolci létesítmény is megnyitotta kapuit a sportolni
vágyók számára, így visszatérhettek a futók is az ifipályára. Egyre többen élnek a
lehetőséggel, és a jó időnek
is köszönhetően újra szívesen választják a szabadtéri
mozgást. A szabályok szerint
a sporttelepeket csak tünetmentes és egészséges emberek vehetik igénybe. A futók
egyébként azért is örülnek,
mert most visszatérhettek
a megszokott pályára, ami
számukra egészségesebb is.
„Sokkal jobb így sportolni – mondta Szabó István.
– Akik szeretnek futni, azok
a járvány alatt kiszorultak az
aszfaltútra, ami balesetveszélyes, megterheli az ízületeket, itt emiatt sokkal jobbak a lehetőségek.”
A szabadtéri kondiparkok
is újra használhatók. Sokan
igénybe is veszik őket, hiszen az elmúlt időszakban,
csak otthon tudták a gya-

korlatokat elvégezni. Azok
közül is csak azokat, amelyekhez nem kellettek speciális eszközök. „Sajnos a
koronavírus-járvány miatt
sokáig nem lehetett kijönni
– árulta el Rucskai Krisztián. – Viszont most az enyhítések nyomán már sokkal
jobb a helyzet, felszabadultabbak lehetünk, hogy kijöhetünk szabadtérre mozogni. Számomra ez egy kitűnő
kikapcsolódás a mindennapokban.„
A sportegyesületek edzéseit szigorú szabályok betartása
mellett tartják, 5-6 fős kiscsoportok edzhetnek egyszerre,
a másfél méteres távolságot
pedig kötelező tartani, és ezek
a szabályok vonatkoznak az
egyéni sportolásra is. A szigorítások lazításával a miskolci sportlétesítmények is
sorra nyitnak ki. „A Miskolci Sportcentrum Kft. üzemeltetésében működő Miskolci
Atlétikacentrumot, MVSC
Sporttelepet, Ifjúsági Sporttelepet és a Szentpéteri Kapui
Sporttelepet május elejétől
vehetik igénybe a sportolni
vágyók – mondta dr. Ujj Péter, a Miskolci Sportcentrum
Kft. ügyvezetője. – A Kemény
Dénes uszodát és a Diósgyőri
Taguszodát az országos korlátozások feloldásáig nem
használhatják a sportolók.”
Fotó: Juhász Á.

Az MVSC Sporttelep is megnyitotta a kapuit.

Újra bajnoki meccset játszik a DVTK
A Mezőkövesd csapatát
fogadja szombaton este a
DVTK az újraindult OTP
Bank Ligában.
Több mint két hónappal ezelőtt, március 14-én játszott
utoljára bajnoki mérkőzést a
DVTK labdarúgócsapata. Akkor pontot hoztak el Székesfehérvárról, a MOL Vidi otthonából, utána azonban a
koronavírus-járvány miatt az
MLSZ felfüggesztette a pontvadászatot. A hosszú szünetnek azonban vége, a pünkösdi hétvégén már teljes fordulót
rendeznek az OTP Bank Ligában.
A DVTK csapata hazai pályán fogadja szombaton este
7 órától a Mezőkövesd gárdáját. A két csapat a bajnokság eddigi szakaszában kétszer találkozott egymással,
és mindig vendégsiker született: tavaly, augusztus 24én Miskolcon a Mezőkövesd
győzött 3-0-ára, december
7-én viszont egy gól döntött,
és a piros-fehérek elhozták a
három pontot a matyóvárosból.
Kemény összecsapás és
nagy küzdelem várható tehát, ahová a vendégek alaposan felpörögve érkezhetnek,
mert kedden a Magyar Kupában kiverték a székesfehérvári címvédőt, bejutva így a
sorozat döntőjébe. A mezőkövesdiek ráhangolódása a
bajnokság újraindulására tehát jól sikerült, míg a DVTK
mindhárom felkészülési mérkőzését elvesztette a Honvéd,
illetve kétszer a Kisvárda ellen. De ahogy mondani szo-

Szombaton is hasonló nagy küzdelem várható a két csapat meccsén.

kás, ha nem sikerül a főpróba, jó lesz az előadás. Feczkó
Tamás vezető a két kisvárdai

Mindannyian régóta vártuk már, hogy végre ott lehessünk a lelátón, és végre újra együtt biztathassuk a MI csapatunkat - áll a miskolci polgármesteri hivatal közleményében. De a veszély még nem múlt el teljesen, éppen ezért arra
kérünk minden diósgyőri szurkolót, és különösen a szurkolói csoportokat és a vezérdrukkereket, hogy segítsenek abban, hogy problémamentesen és egészségügyi szempontból
is biztonságosan rendezhessék meg a szervezők ezt a mérkőzést, amelyen végre újra lehetőséget kapunk arra, hogy személyesen is ott lehessünk a stadionok újranyitásánál.

Újraindulhat a Rally Országos Bajnokság a járványhelyzet enyhülésével.
A lebonyolítás szerint hat
futam után hirdetnek majd
bajnokot. Miskolci futam
idén is lesz, de nem a megszokott időpontban.

A tavalyi Miskolc Rally is nagy sikert aratott.

majd, ami július 18–án a Salgó
Rally
val kezdődik, a Miskolc
Rallyt augusztus 15-16-án, az
egri versenyt pedig szeptember
5-6-án rendezik meg. Október
10-én indul a Vértes, majd no-

vember 6 – 8-án a Nyíregyháza
Rally. A szezon a tervek szerint
a decemberi Mikulás Rallyval
ér véget.
A hat futamból négy megrendezésével Adamovits Márk

meccs után így nyilatkozott:
„Három hónap után játszottak ismét 90 percet a játéko-

MEGKAPTA A DVTK A LICENCEKET
Az MLSZ Elsőfokú Licencadó Bizottsága 2020. május 22ei ülésén az NB I.-ben való indulásra is feljogosító nemzetközi (UEFA) licencet adott a DVTK számára a 2020/2021-es
idényre. Ezzel egyidejűleg a DVTK a női BL-induláshoz szükséges UEFA női licencet is megkapta.
– Az MLSZ a hatályos klublicencszabályzat alapján 5 különböző területen összesen 73 kritériumpontot határozott meg az
UEFA licencet kérelmező csapatok esetében, ugyanez a női csapat esetében 26 kritériumpont volt – nyilatkozta Sántha Gergely,
a DVTK elnöke. – Büszke vagyok rá, hogy első körben sikerült
megfelelnünk a sportszakmai, infrastrukturális, jogi, pénzügyi,
személyi és adminisztratív elvárásoknak is. Ez is azt mutatja,
hogy a klub működése stabil, minden feltétel adott a nyugodt
munkához. A háttérben nagyon sok munkatársam dolgozott
azért, hogy ez sikerüljön, ezúton szeretném megköszönni az ő
fáradozásaikat is. A nemzetközi licenc természetesen nem jelent
automatikus indulást, ezt először a pályán kell kivívni, de akkor
sem fogunk a kardunkba dőlni, ha ez esetleg most nem sikerül,
hiszen az idei szerepléssel elégedettek lehetünk. A csapataink, a
szakmai stábok és a munkatársaink éhesek a sikerre, ezért biztos
vagyok benne, hogy belátható időn belül a szurkolóinkkal közösen ünnepelhetünk egy nagyon szép eredményt.

Augusztusban rendezik meg a Miskolc Rallyt

A koronavírus-járvány miatt el sem kezdődhetett a rally
szezon, és több futamot is el
kellett halasztani. Sokáig kétséges volt mikor és hogyan száguldhatnak majd a versenyautók az idei kiírásban. Majd
május 12-én megjelent a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség közleménye, melyben
a rallyszakág vezetője, Berényi
Ákos arról adott tájékoztatást,
hogy elkészült a versenynaptár. A szezon 6 futamból áll
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és csapata szinte a vállán viszi
a szezont, évek óta ők a Miskolc Rally szervezői is. A dolgukat megnehezíti majd, hogy
a megszokott biztonsági szabályokat most az egészségügyi
előírások betartásával kell kiegészíteni. A szakhatóságokkal folytatott egyeztetések
eredményéről később adnak
tájékoztatást a szervezők, akik
igyekeztek olyan időpontra tenni a miskolci versenyt,
hogy ott lehessenek a nézők a
nagy tömegeket érdeklő bükki
száguldáson. Mint megtudtuk,
az autósport-szövetség abban
is segítséget nyújt, hogy azokról a versenyekről, melyeken
nem lehetnek ott a nézők, élő
internetes közvetítést biztosítanak.
Fotó: B. L.

saim, láthatóan hiányzott a
frissesség belőlük, elsősorban fejben voltak fáradtak.
Látjuk, messze vagyunk önmagunktól, de maradt még
egy hét a Mezőkövesd elleni
mérkőzésig Az a legfontosabb célunk, hogy frissen és
eredményesen vágjunk neki
az újrainduló bajnokságnak.
Nagyon szépen köszönjük
azoknak a szurkolóknak, aki
a mai felkészülésre is kijöttek,
és a stadionon kívülről is biztattak minket!”
A klub különleges videóval készül a mérkőzésre. Az
Üzenj a csapatnak! akció keretében a szurkolók rövidfilmeket küldhettek be magukról, amelyen saját szavaikkal
biztathatták kedvenceiket. Az
így összeállított videót minden mérkőzés előtt lejátsszák
a csapatnak, illetve közzéteszik a klub Facebook-, és Instagram-oldalán.
Horváth Szabolcs | Fotó: Beregi L.

Újabb szakaszába ért
az építkezés
Látványos szakaszához érkezett az épülő DVTK Multifunkciós Sportcsarnok kivitelezése. A napokban az oldalfalak és
az első tetőlemezek is a helyükre kerültek.
– Látványos szakaszához
érkezett a DVTK Multifunkciós Sportcsarnok kivitelezése, hiszen az elmúlt másfél
hétben folyamatosan azon
dolgoztak a szakemberek,
hogy az oldalfalak előregyártott elemei a helyükre kerüljenek – nyilatkozta dr. Képes
Lóránt, a DVTK beruházási igazgatója a klub honlapján. – Ennek eredményeképp
mára szinte teljesen bezárultak az impozáns épület falai,
amelyben már az alapgépészeti szerelési munkálatok is

javában elkezdődtek, és a napokban az első tetőlemezeket
is felszerelték.
A külső alumíniumhab-burkolat tartószerkezetét is elkezdte a kivitelező kialakítani
a nyugati oldalon. Kiemelendő,
hogy a beton– és a téglafalazaton kívül a csarnok több falfelülete is a most látható, hőszigetelt szendvicspanelből áll,
amely szintén stabil tartást ad.
Az épületen belül a közeljövőben már elkezdődik az üvegfalak, nyílászárók és a játéktér-aljzatbeton kialakítása.
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TÜNDÉRKERT, A VARÁZSLATOK FÖLDJE
Csoda a vár tövében – jellemezték nekem már nem először, ez pedig egyre kíváncsibbá tett. Nemcsak a hely
izgatott, hanem a létrehozója is. Ki lehet az, aki szeméttelepből olyan gyönyörű alkotást varázsolt, hogy
mindenki a csodájára jár, és
teheti is ezt, hiszen szabadon
beléphet a területre?
Egy gyönyörű tavaszi napon
hívott el szerelmem egy különlegesnek ígért randevúra. A Diósgyőri várnál találkoztunk és
sétáltunk el a Tündérkertbe,
ahova akkor léptem be először.
Úgy éreztem, mintha nem is
Miskolcon, a sokat szidott „sötét” borsodi településen járnék,
és újra az jutott eszembe, merje valaki azt mondani, hogy ide
nem érdemes eljönni! Dehogynem! A miskolci Tündérkertben
az is szerelmes lesz, aki még sosem volt, ha másba nem, hát magába a szerelembe. A romantika
virágzik minden egyes szegletében. Az ellentétek felkorbácsolják az érzékeket: mozgalmas,
mert annyi látnivaló ömlik elém,
és egyben békés, hiszen a növények rendezett sorain megnyugszik a szem. Virágok tömkelege,
színesek, illatosak, felfuttatott
rózsák, kacsák a vízben, csábító zöld gyep és gyermekkorom
elmaradt bunkere a faágak között. A természet harmóniában
az emberrel. Az emberrel? Ki lehet az, aki ilyet alkot? Meg kell
tudnom, fel kell keresnem őt, ha
kell, kihasználom azt is, hogy újságíró vagyok.
Így jutottam el a titokzatos
alkotóhoz. Telefonban a hangja kedves volt, készségesen állt
rendelkezésemre, hogy ös�szehozzunk egy beszélgetést,

Tudnunk kell, attól lesz szép a világ, hogy mindenki – a maga eszközével – teremthet csodát.

de csak személyesen. Persze
örültem ennek, hiszen a másik ember lelkét így érezhetjük
meg igazán. Hamarabb értünk
a kertbe a fotóssal, s mivel még
nem találkoztam interjúalanyommal, fogalmam sem volt,
hogyan nézhet ki. Éppen telefonálni akartam neki, hogy jelezzem, itt vagyunk, amikor arra
lettem figyelmes, hogy egy férfi
egyesével nézegeti a virágokat,
babrál rajtuk, mintha köszönne mindegyiküknek. Egy elítélő
mosollyal konstatáltam az esetet, majd odaköszöntem. A több
mint egyórás beszélgetés után
azon morfondíroztam, vajon
miért jelenik meg az emberben a rosszindulat, az irigység,
miért fogalmazódik meg az a
kérdés, hogy vajon mikor fogja
fizetőssé tenni a belépést. Tényleg csak a kellemetlen tapasztalataink alapján ítélkezünk, vagy
belőlünk fakad az esendőség?
Ez a férfi olyan lelkesedéssel
beszélt a kerttel való kapcso-

latáról, hogy az még ültő helyünkben is magával ragadó
volt. Ismeri az összes növényt,
tudja, mikor hozták ide „őket”,
hogyan fogantak meg ezen a
lápos területen, illetve men�nyien pusztultak ki, hiába tettek meg értük mindent. Régi
és új ötleteket említett, amik
átalakultak a hely szellemének
köszönhetően, vagy pontosan
úgy valósultak meg, ahogyan
azt eltervezték. Azt éreztem,
mintha a látogatókat nemcsak
a kertbe engedné be, hanem
a saját otthonába, az életébe,
a lelkébe. Már tudtam, hogy
nem kell feltennem neki azt a
kérdést, mikortól kell majd fizetni a belépésért.
A fotózás kedvéért megkértük, vezessen körbe bennünket. Atyai szeretettel mutatta
be az attrakciókat: a körhintát, a kialakított patakot, a leendő játszótér, kertmozi és
hangversenypódium helyét,
ahol szinte már látni véltem

a lépcsőkön játszadozó vízesést, miközben klasszikus zenét hallgat a közönség. Mesélt
a hónapokig válogatott alapanyagokról, a legmegfelelőbb
kialakításokról, hogy mindenben a vendégek és a saját örömét keresse.
Én pedig csak ámultam
újra, már sokadszorra a Tündérkert kapcsán, és boldog
voltam, hogy beengedett a
legbelsőbb szobákba is: elképzeltem, milyen gyermeki
lélekkel várja az újabb csodákat, amiket alkothat ebben
a varázslatos világban. Hálás
voltam a sorsnak, hogy közel
engedett hozzá, aztán hirtelen
ráeszméltem: de hiszen már
ismertem őt. Éppen akkor találkoztam vele először, amikor
azon a gyönyörű tavaszi napon beléptem a kertbe. Az alkotás lényegének megértésekor ugyanis magát az alkotót
is megérezzük.
Répássy Olívia | fotó: Végh Cs.

Nyár végére lehet készen az Avasi templom felújítása
Vadonatúj zsindelytető és
hófehér falak, így néz ki
jelenleg kívülről az Avasi
templom. A műemlék felújítása még az elmúlt évben
kezdődött, és azóta folyamatosan tart.
Munka viszont még mindig
bőven akad, a templom belsejében jelenleg is dolgoznak a kivitelező szakemberei, mondja
Hangó István, a Miskolc-Avasi Református Egyházközség
lelkipásztora. A belső térben
azonban most vasárnap már
újra istentiszteletet tarthatnak.

– Jelenleg az új lépcsősoron
dolgoznak, ami nagyon fontos
szerepet tölt majd be később,
hiszen ezen lehet majd feljutni az épület padlásterébe, ahol
a templom több száz éves,
egyedi tetőszerkezete is láthatóvá válik – mondta.
Hangó István úgy fogalmazott, a mostanihoz hasonló volumenű felújítás hosszú
évtizedekkel ezelőtt zajlott a
templomban. „1978-80 között
egy nagyon alapos felújításon
esett át az épület, akkor nyerte el a mai formáját. A rendelkezésre álló dokumentumok

szerint ezen kívül még kétszer, az 1896-os millenniumi
ünnepségekhez kapcsolódóan és az 1940-es évek elején
voltak jelentős állagmegóvási
munkálatok itt.”
– Az örökségvédelem elrendelte, hogy a lépcsősor alatt kötelezően régészeti feltárást kell
végezni, ahol a Herman Ottó
Múzeum munkatársai nagyon
értékes leleteket találtak: a legfelső rétegben tizennyolcadik századi sírokat, köztük lelkészsírt is,
majd lentebbi szinteken középkori, egykor még a templomon
kívüli, kora középkori magyar

temetkezési helyekre bukkantak. Ennél is mélyebben pedig
még honfoglalás előtti leleteket
találtak. Ezeket, a modern technikát felhasználva, a lépcsősor
aljában lehet majd megtekinteni egy interaktív bemutatón, a
leletanyagot pedig a lépcsőfordulókban állítják ki. Egy másik,
szintén virtuális elem, egy speciális szemüveg segítségével a régi
– ma már nem látható -, gótikus
szerkezet válik majd újra láthatóvá a templomtérben, ahol a
leomlott gótikus bordázat egy
apró elemét is újraépítenék.
Tajthy Ákos | fotó: Juhász Ákos.

A külső munkálatokkal már végeztek.
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Miskolci Napló – A város lapja

Egyre több a programlehetőség

EGYHÁZI HÍREK
A római katolikus Mindszenti templomban most
már tartanak szertartásokat. Gyóntatási ügyelet
csütörtökön de. 8 és 10 óra
között, valamint csütörtök,
péntek és szombat este fél
6-tól fél 7-ig van a plébánia
tanácstermében. A Zárdakápolnában a továbbiakban
minden nap délután 5 órakor tartanak szentmisét.
Továbbra se menjenek
templomba, és ne tartsanak

istentiszteleteket a gyülekezeti közösség részvételével –
ezt kéri a Magyarországi Református Egyház Elnökségi
Tanácsa a gyülekezetektől és
lelkipásztoroktól.
A szabályok szigorú betartása mellett tartanak szentmiséket a görögkatolikus
templomokban.
A Miskolci Evangélikus
Egyházközség örömmel tájékoztatja híveit, hogy egyházuk vezetése úgy döntött,
mostantól ismét tarthatnak

istentiszteleteket. Azt kérik,
a 65 év felettiek a főbejáraton
menjenek a templomba, a 65
év alattiak pedig a jobb oldalsó bejáraton lépjenek be.

Újraindultak a szervezett túrák
A pandémia miatt nem lehetett túrákat sem szervezni. Most azonban kiszabadultunk szobáinkból, és mi
mást válasszunk, ha biztonságosan akarunk közösségben lenni, mint a természetjárást.
Markovics György, a Bükki Tematikus Túrák Sportközösség szervezője 2018
őszétől vezet kirándulásokat. „Túráink során a Bükk
számos gyönyörű pontját
keressük fel meghatározott
tematikák mentén” – írják
Facebook-oldalukon. – Szoktunk sporttevékenységként
és szabadidős kikapcsolódásként szervezni túrákat.
Vagy a Bükkre jellemző érdekességeket mondjuk el, vagy
helytörténettel, kulturális érdekességekkel foglalkozunk.
Járunk bükki betyárok nyomán vagy olyan vadregényes
helyekre visszük a résztvevőket, ahol agancsok és elhullott állatok csontjai között
sétálunk. Egy-egy kiránduláson beszélünk bükki mesterségekről vagy geológiai értékekről. Külön szervezünk a
természetfotózással ismerkedőknek és a gyerekeknek
is programokat. Ez utóbbit
most gyermeknap kapcsán
szombatra csigaleső túraként.
– Csapatunk változatos,
felkészült, színes egyéniségű
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és habitusúak, mint én vagyok,
és ők is ugyanezt a nyugalmat
tapasztalták meg a közös túrák
során. Ekkor fogalmazódott
meg bennem a gondolat, hogy
túrákkal szeretnék foglalkozni, így létrehoztam a csoportot. Szeretném, ha mindenki
megélhetne hasonló, letisztult
élményeket.
– A tavasz kifejezetten túrázási időszak, a járvány miatt
azonban közösségben szinte
egyáltalán nem mentünk sehova. Ennek is köszönhető,
hogy múlt vasárnap kiemelt
volt az érdeklődés az első
megmozdulásunk iránt. Első
túránkon a sebesvízi vízesést
tekintettük meg, majd Jávorkúton sütöttünk szalonnát.

túravezetőkkel, és a jókedvet automatikusan generáló négylábú kedvenceinkkel
igyekszünk mindig egy kis
plusz színt csempészni egy
átlagos kirándulásba. A túráinkon résztvevők maguk
is sokszínűek, változatos korcsoportú és erőnlétű kalandorok, így mindenkinek bátran ajánljuk a részvételt.
– Én már nagyon régóta
járom a természetet, és azt
vettem észre, hogy a lecsendesedéssel, elvonulással egy
teljesen más állapotba kerülök, ennek következtében másképp látom az életet. Eleinte a
szűkebb baráti körömből kerestem olyanokat, akik teljesen
más stílusúak, életfelfogásúak

Egyre több helyet nyitnak ki:
strandokra és parkokba várják az otthonról kimozdulni
vágyókat. Miskolc adottságainál fogva számtalan lehetőséget kínál az elgémberedett tagoknak, de aki csak
változatosságot, szépséget
keres, az is megtalálja számítását.
Gyereknap alkalmából a
Miskolci Csodamalom Bábszínház Lúdas Matyi című
előadását láthatják a legkisebbek vasárnap délelőtt fél 11-től
a Szinva teraszon, majd délután 2 órától a Jókai-lakótelepen, a Malom előtti téren.
Diósgyőrben a királynék
vára szombattól hétfőig délelőtt 9 és este 6 óra között várja
a látogatókat. Bár a termek zárva lesznek, izgalmas szabadtéri
látványosságokkal készülnek a
szervezők. Lesz ágyúlövés, várséta, középkori játékok, fegyvermustra, lovagi bemutató,
mesesarok és íjászat.
A Miskolci Állatkert és Kultúrpark kedvezményes belépőjeggyel kedveskedik a 14 év
alatti gyermekek számára pün-

kösd idején. Az állatkert nyári nyitvatartás szerint délelőtt
9-től este 7 óráig várja a látogatókat, a pénztár este 6-kor zár.
Megnyitja kapuit a Miskolctapolcai és a Selyemréti
Strandfürdő is május 30-án. A
Selyemréti Strandfürdő reggel
6 és este 8 óra között fogadja
vendégeit. A Miskolctapolcai
Strandfürdő két idősávval tart
továbbra is nyitva, így reggel 7
és délelőtt 9 óra között az úszójeggyel- és bérlettel rendelkezőket, reggel 9 óra és este 7 óra
között pedig a többi fürdőzőt
várja.
A Népkerti Vigadóban játékos gofrisütéssel, arcfestéssel, csillámtetoválással várják
a legkisebbeket a gyermekmenü, a pizza és a fagyi mellé egész hétvégén. Mókázás
és Panni bohóc lufihajtogatása vasárnap déltől 3-ig lesz. A
felnőtteknek pedig a Miskolci
Szimfonikus Zenekar kamaraegyüttese, a Perla vonósnégyes
zenél szombat este 6 órától.
Az Avasi arborétum előzetes bejelentkezés alapján látogatható és szakvezetés is kérhető. A Tündérkert bizonyos

attrakcióit gyereknapra tervezték, de egyébként is van
számtalan látványosság a csodaparkban.
A kisvonat most még rendkívüli menetrend szerint közlekedik, hétvégén és ünnepnapokon hat vonatpár szállítja az
utasokat.
Csónakázni lehet a lillafüredi Hámori-tavon naponta
délelőtt fél 10-től. Működik a
libegő hétvégén délelőtt 10 és
este 6 óra között.
Szabadtéri erdei halsütödeként a Lillafüredi Pisztrángtelep kiváló gasztronómiai
programot kínál szerdától vasárnapig naponta délelőtt fél
11-től délután 5-ig.
Nyitva van a népszerű Avalon Miskolctapolcán, közlekedik hétvégente a díjmentes
Dottó Avelino délelőtt fél 10 és
este 8 között.
Roboghatunk a miskolctapolcai bobpályán, mert naponta délelőtt 10 és este 6 óra között már nyitva van.
A pályától nem messze, a
kalandtúraparkban most még
csak hétvégente ügyeskedhetünk délelőtt 10 órától.

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA
Június 1., hétfő: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 8:30 Képújság, 16:00 Hívőszó, 18:00 Miskolci Napló (közéleti magazin), 18:45 #mozogjotthon (tv-torna), 19:00 Köztünk élnek ism., 19:20 Csodálattal és hálával (dokumentumfilm), 20:10 Testközelből ism., 20:30 Képújság
Június 2., kedd: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 08:30 Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:20 Játékszünet, 18:25
Sportpercek, 18:40 Retro TV (válogatás a Miskolc Televízió archívumából), 18:50 #mozogjotthon (tv-torna), 19:00 Híradó ism. 19:15
Időjárás-jelentés, 19:25 Mérkőzés: DVTK – Mezőkövesd bajnoki labdarúgómérkőzés, 21:00 Híradó ism., 21:15 Időjárás-jelentés, 21:20
Képújság
Június 3., szerda: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 09:35 Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:20 Játékszünet, 18:25
Egészségpercek, 18:45 #mozogjotthon (tv-torna), 19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés ism., 19:25 Retro TV (válogatás a Miskolc
Televízió archívumából), 19:45 #mozogjotthon (tv-torna,) 20:00 Híradó ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 20:30 Képújság
Június 4., csütörtök: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 08:30 Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:20 Játékszünet,
18:25 Promenád (kulturális magazin) 19:00 Híradó ism. 19:15 Időjárás-jelentés 19:25 Trianon 100 (kerekasztal-beszélgetés), 20:25
Híradó ism., 20:40 Időjárás-jelentés, 20:30 Képújság
Június 5., péntek: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 8:45 Képújság, 18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:20 Játékszünet, 18:25 Én is
táncolnék, 18:45 #mozogjotthon (tv-torna), 19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 19:25 Testközelből, 19:45 #mozogjotthon (tv-torna), 20:00 Híradó, 20:15 Időjárás-jelentés, 20:30 Képújság
Június 6., szombat: 07:00 Az előző esti adás ismétlése, 09:30 Képújság, 18:00 Krónika (heti hírösszefoglaló), 18:20 Játékszünet, 18:25
Egészségpercek ism., 18:50 #mozogjotthon (tv-torna), 19:00 Krónika, 19:20 Milli és Rémi kalandjai (esti mese), 19:35 Így (nem) játszunk mi - a Körúti Színház magazinműsora, 20:45 Krónika, 21:00 Képújság
Június 7., vasárnap: 07:00 Az előző esti adás ismétlése, 09:30 Képújság, 16:00 Hívőszó, 18:00 Miskolci Napló ism., 18:20 Játékszünet,
18:25 Promenád (kulturális magazin) ism., 19:00 Én is táncolnék ism., 19:25 Milli és Rémi kalandjai (esti mese), 19:35 Neve is van:
Budapest, 3. rész (dokumentumfilm), 20:50 Képújság

CSILLAGOS ÖTÖSRE ÉRTÉKELIK
A MUNKÁJUKAT

ENDOKRINOLÓGIA, DIABETOLÓGIA
magánrendelés

Dr. Tarkó Mihály
Dr. Tarkó Erzsébet
www.endodiab.hu

662-2/2020

Miskolc, Szentpáli u. 5.
Rendelési idő: szerda 16-20 óráig. Előjegyzés: (30) 914-5346

Egyedi méretvétel alapján készülő gyógyászati
segédeszközök gyártása
és forgalmazása a profilja
a Dorso-Med Kft.-nek. Ők
is, mint mindenki, megsínylik a járványhelyzetet.

KRISTON INTIMTORNA
FÉRFIAKNAK

KRISTON INTIMTORNA-TANFOLYAM JÚNIUS 27-28.
Jelentkezni lehet a www.intimtorna.hu honlapon
a Trénerek fülön Varga Évánál (Miskolc), ill. a 30/513-5597 számon.

693-1/2020

AJÁNLJUK:

• prosztataproblémák,
• aranyér,
•csökkent libidó,
• alacsony spermaszám,
• erectilis funkcózavarok esetén, mindezek megelőzésére.

Csoportos
és egyéni
foglalkozások!

A FÉRFIAS ERŐ ÉS ÁLLÓKÉPESSÉG MEGTARTÁSÁÉRT.

Igazán jóleső érzés olyan
szakemberek segítsége, akik
becsülettel és emberbaráti bánásmóddal fordulnak
a beteg felé korra és nemre
való tekintet nélkül – írta róluk Mamuzsich Lászlóné.

Nekünk nagyon fontos az
egyén, hiszen neki próbáljuk
meg kialakítani azt az ellátást,
amire szüksége van – mondta
Koós Péter, a Dorso-Med Kft.
ügyvezetője – Hisszük, hogy
minden beteg más, lehet az
idős vagy kamaszkorú, és ezáltal más az igénye is.
– Közönségünk már meglévő problémával érkezik, pedig preventív, tehát betegséget megelőző eszközeink is
vannak: vércukorszintmérő,
talpbetét, tartásjavító eszközök. Például egy kialakult láb-

bütyök korrekcióját már csak
műtéti úton tudják korrigálni
vagy inkább szinten tartani.
Pedig mi kínálunk megelőzéshez egyedi talpbetéteket.

706-1/2020

Hirdetés

A légzőszervi megbetegedéseket tekintve a szájmaszkon
és a kesztyűn túl természetesen be tudunk szerezni légtisztító- berendezéseket is.

Dorso-Med Kft.

Gyógyászati segédeszközök gyártása és forgalmazása.
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Miskolci Napló

Sajtos pogácsa

Hozzávalók: 60 dkg liszt, 50
dkg vaj, 2 db tojás, fél teáskanál
cukor, 5 dkg élesztő, 5 kávéskanál
só, 20 dkg reszelt sajt. A lisztet eldolgozzuk a sóval, a felfuttatott
élesztővel és a puha vajjal, majd
hozzáadjuk a tojássárgáját és a
reszelt sajtot. Annyi tejet adunk

hozzá, hogy jól gyúrható tésztát kapjunk, majd jól dolgozzuk
össze a hozzávalókat. Nyújtjuk,
kiszaggatjuk és a tetejét megkenjük a kissé felvert tojásfehérjével,
majd megszórjuk a maradék reszelt sajttal. Előmelegített sütőben sütjük 220 fokon.

Könyvújdonságok a Géniuszból
1

KIRÁNDULÁSOK HÉTVÉGÉJE

Már közhely, hogy újraindul az élet, de valóban így van. Miskolc kirándulóhelyei is megtelnek élettel: túrázók, biciklisták,
nézelődők százai indulhatnak útnak végre megint. A természet újraéledését sokan csak messziről figyelhettük, miközben tavaszból lassan nyár lett.

Selymesek és majmok – hármasikrek a Vadasparkban
A Vadaspark selyemmajomcsaládja újra hármasikreket nevel. A szülők igazán sikeresek, hiszen mióta
2017-ben párba álltak
Miskolcon, hét kölyköt már
felneveltek, közül hatan
most is a szülői csapatban
élnek.

A selyemmajmoknál a hármasikrek születése nem számít
ritkaságnak, azonban az, hogy
mindhárom kölyök fel is nevelkedjen, már annál inkább. Az
egyébként is apró főemlősök
számára ugyanis a testméretükhöz képest elég nagy termetű utódok felnevelése hatalmas

energiabefektetést igényel a
szülők részéről, ezért az esetek
többségében csak két kölyköt
tudnak ellátni. A Miskolcon érő
pár azonban ebben is sikeres:
tavaly is egyszerre három kölyökről gondoskodtak. Az idősebb kölykök is a családdal maradtak, akik így segíteni tudják

szüleiket az utódnevelésben.
Az április utolsó napján világra
jött kölykökkel együtt, akik éppen gyermeknapon lesznek egy
hónaposak, így most már 11 főt
számlál az állatkertben élő selyemmajomcsapat létszáma.
A Dél-Amerika keleti részén
őshonos
fehérpamacsos-selyemmajmok 2-13 fős családi
csoportokban élnek. A család
többnyire a szülőpárból és az
utódaikból áll. A kölykök mintegy öt hónapos vemhesség után
jönnek világra. Az utódnevelés során a szülők között igazi munkamegosztás figyelhető
meg, hiszen az anya az első pár
napot követően tulajdonképpen csak a szoptatás idejére veszi magához a kölyköket, az idő
nagy részében az apa hordozza
magán az utódokat. Az idősebb
kölykök is kiveszik részüket az
újszülöttek neveléséből, hiszen
gyakran megfigyelhető, amint
időnként ők is hátukon hordozzák kisebb testvéreiket.

MINDENKIT ÉRHET JOGESET

TERJESZTÉSSEL KAPCSOLATOS VISSZAJELZÉS

Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztőségünk címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A borítékra írják rá: „Mindenkit érhet jogeset”. E-mail: info@
mikom.hu. Dr. Strassburger Gyula és dr. Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol.

Ha a terjesztéssel kapcsolatban problémát tapasztalnak, kérjük, jelezzék ezt a
46/503-501-es (100-as mellék), üzenetrögzítős telefonszámon nevük és elérhetőségük megadásával. A problémát igyekszünk mihamarabb megoldani.

Négyrészes
keresztrejtvény-sorozatunkban
ezúttal a Gémius könyváruház újdonságainak
címét rejtettük el. Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy e-mailben küldjék el!
Beküldési határidő: 2020. június 24. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői között könyvutalványt
sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz könyváruház biztosítja. Előző rejtvényünk helyes megfejtései: 1. A téli tücsök meséi 2. Süsüke
újabb kalandjai 3. Popom újabb meséi 4. A nagy ho ho ho horgász
verseny. Nyertesek: Szabó Ottó (Miskolc), Szűcs-Bárczy Gabriella
(Miskolc). Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.

HETI HOROSZKÓP
Kos (03. 21–04. 20.) Kedvező fordulat várható az életében, különös tekintettel az anyagi helyzetére. Ne hagyja ki a kínálkozó alkalmakat, éljen a felkínált lehetőségekkel! Fogadja nyitottabban
mások ötleteit, problémamegoldási javaslatait!

Rák (06. 22–07. 22.) Ne adja fel az álmait az első kis akadálynál!
Kellő kitartással elérheti a céljait. Társa mindenben támogatja, és
ha ezt nem felejti el megköszönni, kapcsolatuk is felhőtlenebbé
válhat. Töltsenek el egy romantikus estét kettesben!

Mérleg (09. 24–10. 23.) Nagy dolgokra vágyik, pedig az apróságokat is meg kell becsülni. Sokszor nem tudjuk értékelni azt,
amink van, egészen addig, amíg el nem veszítjük. Pénzügyekben
vigyázzon, valaki kölcsön akar kérni a rokonságból!

Bak (12. 22–01. 20.) Minden kezdet valaminek a vége is, jövőbeni tervei megvalósítása előtt végezzen egy nagy lomtalanítást. Nagy dolgokba fog bele, bár ez még nem látszik. Nemsokára
felgyorsulnak az események, csak győzze energiával.

Bika (04. 21–05. 21.) Megbántja valaki, aki közel áll Önhöz, és ez
szinte az egész hetét elrontja. Az anyagiak terén van mit rendbe
tennie, nem árt jobban odafigyelnie a költekezésekre. Úgy érzi,
kedvese kicsit elhanyagolja, pedig a háttérből segíti.

Oroszlán (07. 23–08. 23.) Ne lázadjon folyamatosan, mert felnőttként már kevésbé tolerálja a környezete ezt a viselkedést.
Munkahelyen pedig egyáltalán nem. Párjával őszintén kellene
megbeszélniük, hogy hogyan tervezik a kapcsolatuk folytatását.

Skorpió (10. 24–11. 22.) Türelmetlen a környezetével szemben,
pedig családja igyekszik, hogy a kedvében járjon. Munkájában
változásokra van kilátás, és szükség lesz a kitartására a jobb eredmények eléréséhez. Van, amikor gyorsan kell döntenie.

Vízöntő (01. 21–02. 19.) Több jel is utal arra, hogy ideje változtatni az életmódján. Egészsége megőrzése érdekében kicsit lassítania kellene a tempón, vagy legalábbis rendszerezni a feladatait. Szánjon több időt kikapcsolódásra, lazításra!

Ikrek (05. 22–06. 21.) Egy váratlan találkozás régi emlékeket kavar fel, pedig azt hitte, ezt a részét az életének már régen sikerült
lezárnia. Nehezen ül meg egyhelyben, utazásvágya miatt rendkívül nehezen viseli a mindennapi rutinfeladatok végzését.

Szűz (08. 24–09. 23.) Otthona építésével, szépítgetésével van
elfoglalva. Sokat tesz érte, hogy igazán jól érezze magát a családi fészekben. Partnerével bőven van mit tisztázniuk, ezért jobb
ezen a beszélgetésen minél hamarabb túlesniük.

Nyilas (11. 23–12. 21.) Közel a cél, amin elég hosszú ideje dolgozott, végre megvalósul. Most érezheti, hogy erőfeszítései nem
voltak hiábavalóak. Párja elismerésének őszintén örül, felnéz rá,
kapcsolatuk harmonikus, tökéletesen kiegészítik egymást.

Halak (02. 20–03. 20.) Szakmai előrelépésre van lehetősége,
vagy anyagi elismerésre van kilátás. Felettesei elégedettek a
munkájával és hozzáállásával. Kollégái szívesen dolgoznak Önnel, a csapatmunka kiválóan és hatékonyan működik.

