
Egyre több embert vonz a 
miskolci Tündérkert, azon-
ban a Tokaji Ferenc, a Tópart 
és a Haller utcákban lakó-
kat zavarja a nagy forgalom. 
Ezért az önkormányzat be-
hajtani tilos táblákat helyezett 
ki, hétvégén pedig rendészek 

és polgárőrök segítik az arra 
járókat, megmutatják, hol le-
het parkolni. Az autósok több 
parkolót is használhatnak, ha 
a Tündérkertbe mennek. Ezek 
egyelőre ingyenesek.

– Az önkormányzati rendé-
szet is arra kéri az autósokat, 

hogy inkább a Lovagi tornák 
terénél vagy a Diósgyőri vár-
nál álljanak meg – nyilatkozta 
Kovács László Csaba, a MIÖR 
igazgatója. A hétvégén egyelő-
re figyelmeztetéssel, figyelem-
felhívással élnek majd a ren-
dészet munkatársai.

Hétfőn nyitnak a miskolci óvodák és bölcsődék. Ez azon-
ban egyelőre csak lehetőség a szülőknek, nem jelenti azt, 
hogy kötelező bölcsődébe, óvodába járniuk a gyerekeknek. 
A kicsiket viszont mindenféle külön igazolás nélkül be kell 
fogadniuk az intézményeknek.

„Hiányoztok, gyerekek, visz-
szavárunk titeket” – áll a Ha-
jós Alfréd utcai Napraforgó 
Bölcsőde kerítésére kifeszített 
molinón. Ilyen és ehhez ha-
sonló üzenetekkel városszerte 
több általános iskola, óvoda és 
bölcsőde környékén lehet ta-

lálkozni, mondja az intézmény 
vezetője.

– Az ötlet, hogy így jelez-
zük az idejáró gyerekeknek és 
szüleiknek, hogy visszavár-
juk őket, a kollektívától jött, az 
üzenetet is együtt készítettük 
el Kmeczó Noémi tervei alap-

ján. Mi egyébként már anyák 
napjára is küldtünk egy rövid 
videóüzenetet az édesanyák-
nak, az is nagyon jólesett nekik 
– mondta el érdeklődésünkre 
Mélypataki Rita.

A bölcsődevezető hozzátet-
te, nagyon várják, hogy ismét 
gyerekzsivajjal teljen meg az 
intézmény, a kézfertőtlenítésre, 
a kötelező távolság betartásá-
ra és a vonatkozó járványügyi 
előírásokra viszont továbbra is 
figyelnek majd. 

Az újranyitás előtt az önkor-
mányzat minden miskolci óvoda 
és bölcsőde alapos takarítását és 
fertőtlenítését kérte az intézmé-
nyektől. Az óvodák és a bölcső-
dék augusztus 31-éig legfeljebb 
két hétre zárhatnak be. A tanter-
men kívüli digitális munkarend 
a tanév végéig, június 15-éig ér-
vényben marad az iskolákban, 
tehát az iskoláskorú gyermekek 
ezt az iskolai évet már online táv-
oktatás keretében fejezik be és a 
tanév hossza sem változik.
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„HIÁNYOZTOK, GYEREKEK” – 
BENÉPESÜLNEK AZ OVIK ÉS A BÖLCSIK 

Hogy tényleg Tündérkert maradjon... 

RENDKÍVÜLI  

KIADÁS

A Miskolctapolcai és a Se-
lyemréti strand is megnyit 
május 30-án, a Barlangfür-
dő viszont egyelőre zárva 
marad.

Csökkentett vendégforga-
lommal, de látogatható lesz 
két miskolci fürdő: a Mis-
kolctapolcai és a Selyemré-
ti Strandfürdők május 30-án 
nyitják meg kapuikat, és a 
kormányrendelet értelmében 
szigorú szabályozás mellett 
fogadhatnak csak fürdőven-
dégeket. A rendelet ajánlása 
szerint megfelelő pihenőterü-
letet kell a vendégeknek bizto-
sítani, mely személyenként 16 
négyzetméter, a medencék-
ben pedig ez 4 négyzetméter 
vízfelületet jelent fürdőzőn-
ként. Ezeket a medencéknél 
pontosan jelzi majd az üze-
meltető Miskolc Fürdők Kft.

– A törzsvendégeknek 
sem kell aggódniuk, hiszen 
éppen annyi nappal hosz-
szabbodnak meg a bérletek, 
ahány napig a fürdők zár-
va tartottak a veszélyhely-
zet miatt, az ajándékutalvá-
nyok pedig egységesen 2020. 
szeptember 30-áig lesznek 
felhasználhatóak.

A Selyemréti Strandfürdő 
reggel 6 és 20 óra között fo-
gadja vendégeit.

A Miskolctapolcai Strand-
fürdő két idősávval tart to-
vábbra is nyitva, így reggel 7 és 
9 óra között az úszójeggyel- és 
bérlettel rendelkezőket, reggel 
9 óra és 19 óra között pedig a 
többi fürdőzőt várja.

A Miskolctapolca Bar-
langfürdő viszont zárt légte-
rű fürdőkomplexum, így ott 
egyelőre nem fogadhatnak 
fürdővendéget.

Nyitnak a strandok is 

Hétfőtől újra lehet használni a gyere-
kek kedvenc szórakozóhelyeit. A már-
cius 23-án lezárt játszótereket újra 
megnyitották Miskolcon is.

– Végre! – kiáltott fel a hároméves Hédi, 
miután nagymamája, Urbán Jánosné le-
hozta sétálni. A kislány örömmel vette ész-
re, hogy már mások is használják a játszó-
teret. – A Fábián kapuban lakunk, ez pedig 
a kedvenc helyünk. Amíg nem lehetett be-

jönni, addig a bérházba szorultunk ezzel a 
kis sajtkukaccal, de most azt tapasztalom, 
úgy érzik magukat a gyerekek, mintha 
zsákból kiengedett bolhák lennének. 

A városban lévő mintegy ötszáz játszó-
tér közül először az EU-s szabványnak 
megfelelőeket nyitják meg. A Miskolci Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. munkatársai már 
múlt szombaton megkezdték a fertőtle-
nítést környezetbarát vírus- és gombaölő 
szerekkel.

JÁTSZÓTEREK? VISSZAFOGLALVA!

A Francia rúdugrás című víg-
játékkal és a Szerelmes Shakes-
peare-rel nyitott újra a színház. 
Ugyan nézők még nem láthat-
ják a társulat játékát, de a szín-
művészek már elkezdhették 
a próbát. Egyelőre maszkban. 
Ezenkívül az új évad előadása-
inak próbáit is elindítja a szín-
ház a nyár folyamán, hogyha a 
járványügyi helyzet is úgy en-
gedi, azonnal elkezdődhesse-
nek az előadások. Az elmaradt 
előadások pótlásáról gondosko-
dik a teátrum, amint a színház 
megnyithatja kapuit a közönség 
előtt is, ezeket az előadásokat 
azonnal műsorra tűzik. A meg 
nem tartott előadásokra váltott 
jegyek és bérletek az új időpon-
tokra automatikusan érvénye-
sek, ezért fontos, hogy azokat 
őrizzék meg. A Ne válts vissza 
jegyet! mozgalomhoz Miskolc 

is csatlakozott. A kezdeménye-
zés célja, hogy a nehéz helyzetbe 
került művészeti intézményeket 

azzal is segítsék a nézők, hogy 
megváltott jegyeik árát nem ké-
rik vissza.

ÚJRA PRÓBÁLNAK A SZÍNHÁZBAN 



Balesetveszélyes az óvodai 
játszóeszközök fele. Az elkor-
hadt, veszélyes szabadtéri já-
tékokat a következő hetekben 
elbontják, a még menthetőket 
pedig felújítják, javítják.

Szálkás, kopott fafelületek, 
kiálló szögek, korhadt létrák 
– sok udvari játszóeszköz van 
már túl a fénykorán a miskolci 
óvodákban. Az intézmények-
ről még februárban készült egy 
szakértői jelentés, mely szerint 
jelenleg egyetlen olyan óvoda 
sincs Miskolcon, ahol ne len-
ne legalább egy veszélyes ját-
szóeszköz az udvari játszóte-
reken.

A miskolci polgármesteri hi-
vatal közleménye szerint mind-
ez a rendszeres karbantartás el-
maradásának, a nem megfelelő 
odafigyelésnek, vagy éppen a 
karbantartók hiányának, leter-
heltségének a következménye, 

illetve annak, hogy egészen a 
tavalyi évig egyetlen átfogó el-
lenőrzés sem történt a miskol-
ci, önkormányzati fenntartású 
óvodák játszóeszközeit illetően. 
Még annak ellenére sem, hogy 
az előző városvezetés idején hi-
bás kivitelezés miatt már tör-
tént óvodai baleset.

Tény, hogy mostanra hat 
miskolci óvodában egyetlen já-
ték sem felel meg az előírások-
nak. A jelentés szerint az 581 
megvizsgált eszközből mind-
össze 101 kapott megfelelő, 222 
részben megfelelő minősítést, a 
játékok majdnem felét, 258 esz-
közt pedig balesetveszélyesnek 
találták az ellenőrzést végző 
szakemberek – mondta el la-
punknak a polgármesteri hiva-
tal városfejlesztési főosztályá-
nak vezetője, Nagy László.

– A karbantartás éveken 
át tartó hiánya miatt bal-
esetveszélyessé vált játéko-
kat a vonatkozó rendeletek-
nek megfelelően a gyermekek 
védelme érdekében le kellett 
zárni, vagy el kell majd bon-
tani, mivel ezek a játékok gaz-
daságosan már nem javítha-

tók – fűzte hozzá Nagy László. 
Az főosztályvezető elmond-
ta, ezeknek a játékoknak egy 
részét az előző városvezetés 
idején elvégzett szakszerű 
karbantartással meg lehetett 
volna óvni a pusztulástól.

Ugyancsak a balesetveszé-
lyes kategóriába kerültek azok 
a közterületi alkalmassági 
minősítéssel nem rendelke-
ző játszóeszközök, amelyeket 
jó szándékkal, de nem kellő 
körültekintéssel alapítványi, 
szülői támogatással telepítet-
tek az óvodák.

Részben megfelelő minősí-
tést többnyire a nem elfogad-
ható festés, sérült homokozó 
ülődeszkák vagy épp nem fe-
dett csavarvégek miatt kapták 
a játszóeszközök. Ezek a hibák 
azonban javíthatóak, és az ön-
kormányzat a lehető legrövi-
debb időn belül el is végezte-
ti a szükséges munkálatokat 
annak érdekében, hogy a mis-
kolci óvodás gyerekek minél 
előbb újra maximálisan biz-
tonságos játszótereken játsz-
hassanak majd.

Nagy László hozzátette, a 
bontási munkálatok várható-
an a következő hetekben zajla-
nak le, a még menthető eszkö-
zök javítását pedig a bontással 
párhuzamosan végzik el. A 
lebontott eszközöket később 
fogják pótolni.

TAJTHY ÁKOS
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Napközis táborokat már le-
het tartani, az ottalvós tábo-
rokra viszont még várni kell. 
Ezek jó részét már korábban 
elkezdték szervezni, így van 
már, amire jelentkezni is 
lehet.

A Bükki Természetjáró Fi-
atalok Egyesületének egyik 
legnépszerűbb nyári napközis 
tábora például biztos, hogy 
idén is elindul. Az érdeklődés 
hatalmas, a turnusok gyorsan 
betelnek.

„Vasárnaptól a Miskolc Zoo 
napközis táborunkra lehet 
már jelentkezni, illetve a bük-
ki gyapjúerdő táborunkra, te-
hát ez a kettő, ami elindult, és 
természetesen a bükki túra, 
illetve bükki kalandtáborunk 
is indulni fog.” – sorolta Ma-
kár Richárd, az egyesület szer-
vezője, aki hozzátette, utób-
bival kapcsolatban még több 
szervezettel kell egyeztetni, a 
szülők részéről pedig nagy az 
igény a nyári táborokra, sokan 
előre jelentkeztek.

Élmények és kalandok vár-
ják nyáron a Diósgyőri vár-

ban is a gyerekeket. A Miskolci 
Kulturális Központ nyári, nap-
közis táborait is hamarosan 
meghirdetik. A várban sokféle 
táborba jelentkezhetnek majd 
a gyerekek, de a kulturális köz-
pont többi intézményében is 
lesznek foglalkozások.

A perecesi gyerektáborban 
is elkezdődött a felkészülés, a 
fűnyírás, tereprendezés és az 
épület takarítása már tart. Ide 
is várják majd a gyerekeket jú-
nius 29-étől. Három turnust 
indítanak, a perecesi tábor au-
gusztus 7-én zár.

Petruskó Norbert, a polgár-
mesteri hivatal szóvivője el-
mondta, a táborba turnuson-
ként maximum 250 gyermek 
jelentkezhet a törvényi előírá-
soknak megfelelően. - Előnyt 
élveznek a dolgozó szülők 
gyermekei, éppen ezért a je-
lentkezési laphoz munkálta-
tói igazolást is mellékelni kell. 
Hogyha mindkét szülő dol-
gozik, akkor értelemszerűen 
kettőt. A perecesi táborba 6 - 
13 éves korú gyerekek jelent-
kezhetnek június 5-éig, pénte-
kig – mondta.

SÚLYOS ÖRÖKSÉG: VESZÉLYES  
ÓVODAI JÁTSZÓESZKÖZÖK

Először érezni kell a gyerekeket, aztán érteni, és csak utána 
lehet megérteni. Ezt mondja dr. Dobos László, aki évtize-
deken át volt a Miskolci Gyermekváros igazgatója, az utób-
bi húsz évben pedig az időskorú embereket szolgálja, emel-
lett nevéhez fűződik számos olyan intézmény alapítása is a 
városban, amely nehéz sorsú, hátrányos helyzetű embere-
ket segít. Életműve és munkássága elismeréseként Miskolc 
Város Díszpolgára kitüntető címet kapott.

Dr. Dobos László Eger-
ben született 1938-ban, fi-
atalon került Miskolcra. 
Gyógytornászként tevékeny-
kedett 1957-63 között, később 
gyógy pedagógiai általános is-
kolai tanár lett. A város Műve-
lődési Osztályán gyermek- és 
ifjúságvédelmi főelőadóként 
is dolgozott. 1971-ben dokto-
rált. Harminchárom évesen 
felkérték a Miskolci Gyermek-
város igazgatói feladatainak 
ellátására. Kimagasló szak-
mai munkájának és elhiva-
tottságának eredményeként 
az 1980-as években Országos 
Módszertani Központtá vált 
az általa irányított intézmény.

Menedzserképző iskolát 
végzett, pszichopedagógu-
si végzettséggel is rendelke-
zik, és nemzetközi szakmai 
tanulmányutak tapasztalatai 
által gazdasági szempontok 

szerint is megtanulta mene-
dzselni az intézményt, ame-
lyet harminc éven át vezetett.

– Olyan családban nőt-
tem fel, ahol természetes volt, 
hogy segítünk egymásnak, 
hiszen édesanyámék kilen-
cen, édesapámék pedig ha-
tan voltak testvérek. Nagyon 
szeretem a gyerekeket. Azt 
gondolom, hogy először érez-
ni kell őket, aztán érteni, és 
csak utána lehet megérteni az 
egyént, a gyermeket. Életem 
során nem véletlenül kerültek 
közel hozzám, és főleg hátrá-
nyos helyzetű vagy éppen sé-
rült kicsik, akiknek mindig 
öröm volt segíteni. Az értel-
mi fogyatékos gyerekeket na-
gyon szerettem és tiszteltem, 
hiszen ők csodálatosak. Fon-
tos volt még közel kerülni a 
döntéshozókhoz is, hogy - cé-
lom érdekében - megértessem 

velük, ezeknek a gyerekeknek 
is szükségük van óvodára, is-
kolára, speciális ellátásokra.

Az igazgatói feladatok vég-
zése mellett számos más te-
rületen is kapcsolódik Mis-
kolchoz. Segítségével jött 
létre 1990-ben a Napfényt az 
Életnek Alapítvány, amely 
mára már fenntartja a vá-
ros meghatározó, hajlékta-
lanokat segítő intézményét. 
1991-ben nagy erővel kap-
csolódott be a Miskolci Dro-
gambulancia létrehozását 
célzó alapítvány munkájába. 
Autodidakta módon elsajá-
tította az addiktológiai alap-
ismereteket, rálátása lett erre 
a területre is. Mind a mai na-
pig segíti a Drogambulancia 
Alapítványt, és jogi segítséget 
nyújt a hozzájuk forduló fia-
taloknak, családoknak.

A Miskolci Egyetem rek-
tora 2000-ben felkérte az 
észak-magyarországi kihelye-
zett gyógypedagógus-képzés 
megszervezésére. Emellett be-
kapcsolódott az egyetem fel-
nőttképzésének mindennapi 
gyakorlatába. Az intézmény 
támogatásával külföldön is 
tanulmányozhatta ennek a 

típusú oktatásnak a tartal-
mi, szervezeti és módszertani 
kereteit. Sokféle tapasztala-
tot szerzett, így felhasználva 
a francia, a német, a finn, az 
angol és a holland minták leg-
jobban honosítható módsze-
reit, megkezdte a kurzusok 
szervezését a Miskolci Egye-
tem Felnőttképzési Regionális 
Központjában, kimondottan 
az időskorúak számára. A ko-
rábban megszerzett és össze-
gyűjtött ismeretanyag mentén 
elindulva 2010-ben létrehozta 
a „Harmadik Kor Egyeteme 
Miskolc Alapítványt”.

– Miután a külföldi orszá-
gokban belekóstoltam a fel-
nőttoktatásba, úgy éreztem, 
hogy a magyar idősek számá-
ra is biztosítani kell a képzés 
és oktatás lehetőségét. Egy 
rövid ideig tartó, enyhe ellen-
állás után egyre több idős em-
ber látta, hogy társaik élvezik 
a tanulást és egymás társasá-
gát, végül egyre többen be-
kapcsolódtak a közösségek-
be. Napjainkban rendkívül 
népszerűek a Szépkorúak 
Akadémiái és a különböző 
szabadegyetemek. Az élettar-
tam meghosszabbodásának 
köszönhetően lassan a negye-
dik kor akadémiájával is fog-
lalkozom.

Aktivitásának köszön-
hetően 2011-től rendszere-
sen megrendezik a Miskol-
ci Nemzetközi Gerontológiai 
Szimpóziumot. Kezdeménye-
zésére, a minőségi időskor 
megélését képviselő Ageing 
Kreatív Klubok is létrejöttek 
Miskolcon. Bűnmegelőzési 
előadásokkal fejleszti miskolci 
és vidéki diákok szemléletét a 
B.-A.-Z. Megyei Bűnmegelő-
zési Alapítvány kuratóriumá-
nak volt elnökeként.

Korán nősült, első házassá-
gából két lánya született, ma 
már négy unokája van, má-
sodik házasságában felesé-
gével pedig huszonhét éve él 
együtt boldog házasságban. 
Felesége, Csilla lánya és Ger-
gő unokája nagy segítsége és 
támogatója munkájában, me-
lyet mindig csapatban vég-
zett, végez.

– Ezzel a díjjal úgy érzem, 
hogy a szociális szakma, ezen 
belül többek között a fogya-
tékosságügy, a gyermekvéde-
lem és az idős ügy kap velem 
együtt elismerést.

Dr. Dobos László munkás-
ságával és elhivatottságával 
több mint hat évtizede te-
vékenyen részt vesz Miskolc 
szakmai és tudományos éle-
tében. Jelentősen hozzájárult 
a különböző szakterületek 
szakemberellátásának fejlesz-
téséhez is. Az általa létreho-
zott egészségügyi, fogyaté-
kosságügyi, gyermekvédelmi 
és szociális programok a vá-
ros és lakói érdemeit, tudását 
bővítették. Az „élethosszig 
tartó tanulás” és az „értő se-
gítség” egész szakmai és tu-
dományos életét végigkíséri.

Értő segítség gyerekeknek, időseknek, rászorulóknak
MISKOLC DÍSZPOLGÁRA: DR. DOBOS LÁSZLÓ 

Indulnak a nyári táborok 



Nagy Ákos önkormányzati 
képviselő a választókerüle-
tében található Domb utcát 
választotta a hét elején sajtó-
tájékoztatójának színhelyé-
ül, ahol kiállt egy szemetes 
ingatlan elé, és többek között 
arról beszélt, hogy milyen ál-
datlan állapotok vannak itt. 
Az eset érdekessége, hogy a 
Google Maps 2019-es felvéte-
lének tanúbizonysága szerint 
ezen a helyen tavaly is hatal-
mas szemét volt.

A Velünk a Város közlemé-
nyében arra reagált, hogy Nagy 
Ákos, a Fidesz-KDNP miskol-
ci önkormányzati képviselője 
kijelentette, hogy „a Miskol-
cot fenyegető csődveszély és a 
félév alatt felhalmozott csak-
nem 10 milliárd forintos hiány 
minden jel szerint lebénította 
a takarításért felelős önkor-
mányzati vállalatot, a Miskolci 
Városgazda Nonprofit Kft.-t” 
Arról is beszélt a kormánypár-
ti politikus, hogy a Domb ut-
cát és környékét több mint 150 
köbméter szemét borítja, vél-
hetően patkányfészkek soka-
ságával együtt. Nagy Ákos azt 
állította, többször fordult írás-
ban a polgármesterhez és a Vá-
rosgazda vezetőjéhez, ám nem 
járt sikerrel.

A Velünk a Város közlemé-
nyében kijelentette, „az önkor-
mányzati képviselő azt a hamis 
látszatot – egyszerűbben fogal-
mazva hazugságot – próbálta 
kelteni, hogy a szemét most ke-
letkezett”.

– „Ha Nagy Ákos ismerné 
körzetét, vagy beszélt volna 
a körzet előző képviselőjével, 
Hubay Györggyel, tudhatná, 
hogy a szemét Kriza Ákos és 
embereinek uralkodása alatt 
keletkezett. Mára jól látszik, 
az előző városvezetés hiába 
turnézott a kampányban az-
zal, hogy felszámolta a mis-

kolci szegregátumokat, hi-
ába állította, hogy a Hideg 
sor kolóniáit megszüntette, 
hétfői sajtótájékoztatójával a 
miskolci Fidesz-KDNP bebi-
zonyította, a kampány alatt 
csak megtéveszteni próbál-
ta a miskolciakat. Szerencsé-
re nem sikerült” – írja közle-
ményében a Velünk a Város. 
Hozzáteszik: „a fenti állításo-
kat igazolják a korábbi fotók. 
Ha nem ismeri a körzetét, 
elég beütnie a Google Map-
szet, és láthatja a több éve 
keletkezett szeméthalmokat. 
Azokat, amiktől nem tudták 

a várost megszabadítani” – 
hangsúlyozták.

Kiemelték, a takarítás most 
a jelenlegi városvezetésre há-
rul, „csakúgy, mint az általuk 
itt hagyott gazdasági krízis 
kezelése”.

– Mi megbirkózunk a fel-
adattal azon területeken, ahol 
tettre kész az önkormányzati 
képviselő. Képviselőink – a vá-
ros tisztaságért felelős cégével 
– több tonnányi szeméttől sza-
badították meg Miskolc külön-
böző városrészeit, például a Bá-
bonyibércet, Tetemvárat – zárul 
a Velünk a Város közleménye.

A Google Maps 2019-es felvétele
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A „Creative Region – Ha-
tártalan fejlődés” című 
program keretében május 
20-án négy megyei jogú 
város polgármestere tartott 
munkacsoportülést Nyír-
egyházán, a Városháza dísz-
termében, amelyen Miskolc 
képviseletében Veres Pál 
polgármester is részt vett.

Kovács Ferenc, Nyíregy-
háza polgármestere mint há-
zigazda köszöntötte Papp 
Lászlót, Debrecen, Veres Pált, 
Miskolc, Szalay Ferencet, 
Szolnok polgármesterét, va-
lamint Strommer Dávidot és 
Kun Klárát, az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium 
Stratégiai Ügyekért Felelős 
Helyettes Államtitkárságá-
nak munkatársait.

A „Creative Region – Ha-
tártalan fejlődés” program 
célja Északkelet-Magyaror-
szág (Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Hajdú-Bihar, Jász-Nagy kun-

Szolnok, Sza bolcs-Szat már-
Bereg megyék) és a határon 
túli területek egységes gazda-
sági övezetté fejlesztése. A ta-
lálkozó keretében kinyilvání-
tották, hogy ez a régió közös 
erővel kívánja a pandémiás 
helyzetben hátrányba került 
ágazatok, valamint a kkv-k új-
raindítását támogatni, a javas-
latcsomagok már készülnek.

Mindemellett kidolgozzák 
egy hosszú távú gazdaság-
fejlesztési stratégiai együtt-
működés kereteit egymást 
erősítve, és elsősorban a 
helyben lévő erőforrásokra 
alapozva. A polgármesterek 
egyetértettek abban, hogy 
régióban együttműködve a 
rendelkezésre álló forrásokat 
hatékonyabban tudják fel-
használni úgy, hogy annak 
pozitív hatásai a megyék ki-
sebb településeit és a határon 
túli területeket is jótékonyan 
érinthetik.

FOTÓ: SZARKA LAJOS

Határtalan fejlődés – polgár-
mesterek találkoztak

VELÜNK A VÁROS: A SZEMÉT  
NEM MOST KELETKEZETT 

Miskolc TDM szervezete 
csokorba szedte, hova érde-
mes programot szervezni a 
jövőben. A Tourinform-iroda 
egyébként pünkösdtől fogadja 
a vendégeket.

A pünkösdi hosszú hétvé-
gén kitárja kapuit a Diósgyőri 
vár. Szombattól hétfőig 9 és 18 
óra között várják a látogatókat. 
A termek ugyan zárva lesznek, 
de izgalmas szabadtéri progra-
mokkal készülnek. Egy igazi kis 
csoda található a vár mögötti te-
rületen. A miskolciak által Tün-
dérkertre keresztelt szabadtéri 
park díjmentesen látogatható, 
telis-tele van virágokkal, kis pa-
takkal, múlt századot megidéző 
velencei körhintával, fagyizóval.

Az elsők között a kisgyerekes 
családok kedvence, a Miskolci 
Állatkert és Kultúrpark nyitott 
meg. Minden nap 9 és 19 óra 
között várják az állatbarátokat 
(pénztárzárás 18 órakor).

A lillafüredi Hámori-tavon a 
hét minden napján 9.30-tól sö-
tétedésig lehet csónakázni. A li-
begő májusban még csak min-

den hétvégén, 10:00 és 18:00 óra 
között várja a kirándulókat. A 
Lillafüredi Sport- és Kalandpark 
attrakciói jelenleg még zárva 
tartanak, ám a kalandpark saját 
játszótere és a mellette található 
fagylaltozó már nyitva van, így a 
gyermekek újra birtokba vehetik 
a trambulinokat, mászókákat, 
hintákat és a kalandvárat. A Pa-
lotaszálló melletti függőkert sza-
badon látogatható.

A Lillafüred jelképének szá-
mító Hunguest Hotel Palotá-

ba pünkösdre már foglalható 
szállás. A Garadna-patak völ-
gyében lévő újmassai őskohó 
és a bányászati és kohászati gé-
peket bemutató ipari skanzen 
korlátozás nélkül látogatható. 
Szabadtéri erdei halsütödeként 
a Lillafüredi Pisztrángtelep fel-
keresése kiváló gasztronómiai 
program, szerdától vasárnapig 
10:30-tól 17:00 óráig vannak 
nyitva. A lillafüredi erdei kis-
vonat most még rendkívüli 
menetrend szerint közlekedik, 
hétköznaponként három, míg 
hétvégén és ünnepnapokon hat 
vonatpár szállítja az utasokat.

Miskolctapolca is felkészült a 
vendégek fogadására. A védett 
ősparkban a csónakázótó körül 
egész évben tehetünk könnyű 
sétákat, de a népszerű Avalon 
Park is már megnyitotta kapuit. 
Itt minden szolgáltatás elérhető. 
A DOTTO Avelino június 14-
éig csak hétvégente közlekedik 
9:30 és 20:00 óra között. Az első 
járat 9:30-kor indul a Tapolca 
nagyparkolóból, az utolsó 20:00 

órakor az Avalon Parkból, és 
ebben az évben díjmentesen ve-
hető igénybe.

A tapolcai bobpálya már 
megnyitott, minden nap 10 és 
18 óra között várja vendégeit. 
A mellette lévő kalandtúrapark 
most még csak hétvégente van 
nyitva 10 órától. A belvárosban 
az Avasi kilátó terasza egész év-
ben szabadon látogatható. Az 
Avasi Arborétum szintén ki-
váló terepe egy üdítő, belvárosi 
sétának, előzetes bejelentkezés 
alapján látogatható, és szakve-
zetés is kérhető.

Az Avasi Református Temp-
lom az elmúlt hónapokban fel-
újításon esett át, új zsindelytetőt 
kapott, külső és belső falfestés is 
történt, és hamarosan a tető ma 
már nem látható gótikus szer-
kezete is megtekinthetővé vá-
lik VR-szemüveg segítségével. 
A város legrégebbi templomá-
ban a járvány után május 24-én 
tartanak először istentiszteletet, 
a munkálatok nyár közepére fe-
jeződnek be véglegesen.

PÜNKÖSDRE SZINTE MINDEN ATTRAKCIÓ ÚJRANYIT

Nyílt levéllel fordult Erdei 
Sándor Zsolt, a Velünk a 
Város önkormányzati kép-
viselője Nagy Ákos fideszes 
képviselőhöz.

„Mélyen Tisztelt Képvise-
lő Úr! Szeretném tájékoztat-
ni, hogy a 12. választókerület, 
melynek én ősztől önkor-
mányzati képviselője lehet-
tem, az ön lakájmédiában 
megjelent aggódó szavai elle-
nére a lehető legjobb kezekben 
van. Kérem, a saját tehetetlen-
ségét ne vetítse egész Miskolc-
ra!” – írta Erdei Sándor Zsolt.

„A takarítás, a szemétsze-
dés itt folyamatos, eddig kö-
rülbelül 150 m3 hulladékot 
távolítottunk el a területről. 
Ennek menetét, folyamatát 
igénye szerint szívesen meg-
osztom képviselő úrral, hogy 
a Domb utca környékén ön is 
alkalmazni tudja.”

„A választók szerint sajnos 
nem sokat látni önt a körze-
tében” – fogalmaz a Velünk a 
Város képviselője. Talán, ha 
többet megfordulna az önnek 
bizalmat szavazók körében, 
akkor elindulhatna ott is egy 
szemétgyűjtési folyamat. Igaz, 
munka van benne, sokkal 
több, mint sajtóközlemények 

fogalmazásában, sokkal több 
vesződséggel jár, mint interjú-
kat adni kirendelt újságírók-
nak, de higgye el, megéri.”

„Ön foggal-körömmel, ka-
mujelölteket indítva is ragasz-
kodott 2018-ban, az időközi 
választásokon a körzete meg-
nyeréséhez, hát tegyen végre 
az ott élőkért! Ne vagdalkoz-
zon, vegye észre, hogy jelenleg 
leginkább a fideszes körzetek-
ben probléma a szemét.” – írja.

„Miskolc összefogást, egy-
séges erőt kívánna, hogy 
megmeneküljön az önök ál-
tal nagyon várt csődtől.” (…) 
„Miskolc többet érdemel. 
Kép viselőkből is. Ahogyan a 
tavaly csúfosan elbukott vá-
lasztásuk oszlopon ragadt 
pla kát maradványán olvasha-
tó, stabilitás, biztonság, ki-
számíthatóság kellene.” (..) 
„De mi nem fogjuk hagyni 
önöket, hogy újra giganti-
kus összegekkel adósítsák el 
a várost. Miskolcnak így is 70 
milliárdja bánja a kormány-
párti rém ural mat. Elég volt, 
és erről a település válasz-
tópolgárai világos üzenetet 
küldtek önöknek 2019 októ-
berében.” – írta nyílt levelé-
ben Erdei Sándor Zsolt, ön-
kormányzati képviselő.

Erdei Sándor Zsolt  
nyílt levele
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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

ALUMÍNIUM-NYÍLÁSZÁRÓK, 
HŐSZIGETELT ABLAKOK,AJTÓK, 
TÉLIKERTEK,ELŐTETŐK, ÜVEGFALAK
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Igényes környezetben,  kiváló friss-magyar 
termékekkel, alacsony  árakkal és gyors  

kiszolgálással várjuk Kedves Vásárlóinkat!

Sertés csülök: 999 Ft/kg
Sertés oldalas: 1099 Ft/kg
Sertés karaj: 1099 Ft/kg
Sertés tarja: 1099 Ft/kg
Sertés comb: 1099 Ft/kg
Sertés lapocka:  1099 Ft/kg Szép-kártya-elfogadóhely

Miskolc, Szentpáli u. 2-6. (Plaza oldalában)  
H.: 8:00-18:00, K.-P.: 7:00-18:00, Szo.: 7:00-15:00  

Miskolc, Andrássy u. 14. H.: ZÁRVA, K-P.: 6:00-17:00, Szo.: 6:00-13:00 V.: zárva 66
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HATALMAS AKCIÓ!

2020. 05. 27-28. (szerda, csütörtök)

ENDOKRINOLÓGIA, DIABETOLÓGIA
magánrendelés

Dr. Tarkó Mihály
Dr. Tarkó Erzsébet
Miskolc, Szentpáli u. 5.

Rendelési idő: szerda 16-20 óráig. Előjegyzés: (30) 914-5346

www.endodiab.hu

KEDVES VENDÉGEINK!
A Régiposta Kisvendéglő  

2020. május 18-án hétfőtől 
helyben fogyasztásra  

és elvitelre is szolgál ki ételt.
Elvitel esetén csak az általunk biztosított edényben adunk ki ételt.

Nyitvatartás: 10.30-19.00
Kérjük a járványügyi szabályok betartását.

LEGYEN A VENDÉGÜNK!

Miskolc, Kazinczy út 14. Tel.: 46/382-282

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

Az akció érvényes: 
2020. 05. 23-tól 2020. 05. 29-ig 

Blend a Med fogkrém, 75 ml, 2653 Ft/l 249 Ft 199 Ft
Duck WC-tisztító, 750 ml, 465 Ft/l 449 Ft 349 Ft
Well Done  színvédő kendő,  

12+6 db-os, 20,5 Ft/db 469 Ft 369 Ft
Ooops 4 You kéztörlő maxi 459 Ft 399 Ft
Colgate Totál fogkrém, 75 ml, 5320 Ft/l 1299 Ft 399 Ft
Cillit vízkőoldó, 450+300 ml, 798 Ft/l 899 Ft 599 Ft
Calgon vízlágyító, 500 g, 1498 Ft/kg 949 Ft 749 Ft
Aquella  antibakteriális nedves kendő,  

80 db-os, 9,9 Ft/db  999 Ft 799 Ft
Surf mosógél, 1 l 1099 Ft 899 Ft
Boni Perfekt  WC-papír, 24 tekercs,  

41,62 Ft/db 1099 Ft 999 Ft
Lenor Diamond öblítő, 900 ml, 1110 Ft/l 1349 Ft 999 Ft
Jar Platinum  kapszula,  

18 db-os, 55,5 Ft/db 1449 Ft 999 Ft
267-7/2020

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

Műanyag nyílászárók cseréje  
óriási kedvezménnyel!

Acél  

biztonsági ajtó  

kedvezményes  

áron!

Cím: Miskolc,  
Széchenyi u. 27. szám  
udvara, a színháztól  

néhány méterre.

www.pizzastation27.hu

Rendelés: 46/611-523,  
30/695-3261

MEGNYITOTTUNK!

A TE ÁLLOMÁSOD!

66
8-

0/
20

20

Könyvtáraink elérhetősége és további információk 
megtekinthetők a www.rfmlib.hu weboldalon.

3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11.
Tel.: 46/503-120  
www.rfmlib.hu

Május 25-től megkezdődik  
a könyvtári kölcsönzés!

Apróhirdetés
SZŐNYEGTISZTÍTÁS, KÁR-
PITTISZTÍTÁS GARANCIÁ-
VAL! Minden tipusú bútorkár-
pit, padlószőnyeg, autókárpit 
helyszíni tisztítása, gyors szá-

radási idővel. Szőnyegtisztí-
tás, ingyenes hozom-viszem 
szolgáltatással. Telefonszám: 
06-70/320-3483, www.tisztito-
miskolc.hu.

Több, általunk megkérde-
zett étteremvezető is azt látja, 
hogy a házhoz szállítás van 
felfutóban. De vannak biz-
tató jelek is, visszatérhetünk 
még a helyben fogyasztáshoz.

Szépen beindult a forga-
lom a felsőzsolcai Pokol Csár-
dában. – Az enyhítések picit 
megnyugtatták az embereket, 
el mernek menni étterembe, 
a biztonságérzetük erősödött 
– fogalmazott Kiss Krisztina 
ügyvezető.

– Ha nem is tudunk olyan 
lendülettel menni, mint ko-
rábban, de végre újraindulhat-
tunk. Az előírásokat maximá-
lisan betartjuk és betartatjuk, 
a vendégeket kellő távolság-
ban tudjuk hellyel kínálni. És 
a kerthelyiségünket, amint le-
hetett, rögtön megnyitottuk. 
Bent ettől a héttől lehet ételt 
fogyasztani. Sok a megkere-
sés, ezért előzetesen asztalt 
kell foglalni nálunk. Ez kell a 
biztonságos körülmények ga-

rantálásához. Mivel bevált, 
megtartottuk az ételkiszállí-
tást is.

Vidéken más
Mások a tapasztalatai a gesz-

telyi Poroszkai Étterem és a 
szerencsi Rákóczi 27 ügyve-
zetőjének. Poroszkai Csaba el-
mondta, bár kinyitottak, de 
„nem jönnek tömegével az em-
berek”. – Nem látjuk azt, amit 
Miskolcon, ahol a teraszok pár 
nap után gyakorlatilag megtel-
tek – fogalmazott.

Viszont rengeteget szállíta-
nak ki házhoz. Ez egyébként 
külföldön is egyre inkább el-
terjed, és esetükben is ez lesz 
még egy darabig. – Hogy mi 
az oka? Talán az lehet, hogy 
biztonságosabbnak érzik az 
emberek otthon elfogyaszta-
ni az ebédet, a pizzát, gyrost, 
mint egy étteremben. Nekünk 
ez most nagy kihívás. De az-
tán lehet, hogy egyik napról a 
másikra nálunk is változik a 
helyzet.

Ezt várják az Öreg Miskolcz-
ban is, aminek Poroszkai Csa-
ba szintén ügyvezetője. A szál-
lodában alig van foglalás, az 
éttermet pedig valószínűleg 
csak júniusban, fokozatosan 
nyitják ki újra.

Szeretjük a kiszállítást
– Ez a tapasztalata Lengyel 

Zsoltnak a miskolciakról. Az 
ART-Traditum Kft. által üze-
meltetett Pizzastation 27 gaz-
dasági vezetője elmondta, szé-
pen fut felfelé a körülbelül egy 
hónapja, a Széchenyi utca 27. 
szám alatt nyitott vendéglátó-
helyük. Házias jellegű tésztá-
ból készült, ilyen szószokkal 
feldobott pizzáik és gíroszaik 
nagyon keresettek. – Folyama-
tosan bővül a forgalmunk. Vi-
dékre, a környező települések-
re is kiszállítunk, főleg a nyéki, 
mályi részről kapunk megren-
deléseket.

– Azt látjuk, hogy Miskolc 
lakossága is szereti a kiszállí-
tást. Ez jól beleillik a nemzet-

közi trendekbe. Egyre inkább 
használják az online techni-
kákat, okosalkalmazásokat a 
rendelésnél, ritkább a telefonos 
megrendelés – tette hozzá.

Egyharmad-kétharmad
A Régiposta Étteremben 

visszaállt a rend: bent és a te-
raszukon is újra várják a ven-
dégeket – amellett, hogy az el-
viteles rendszer is megmaradt. 
– Biztosítjuk a kézfertőtlení-
tést, kint kétszemélyes aszta-
loknál foglalhatnak helyet a 
hozzánk betérők. Főleg dolgo-
zók járnak ide hétköznap; nagy 
gondot fordítunk arra, hogy 
idegeneket ne ültessünk ösz-
sze. Bent pedig megvan a más-
fél méteres távolság az asztalok 
között – nyilatkozta lapunk-
nak Novák József ügyvezető.

Tapasztalataik szerint a he-
lyiek folyamatosan térnek visz-
sza a helyben fogyasztásra, de 
döntően még az elvitelt vá-
lasztják. – Egyharmad-kéthar-
mad az arány – tette hozzá.

Átalakulnak az éttermi szokásaink?

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.

www.barigranit.hu

SÍREMLÉK  
KÉSZÍTÉS

Márvány, gránit síremlékek 40 év szakmai tapasztalattal

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

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

Tiszaújváros, Lévay út 78.
Mobil: 70/249-4096,  Tel./fax:49/440-689

e-mail:matulavadasz@gmail.com
Nyitva tartás: Hétfő ZÁRVA
Kedd-Péntek: 13.00-15.00

Szombat  : 9.00-12.00

MATULA 
VADÁSZBOLT

www.puskamustra.hu

Engedély nélkül vásárolható önvédelmi eszközök.
Egyéb vadászkellékek és tartozékok.

Lejárt tanúsítványok megújítását, vizsgáztatást vállalunk.
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