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mindig tart atakarítás és a ká-
rok felmérése az erd ben. A
nagy mértéktí d lések miatt
jelenleg még azt sem tudják
megmondani a szakemberek,
hogy pontosan hol és mekko-
ra mennyiségií fát, erd t érint
a h torés. A Biikki Nemzeti

Park Igazgat ságátol kapott
tájékoztatás szerint azt azon-
ban már látják, hogy a ma-
darak esetén' azon beltil is a
korán ktilt fajtáknál nagy.a
probléma. Rengeteg fészek,
tojás és fi ka puszfult el, mi-
vel pedig a 6-700 méteres ma-

gasság felett a lomb lefagyott
a fákr l, így tápláléka sincs
itt az énekesmadaraknak' Az
általuk fogyasztott herny k-
nak ugyanis lomb kell. Ezeket
az erd részeket el is hagyták,
így madárfiitty nélktil maradt
a Btikk egy része. t5. Ém

MAGYA

Nincs madáÍfÜtty a
h kárutána BÜkkben
Azerd tértkálokat
még nemsikerÜltfel-
mérnia Biikkbenn de a
madaraknál nagya bai.
gopsop-lgnÚl-zgmplÉN' Az
április r9-zo_án érkezett nagy
hoesés és hideg után még

A Fearthe
Watking

Deadben is
szerepel

t6.ol"Dtt

JÚniusban
Bart k Plusz
Mlsl{olc. JÍrnius 16-t l 25_
éig ismét a zene f városa
lesz Miskolc a Bart k Plusz
operafesztivál programjainak
koszcinhet en. Az idei fesz-
tiválon az opera határait fe-
szeget darabok is színpadra
keriilnek. A 10 nap alatt Ko-
dály Zoltan legfontosabb mií-
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A miskotci Béke Art-terem és Uránia
Art-terem az Europa Cinemas mozi-
hát zat tagja.
3530 Miskotc' Rák czi u. 5'
Te.!./iegytendetés: 46/ 507 -57 3

,BEKE ART-TEREM
Vad Észak- Mese azezert omá-
gáb l, ma8yarul beszél , finn termé-
szeffilm, l6.00 - Eur pai Panoráma.
EiiemElek haisála @ magyarÚt
bevél 

' 
Úi-zélandi vígiáték' l 8.00

Azutots család @fetiratos, tengyel
életraizi fitm' 20.l 5 - Eur pai
Panoráma
uRÁNlAART-TEREM
Csápi- Az ceári h se@ magyarut
beszél , spanyol családi animáci s
film, l5.30-Eur pai Panoráma
@
@ magyaruI bevél , amerikai-auszt-
rát katandfitm' t7.30' 20.00
CINEMACITY:
3525 Miskolc, Miskolc Plaza,
Szentpáli u.2:4'
Jegyfoglatás: 46 / 4|6-66l
SZOMBAT
AGalaxis n ivol.2 3D@ I2:l5
l5:0017:45 20:30
ffi

@
@ l0:30 l4:40 20:00 22:30
Arthur klrályl Akard legendáia @

ffi
I l:30 l3:30 l5:30 l7:30
ffi
22:30@
l4:30 l9:30 22:30

Hupikék Ttitpikék Az elveszett falu
@ l2:30
ffiffi
l8:30 20:30 22:30
lil=kl6szerc-Cm@22o-ilR@

l8:00
Ricsiá g'ílva orOaOolz :0o
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AGalaxis z ivot.2 3D@ I2:I5
l5:0017:45 20:30
ffi
t6:15 l9:00
AGahxisOz ivol. 2 @FAng. I3:40

Az elm lt napokat egr magrartak-
ta terÜ]eten tiiltiittem Kárpátal-
|án. Én és Iskolánk ?. évÍotyama a

';HatáÉalanul" 
pályázat révén ren_

geteg éIménnye! Eazdagodtunk.
Err l szr l kls besámolr m.

Miután átlépttik a határt, kLilonos
volt számunkra' hos/ es/re tobb
ukrán feliratot láttunk' pedig ha_
zaérkeztlink. Szállásunknak a be-
regszászi kollégium adott helyet.
Véleményem szerint itt dolgoznak
a legkivál bb szakácsok. Amikor
csak ott étkezttJnk' mindig ízlet+
sebbnél ízletesebb finomságokkal
fogadtak bennÜnket.
A programok elképeszt en színvo
nalasakvoltak. számos látogatáson
Vett nk részt ery kis faliucskát l

kezdve a leghíresebb Várig. Mun-
kácson sok érdekes informáci t
kaptunk zrínyi llonár l és ll. Rákí
czi Ferencr l, Valamint a munkácsi
csatár l. A Vereckei_hág nál egt
emlékhelyet tekintettÜnk meg,
majd ott kozosen elénekelttik nem-
zeti imádságunkat, a Himnuszt' Lg'
bilincsel élmény volt látni veliink
szemben a havas herycs csokat
és elid zni ery kicsit a hág n' Jár-

tunk még Nas/beÍegen' Ungváron,
Mez kaszonyban' Szolyván és még
sok emlékezetes telepÍilésen.
Hosszti és kimerÍt napjaink végén
mindig volt es/ ry éÍdekes prog_

ram. Két el adást is hallhattunk'
es/et a maryarságunkr l' eryet
pedig a málenkij robotr l. Naryon
élvezttik ezeket, és sokat tanultunk
bel ltik. Ezen kívul esténként né
hány feladat is Várt ránk az adott na-
pon látott helyekkel kapcsolatban.
Kirándulásunkon senkinek sem
esett baja, mivel kísér tanára-
ink a legnas/obb odafiryeléssel
Vigyáztak ránk. ldegenvezet nk
na$/on S/erekszeret ember volt,
akit mindenki már az els perct l

kezdve megkedvelt. Varju Zoltán_
nak híVták.
Ez az utazás megmutatta nekt]nk,
mekkoía kincs az' hory maryarnak
nevezhetjÜk magunkat, és erre a
kincsre - mG Világ a világ - mindig|
birszkének kell lennunk' és viryáz-
nunk kell rá!

Végs Bence, a Miskolc -
Di sty ri Református

Általános lskola és Óvoda
7. a osztályos tanul ja
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l2:00 l7:20
Bébi ÚÍ 3D @ l 5:40

Hupikék TtÍpikék Az elveszett falu
3D@ l0:15
ffiffi
l6:30 l8:30 20:30
Ri@
18r00
Racsiag6lyaol0o0 1400

SZOMBAT
GlpIkeaz riástilÍpe'zenés
mesejáték l 0:0 0 | KAMARA Zártkríj
et adás
ffiara-
koncert l l:oo I NÉz TÉRl TÁRSALGÓ

rában l7:00 | KAMARA CsÍky (arany'
ezÜst) bértet
A bolyE hollandl' opera két részben
19:00 | NAGYSZíNHÁz Latinovits
(atap' anny' ezÜst) bérlet

VASARI{AP
A h0lyé|e, BohÓzat l 5:oo I NAGYSZíN-
HÁZ Déryné (alap, anny, ezÜst). !flqt
Elza' rragy a világ vége @ hadmŰve-
let két részben l 9:oo l JÁTÉKszíN

BéblllÍ('!) lo:30 l2:30 A ,,Jedllk Ányos" Tudományos lsmeretteÍjeszt Társaság 2017. áprllls
27-i k zgy lése elÍo$adta a 2016' évi k zhasznrisági beszámol t.

Xivonat a kaizhasznr sági egyszer sített éves beszámol b l' mérleg- és
eredménykimutatásb l ezer forintban megadva.
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