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Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban – térítésmentes

MÉG NINCS VÉGE
A JÁRVÁNYNAK!
Még nincs látható közelségben a járvány vége. Ha kimegyünk, számos tünetmentes
ember fertőzhet meg minket
is. Dr. Török Lajos házi gyermekorvos szerint a gyerekekre sem veszélytelen a vírus,
így húsvét ide vagy oda, a
bent lét a legbiztonságosabb
ezekben a napokban is.
– Semmi lazítást nem tudok
elképzelni, az eredmények is
minket igazoltak, ha betartjuk
ezeket a szabályokat, amiket a
hatóság ajánlott és hozott, ha
marabb túlleszünk rajta, de
még messze nincs a járvány
vége látható közelségben –
mondja dr. Török Lajos házi
gyermekorvos.
– Most nem lenne szabad
lazítani, akkor sem, ha itt a
húsvét és itt a jó idő. Én elhi
szem, hogy a gyerekek szá
mára is borzalmas bezárkóz
va lenni, de semmiképpen se
javasolnám a kint létet. Arról
nem beszélve, hogy most van
abban a stádiumban az or
szág, hogy szétszórták a ví

rust, tünetmentes hordozók
vannak a környezetünkben,
és nem tudjuk, hogy kik. Mi
találkozunk velük, és elkap
juk. Ami a köztudatban van,
hogy a gyerekekre és a fiata
lokra ez a vírus veszélytelen,
szó nincs róla. Most nagy tü
relemre és önuralomra van
szüksége a családoknak, hogy
ezt az idézőjelben vett sikert
tovább tudjuk folytatni.
Jó minőségű maszkot, egy
szer használatos gumikesz
tyűt viseljünk, ha be kell vásá
rolnunk, az elérhető most már,
és természetesen kézfertőtle
nítőt pluszba ezek mellé. Idő
seknek ha vásárolunk, csak te
gyük le a pakkot, ne menjünk
közel hozzájuk se. Ez a vírus
már két méter távolságról
okozhat fertőzést. A normál
beszédnél például egy-másfél
méteres távolságra is eljutnak
szánkból a nyálcseppek a kör
nyezetünkbe. Ha köhögünk
vagy tüsszentünk, az két-há
rom méterre is elszórhatja a
vírusokat – figyelmeztet dr.
Török Lajos.
NOR

MEGHOSSZABÍTOTTÁK
A KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁST
Határozatlan időre meghos�szabbította a kijárási korlátozást Orbán Viktor miniszterelnök.
Két héttel ezelőtt rendelték
el a kijárási korlátozásokat
– emlékeztetett. A határidő
szombaton lejár, dönteni kel

lett a folytatásról. Nagy körül
tekintést igényel, hogy most
mindenki a családjával készül
a húsvétra.
A polgármesterek, rend
őrök, járványügyi szakem
berek, tudósok véleményét is
kikérték. Egybehangzó volt a
vélekedés, hogy az eddigi kor

látozások értelmesek és sike
resek voltak, lelassították a
járvány terjedését.
Ennek fényében a következő
döntéseket hozták: a kijárási
korlátozás időtartamát határo
zatlan ideig meghosszabbítják,
hetente mérlegelnek és dönte
nek a hosszabbításokról. Kü

TISZTELETDÍJUKAT AJÁNLOTTÁK FEL A VÉDEKEZÉSHEZ

Szolidaritást vállalnak a dolgozókkal, felajánlják áprilisi
tiszteletdíjuk felét a Velünk a
Város frakció tagjai.

A koronavírus elleni véde
kezés költségeihez szeretné
nek hozzájárulni a felajánlással
a politikusok – áll a Velünk a
Város frakció közleményében.
Egyúttal támogatják a polgár
mester azon kezdeményezé
sét, hogy függesszék fel az ön
kormányzati képviselői alapok
kifizetését addig, ameddig azt
a város – a járvány a és a kor
mány döntései miatt kiala
kult – nehéz gazdasági helyzet

megkívánja. „A Velünk a Vá
ros frakciója szolidaritást vállal
a várossal és a város azon dol

gozóival, akik az előző, fideszes
városvezetés felelőtlen gazdál
kodása és az Orbán-kormány

mostani elvonásai miatt fize
tésük csökkenését kénytelenek
elszenvedni. A fizetéscsökken

tés célja, hogy a munkahelyek
megmaradjanak még úgy is,
hogy a kormány a legutóbbi
intézkedéseivel milliárdos ös�
szeget vesz ki Miskolc kasszá
jából. Hiszünk abban, hogy a
lehető legtöbb munkahelyet
meg tudjuk óvni, és ehhez er
kölcsi kötelességünk személye
sen is hozzájárulni” – derül ki
a közleményből.
A Velünk a Város frakciójá
nak tagjai a koronavírus elleni
védekezésre ajánlják fel áprilisi
tiszteletdíjuk felét Miskolc vá
rosának, és egyúttal kijelentet
ték: támogatják a polgármester
kezdeményezését abban, hogy

lön jogosítványt adnak a pol
gármestereknek: hétfő éjfélig
speciális, szigorító szabályokat
vezethetnek be. Fontos, hogy a
korlátozó szabályokat minden
ki tartsa be, kerülje a csoportos
összejöveteleket, tartsa a távol
ságot a közterületeken, és foko
zottan figyeljünk az idősekre.

függessze fel az önkormány
zati képviselői alapokat mind
addig, amíg azt a város – a jár
vány a és a kormány döntései
miatt kialakult – nehéz gazda
sági helyzete indokolja.
A frakció tagjai közlemény
ben tiltakoznak a Fidesz-kor
mány megszorító intézkedései,
pénzügyi elvonásai miatt is,
amelyek – ahogy fogalmaztak
– gyakorlatilag ellehetetlenítik
az önkormányzatok gazdálko
dását, és a járvány elleni véde
kezés központi támogatása he
lyett a fizetőképesség határára
sodort településeket próbálják
megsarcolni.

2 Mi is kérjük, maradjon otthon!
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HÚSVÉTI ÜZENETE NEM VÁLTOZIK

Juhász Ferenc
római katolikus plébános
gondolatai

Évek múltán vajon hogy tekintünk vissza ezekre a hónapokra, amelyeket most
keservesen töltünk? És kik tekintenek vissza? Ezzel a két
kérdőmondattal kezdem a
2020. évi húsvéti köszöntőmet, és Nagy László szavaival
folytatom, akitől egy televíziós beszélgetésben Kormos István azt kérdezte, hogy ha ez a
film megmarad, és száz vagy
ötszáz év múlva megnézik, mit
üzensz az emberiségnek? – Ha
lesz emberi arcuk egyáltalán,
akkor csókolom őket. Tudjuk,
hogy az emberi élet távlatában a száz év már számottevő.
Csak egy-két ember éri el (esetleg haladja meg) ezt a kort. Egy
nép életében azonban az évszázadok tűnnek olyannak, mint
az embernél az évtized.
A kereszténység kétezer
évre tekint vissza. És ennek
az időszámításnak a kezdetén nem a karácsony (Krisztus
születése) van, hanem a húsvét, amikor is egy sírt üresen
találtak azok, akik barátjukat
és mesterüket három nappal
előbb még maguk helyezték
abba a sírba. Egy sír, amely
nem úgy üres, hogy abban elporladtak a csontok, és nem is
úgy, hogy exhumálták, felszámolták, vagy ellopták a testet
– hanem úgy, hogy abból valaki feltámadt. Az történt vele,
ami eddig még senkivel: vis�szatért a halálból az öröklétbe.
És ez nem hallucináció, nem
trükk, nem álhír (fake news),
hanem az egyetlen válasz életünk összes kérdésére. Biztos
vagyok abban, hogy a 2020. év
húsvétja is életünk legkiemelkedőbb napjai lesznek.
Jézus Krisztus húsvéti misztériuma három napba sűrűsödik: nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat; a
szenvedés, a halál és a feltámadás eseménye elválaszthatatlan
egymástól. Értelme is csak így,
együtt van minden egyes napnak, mindhárom eseménynek.
Ez a húsvét azt hozza most
nekünk, hogy ne csak az Ő

szenvedésére, halálára és feltámadására gondoljunk, hanem
kortársainkéra, közeli és távoli hozzátartozóinkéra is. Nem
elválasztva egymástól, hanem
éppen az Úr feltámadásának
örömében tekintsünk ezekre
az időkre.
Egyébként ezt mondanom
sem kell, mert ahogyan látom,
számtalan jel mutatja, azáltal, hogy többet tartózkodunk
otthon és együtt, az Úrhoz is
közelebb kerülünk. Új felfedezése napjainknak, hogy családi közösségben is egyházzá
tudunk válni. És hogy Nagy
Lászlónak is üzenjünk: nemcsak nekünk, de az egyháznak
is emberarca lesz.
Pásztor Dániel
református püspökhelyettes gondolatai
Különös ünnepre készülünk, ez a húsvéti bizonyára
egészen más lesz, mint a korábbiak, talán még a húsvéti sonka is más ízű lesz, mint
azelőtt. Hiányozni fognak a
templomi, gyülekezeti együttlétek, a családi találkozások.
Ezekben a vészterhes napokban annyi minden elvonja figyelmünket, nehéz lelkileg elcsendesedve várni az ünnepet.

Sok minden megváltozott
az életünkben, egy valaki
azonban ugyanaz maradt, a
szerető Isten, aki most megpróbál bennünket, de éppen
ezekben a napokban tapasztalhatjuk meg velünk létének
erejét, fontosságát.
Más lesz ez az ünnep, mint
az előzőek, de a húsvéti örömhír ugyanaz marad: Az élet
győz a halál felett! Jézus halálból való feltámadása minden
időben ezt az örömhírt adja az
emberi szívekbe. És ha valamikor, akkor most erre igazán
szükségünk van.
Rengeteg félelem, kétség,
aggodalom vesz körül bennünket. Félünk a betegségtől,
féltjük az időseinket, aggódunk azokért, akik nem tehetik meg, hogy otthon maradjanak, hanem most (is) értünk
dolgoznak, aggódunk a holnapért, a családokért, mi lesz

Ünnepi közvetítések
Nagyheti és húsvéti élő közvetítések a Miskolc Televízió
ban. Nagypénteken 15 órától, nagyszombaton 19 órától a
Mindszenti templomból közvetítenek, a szertartást Juhász
Ferenc plébános celebrálja. Húsvétvasárnap 10 órakor a
Görögkatolikus székesegyházból jelentkeznek, a Szent Liturgiát Orosz Atanáz püspök mutatja be.
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azokkal, akik elveszítették
munkájukat, megélhetésüket?
Félelmeink,
aggodalmaink
mint hatalmas hullámok borítanak el bennünket, de elhis�szük-e, hogy él az a Jézus, aki
Úr e hullámok felett?
A húsvéti örömhír arról
szól, hogy ami nekünk lehetetlen, az Jézusnak lehetséges.
Amivel szemben mi tehetetlenül állunk, abban Ő segít, Ő
megsegít. Életünk elhengeríthetetlennek tűnő nagy köveit
Ő el tudja hengeríteni. A reménytelenségből a bizonyosságba szeretne elvinni, nyugtalan lelkünknek békességet
szeretne adni.
Félelmeinkben, reménytelenségünkben, a holnappal
szembeni kilátástalanságunkban azt üzeni: „Bízzatok, én
vagyok, ne féljetek!” Annak,
aki a halál felett győzelmet
aratott, ne lenne hatalma a mi
gondjainkat is megoldani? De
igen! Hittel valljuk: Jézus él!
Számára nincs lehetetlen, rajtunk is tud segíteni, ha kezébe
tesszük életünket.
E nehéz napokban az értünk
meghalt és feltámadott Jézus
Krisztus töltse be szívünket
hittel, reménységgel és szeretettel.
Így legyen Istentől megáldott húsvéti ünnepünk!

Orosz Atanáz
görögkatolikus püspök
gondolatai
Húsvétra készülő zsidók és
zsidó-keresztények hajdan még
azt sem tudták, túlélik-e itt a
Földön azt a különleges éjszakát, amelyben Isten közelségét
kell megtapasztalniuk. Vagy
esetleg már odaát, a mennyben
találkoznak a Messiással?
Egy koronavírusos olasz pap
tette fel a mindnyájunkat foglalkoztató kérdéseket minap a
kórházból hazatérve: „Közeledik a húsvét, de miért kell ilyen
rendetlen módon ünnepelnünk?
Netán maga Isten is megcsömörlött volna mindig egyforma
ünnepeinktől? – Nem, az nem

lehetséges” – válaszolta rögtön
a lábadozó pap. S visszaemlékezett arra, hogy húsvétnak az
eredeti héber elnevezése „áthaladást”, „Isten átvonulását” jelentette, amely sok egyiptomi
áldozattal járt, de a zsidók számára szabadulást hozott.
„De meddig és hol is vonul
még át Isten ez éven?” – kérdezi
a kórházból hazavitt olasz pap.
Hozzá hasonlóan nekünk is
vannak megválaszolatlan kérdéseink. S ezen a nagyhéten mi
sem tudunk körmenetekre vonulni. Nagycsütörtökön megemlékezünk Jézus Krisztus
szeretetének legnagyobb jeléről. Aztán pedig értünk vállalt
kínszenvedéséről és kereszthaláláról, amelyben előre is közösséget vállalt minden szenvedő emberrel. Így készülünk
családonként is az Ő feltámadásának nagy ünnepére.
Nehezünkre esik nyilvános
liturgiák nélkül átélni ezt az
idei nagyhetet. Mégis eszünkbe juthat Szent Pál intelme:
„Mindenki vesse alá magát a
felettes hatóságoknak! Nincs
ugyanis hatalom, csak Istentől... Aki tehát ellene szegül a
felsőbbségnek, szembeszáll Isten rendelésével.” (Róm 13,1-2)
Helytelen volna most szembeszegülni a hatósági rendelkezésekkel, hiszen vezetőink
nem azt követelik, hogy tagadjuk meg hitünket, csak azt kérik, hogy tartsunk be néhány
szabályt minden ember közös
jóllétéért, hogy elmúljon ez a
járvány. Az idei nagyhéten alá
kell magunkat vetnünk a hatóságok rendeleteinek, mivel

ezeket az élet védelmében hozták. Idősebb testvéreink csak
otthonról kapcsolódjanak be a
húsvéti imádságainkba!
Hiszünk abban, hogy így is
a halált legyőző Isten vonul át
közöttünk, és hogy megérinti, megkönnyebbítheti azokat a családokat is, amelyek a
technika modern eszközeivel
követni tudják a székesegyházunkból sugárzott élő közvetítést. Krisztus feltámadt számukra és értük is, és legyőzte a
halált, még akkor is, ha az olykor farkasszemet néz velünk.
A zsoltáros szavával „Istenben bízunk, nem félünk”. Beteg és a betegségből lábadozó
testvéreinkkel együtt imádkozva mi is azt kívánjuk, hogy
e nagyhét végén húsvét csodálatos szabadulást hozzon ettől
a rút járványtól.
Sándor Frigyes
evangélikus lelkész
gondolatai
„Ha pedig Krisztus nem támadt fel, akkor hiábavaló a mi
igehirdetésünk, de hiábavaló a
ti hitetek is.
Ámde Krisztus feltámadt
a halottak közül, mint az elhunytak zsengéje." (1Kor
15,14.20)
Egyre nehezebb a ma emberének húsvétról beszélni. Nem
azért, mert bonyolult lenne elmondani azt, amiről szól, hanem mert ezernyi szokás és
hagyomány kapcsolódik az
emberek fejében ehhez az ünnephez.
A napokban keresgéltem az
interneten egy olyan képet,
amely segít megérteni az ünnep
üzenetét. Beírtam a keresőbe:
húsvét. Közel hétszáz képet hozott fel elsőre, melyen vagy tojás vagy nyúl vagy locsolkodás
vagy bármi egyéb volt látható,
de ami tényleg a lényegről mutatott valamit, az összesen két
kép volt. Sajnos ennyire messze
kerültünk a lényegtől.
Az ünnep üzenete egy mondatban megfogalmazható és
egy kérdésben személyessé te-

hető. Kezdjük talán a kérdéssel: Mi vagy ki tartja meg az
Ön életét? Mire alapozza az
egzisztenciáját? Mi ad tartást
Önnek?
A legtöbben talán az egészségükbe, az anyagiakba kapaszkodnak, esetleg kapcsolataikba vagy talán a családjukba. A
mostani vírus egy láthatatlan
ellenség a maga kicsiségében,
és úgy tűnik, mégis kikezdi
mindegyik alapzatunkat.
A keresztyén ember egy furcsának tűnő alapra épít, amit
úgy neveznek: Jézus üres sírja. Ez a tény máig megosztja
az emberiséget. Van, aki elhiszi ezt, és van, aki tagadja.
Van, aki gúnyt űz ebből és van,
aki az életét adja érte. Mi, hívő
emberek az utóbbihoz tartozunk, és erre a hihetetlennek
tűnő tényre építjük a hitünket
és az életünket. Maga a Mester
is azt tanította, hogy ez az alap
a legnagyobb bajban válik biztos alappá, kősziklává, melyet
semmilyen vihar az életünkben nem rombol le.

Istenbe vetett hit a hallott
események, a jó hír (evangélium) hatására ébredhet bennünk. Ez a hit több, mint elhivése a Jézussal kapcsolatos
eseményeknek. Ez a hit belekapaszkodik Istenbe, és szilárd
talajjá válik számára. Ő maga
az élet, akivel ma is lehet találkozni, akinek hatalma van ott
is, ahol sem pénz, sem a kapcsolat, sem a család, de még
adott esetben a szappan sem
segíthet, mert Neki van hatalma életet adni és még a halálból is ha kell, visszahozni.

HÍREK RÖVIDEN
Környezetbarát
és fertőtlenít
Takarítják az MVK csaknem
400 villamos- és buszmegállóját a Városgazda munkatársainak részvételével. A munkáknál – az ÁNTSZ által ajánlott
– vírusölő és környezetbarát
0,1% hypo port alkalmaznak.

Szájmaszkokat kapott
a város
Majd kétezer szájmaszkot
vett át Veres Pál polgármester
a Miprodukt Kft.-től, ezeket a
város üzemeltetését végző cégek és a szociális, idősellátási terület munkatársai kapják
meg. – Maszk viselése a felelősségteljes magatartás most –
hangsúlyozta Veres Pál. Hoz-

zátette: egy kínai civil szervezet
felajánlására 5 ezer darab FFP2-es maszkot kapott a város,
amit a házi- és fogorvosokhoz
és a szociális ellátásban dolgozókhoz juttatnak el. Ezzel párhuzamosan továbbra is osztják
a sebészi maszkokat, az orvosi
rendelőkbe pedig kézfertőtlenítőt küldenek.

Védekezésre
autóárveréssel
Eladásra kínálja exkluzív felszereltséggel rendelkező szolgálati autóját Miskolc jegyzője,
Ignácz Dávid. A vételárát teljes
egészében a koronavírus elleni
védekezésre fordítja Miskolc
vezetése. Az egyfordulós, nyílt
pályázatot a jegyzo@miskolc.

SEGÍTIK AZ ELSŐ VONALBAN DOLGOZÓKAT. Több mint 600
orvosi szájmaszkot és védőmaszkot, 500 gumikesztyűt, és 80
doboz vitamint adott át az első vonalban dolgozó MIÖR munkatársainak Varga Andrea alpolgármester. A rendészeknél
nagy szükség van minden ilyen segítségre, mondta Kovács
László Csaba, a MIÖR igazgatója. Az alpolgármester emlékeztetett: a miskolci rendészek a járvány első pillanatától kezdve
az idősellátásban is közreműködnek.

hu e-mail címre lehet benyújtani, április 22-éig. A teljes pályá-

zati kiírás Miskolc város honlapján érhető el.
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Aktuális

Miskolci Napló – A város lapja

TÖBB MILLIÁRD FORINTOS
BEVÉTELKIESÉS MISKOLCON

Az élet nem áll meg:
épül az Y-híd

Hirdetés

A kormányrendelettel elvont
gépjárműadó-bevétel
Miskolc esetében éves szinten
450 millió forintos kiesést jelent. Más adóbevételektől is
elesik a város: a járványhelyzet egyik legnagyobb vesztese a turizmus, az idegenforgalom szinte teljes leállása miatt
Miskolcnak azzal is számolnia
kell, hogy az idén minimálisra csökken a befizetett idegenforgalmi adó összege. Ez
nagyságrendileg 150 millió
forint.
A hétfőn országosan bevezetett ingyenes közterületi
parkolás havonta 85 millió forintos kiesést okoz, ez a fennmaradó kilenc hónapra számolva újabb 765 millió forint
mínuszt jelent a városnak.
A koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került vál-

lalkozások megsegítésére Miskolc elsőként hozott gyors és
érdemi intézkedéseket a magyar városok közül, első körben 50 százalékkal csökkentve az ilyen cégek bérleti díjait
– ezáltal az ebből származó
önkormányzati bevételeket is
– havi szinten 40-50 millió forint értékben.
Mindezek mellett a jelenlegi helyzetben Miskolc önkormányzata továbbra is elsődleges feladatának tekinti a
járvánnyal szembeni védekezést, a megelőzést, az itt élők
védelmét, amire már eddig is
több tízmillió forintot fordított a városvezetés.
Továbbra is működtetni kell
az idősellátást, a bölcsődei és
óvodai ügyeletet és étkeztetést, biztosítani kell a szemét-

szállítást, a közterületek takarítását, és minden más olyan
városüzemeltetési feladatot,
amelyről a veszélyhelyzet előtt
is gondoskodott a város.
Ezen felül vannak olyan önkormányzati
intézmények,
például a Miskolci Nemzeti
Színház, a Miskolci Kulturális Központ, vagy a Miskolci
Fürdők Kft., amelyek működése a járvány miatt teljesen
leállt. Ennek ellenére ezeknek
a cégeknek a közüzemi számláit továbbra is fizetni kell, és
mivel a városvezetés kiemelt
célja a munkahelyek megőrzése és megóvása, elbocsátások
helyett továbbfizeti az itt dolgozók bérét is.
A járványhelyzet kapcsán
az MVK Zrt.-t is meg kell említeni, hiszen a tömegközleke-

dési vállalatnál a veszélyhelyzet kihirdetése óta csaknem
90 százalékkal esett vissza az
utasok száma. Jóval kevesebb
jegy és bérlet fogy, mint a korábbi hónapokban, ez pedig
súlyos, sok millió forintos bevételkiesést okoz.
Összességében a város több
milliárd forintos bevételkieséssel kénytelen számolni
az idén, ami azt jelenti, hogy
minden újabb kiadást szigorúan meg kell fontolni, és továbbra is a városüzemeltetési
és szociális alapfeladatok ellátását kell elsődlegesnek tekinteni amellett, hogy a jelenlegi helyzetben a járványügyi
védekezést minden más elé
kényszerül helyezni az önkormányzat.
FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ

Hirdetés

MEGNYITOTTUNK!

272-5/2020

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

A TE ÁLLOMÁSOD!

Rendelés: 46/611-523,
30/695-3261

85-7/2020

www.pizzastation27.hu

378-2/2020

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás rendje nem változik a húsvéti
ünnepek alatt. A hulladékot munkaszüneti napokon, azaz nagypénteken és húsvéthétfőn változatlanul, a korábbi megszokott rend szerint szállítjuk el.
Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szállítás napján legkésőbb
reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni.
A hulladékudvarok 2020. április 10-én és 13-án zárva tartanak.
Személyes ügyfélszolgálati irodáink a koronavírus további terjedésének megelőzése érdekében továbbra is zárva tartanak, a húsvéti ünnepek alatt a telefonos ügyintézési lehetőség szünetel.
További információ:
BMH Nonprofit Kft.
www.bmhnonprofit.hu
06 21 3500 111
ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

274-7/2020

– A beruházás két elemből
áll: a Vörösmarty-kereszteződéstől kezdődően egy útszélesítés és forgalmirend-változtatás történik, amibe beletartozik
majd egy új turbókörforgalom
a Vörösmarty és Király utcák
kereszteződésében. A második ütem pedig maga az Y-híd
– emlékeztetett Veres Pál.
– Nagy öröm számomra,
hogy ezekben a nehéz napok-

ban egy ilyen eseménnyel is azt
tudja üzenni a kormány Miskolc és térsége lakosságának,
valamint minden magyar embernek, hogy a munka és az
élet nem áll meg – nyilatkozta
Csöbör Katalin országgyűlési
képviselő a munka elkezdése
kapcsán.
A szerdai tájékoztatón jelen
volt Hegedűs Andrea, Cseléné
Figula Edina és Badány Lajos,
vagyis az érintett három választókerület önkormányzati
képviselője is, akik eredetileg
egy lakossági fórumon szerették volna tájékoztatni a helyieket, ennek megtartására a koronavírus-járvány miatt nem
volt mód.
TAJTHY ÁKOS,
FOTÓ: JUHÁSZ ÁKOS

Még a járványhelyzet elején járunk, de már most
egyértelműen látszik, hogy
a kormány által bejelentett
elvonások, a járvány elleni védekezéssel kapcsolatos
pluszfeladatok és az ehhez
szükséges eszközök beszerzése, illetve egyes városi cégek leállása miatt több milliárd forintos bevételkieséssel
kell számolnia Miskolcnak
az idei évben.

521-0/2020

– Tizenhárom és fél milliárd forintos fejlesztésről
van szó, mellyel várhatóan
2022 októberének végére
készülhet el a kivitelező –
mondta Veres Pál polgármester a helyszínen tartott
sajtótájékoztatón.
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Miskolci Napló
FÜSTBE MEGY AZ EGÉSZSÉGÜNK?

513-0/2020

Járványügyi vészhelyzet, kijárási korlátozás, sőt már tűzgyújtási tilalom is. Ha beszorultunk otthonainkba, legalább a
saját kertünkben tehessük azt,
amit akarunk! A Miskolc különböző részein feltűnő füstoszlopok mutatják, hogy többen
is így gondolkoznak, pedig
egészségünkre nézve is veszélyes dolog a tűzzel játszani!
Sokat hallani a helytelen
fűtés egészségkárosító hatásáról, a megfelelő fűtőberen-

dezés és fűtőanyag fontosságáról, de a kerti égetés ártó
hatásairól sem szabad megfeledkeznünk. Hiszen a kerti
avar, fű, gallyak égetése során
a nem megfelelő égési feltételek (pl. rossz levegőellátás)
és a magasabb nedvességtartalom miatt, a kályhában
való begyújtáshoz képest sokszorosan több légszennyező
anyag keletkezik. Ezek egy része rákkeltő, de egyéb egészségre gyakorolt hatásuk sem
elhanyagolható. Fejfájást, szédülést, émelygést, asztmás rohamot, légúti irritációt, szív- és
érrendszeri zavarokat okozhatnak. Hatásuk lehet a központi
idegrendszerre, májra, vesére,
szélsőséges esetben fejlődési

rendellenességekhez is hozzájárulhatnak.
Kérjük, hogy ne égessen, hanem komposztáljon! Használja
a talaj javára a szerves anyagokat, vagy ha erre nincs módja,
vegye igénybe a szelektív gyűjtést! Észrevételeiket, kérdéseiket várjuk a hungAIRy@miskolc.
hu címen.
A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17
IPE/HU/000017) projekt az Európai Unió LIFE programjának
támogatásával valósul meg.
Célja a levegőminőség javítása
10 magyarországi városban, így
Miskolcon is.

Life

A kerti hulladékot égetők
egészsége komolyan károsodhat, és akár egy teljes
városrész levegőjét elszen�nyezhetik. Aki teheti, égetés
helyett komposztáljon!

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

243-3/2020

310-7/2020

215-4/2020

Cleansing kézfertőtlenítő spray, 80 ml
1399 Ft
Aquella antibakteriális, nedves kendő, 80 lapos
999 Ft
Silky antibakteriális, nedves kendő, 10 lapos
299 Ft
Mild antibakteriális, foly. szappan, 1 l
699 Ft
Domestos 750 ml
499 Ft
Flóraszept fürdőszobai tiszt., pumpás, 750 ml 		
699 Ft
Well done kéztisztítószer, 400 ml
999 Ft
Perfect WC-papír, 24 tekercs, 41,62 Ft/db
999 Ft
CSAK NÁLUNK KAPHATÓ!
Clean kézfertőtlenítő gél, 400ml
2999 Ft
Orvosi szájmaszk 90 Co-on mosható, sterilizálható, többször használható!
Szájmaszkok
már 499 Ft-tól

468-0/2020
267-5/2020
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