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MEGHOSSZABÍTOTTÁK  
A KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁST

 Határozatlan időre meghosz-
szabbította a kijárási korlá-
tozást Orbán Viktor minisz-
terelnök.

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

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.

RENDKÍVÜLI  

KIADÁS

Még nincs látható közelség-
ben a járvány vége. Ha kime-
gyünk, számos tünetmentes 
ember fertőzhet meg minket 
is. Dr. Török Lajos házi gyer-
mekorvos szerint a gyerekek-
re 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 egymásfél 
méteres távolságra is eljutnak 
szánkból a nyálcseppek a kör
nyezetünkbe. Ha köhögünk 
vagy tüsszentünk, az kéthá
rom méterre is elszórhatja a 
vírusokat – figyelmeztet dr. 
Török Lajos.                           NOR

MÉG NINCS VÉGE  
A JÁRVÁNYNAK! 

Szolidaritást vállalnak a dol-
gozókkal, 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 Orbánkormány 

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 ösz
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 

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 Fideszkor
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.

TISZTELETDÍJUKAT AJÁNLOTTÁK FEL A VÉDEKEZÉSHEZ



Juhász Ferenc  
római katolikus plébános 
gondolatai

Évek múltán vajon hogy te-
kintünk vissza ezekre a hó-
napokra, amelyeket most 
keservesen töltünk? És kik te-
kintenek vissza? Ezzel a két 
kérdőmondattal kezdem a 
2020. évi húsvéti köszöntő-
met, és Nagy László szavaival 
folytatom, akitől egy televízi-
ós beszélgetésben Kormos Ist-
ván 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 távlatá-
ban a száz év már számottevő. 
Csak egy-két ember éri el (eset-
leg haladja meg) ezt a kort. Egy 
nép életében azonban az évszá-
zadok tűnnek olyannak, mint 
az embernél az évtized.

A kereszténység kétezer 
évre tekint vissza. És ennek 
az időszámításnak a kezde-
tén nem a karácsony (Krisztus 
születése) van, hanem a hús-
vét, 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 el-
porladtak a csontok, és nem is 
úgy, hogy exhumálták, felszá-
molták, vagy ellopták a testet 
– hanem úgy, hogy abból va-
laki feltámadt. Az történt vele, 
ami eddig még senkivel: visz-
szatért a halálból az öröklétbe. 
És ez nem hallucináció, nem 
trükk, nem álhír (fake news), 
hanem az egyetlen válasz éle-
tünk összes kérdésére. Biztos 
vagyok abban, hogy a 2020. év 
húsvétja is életünk legkiemel-
kedőbb napjai lesznek.

Jézus Krisztus húsvéti misz-
tériuma három napba sűrű-
södik: nagycsütörtök, nagy-
péntek és nagyszombat; a 
szenvedés, a halál és a feltáma-
dás eseménye elválaszthatatlan 
egymástól. Értelme is csak így, 
együtt van minden egyes nap-
nak, mindhárom eseménynek.

Ez a húsvét azt hozza most 
nekünk, hogy ne csak az Ő 

szenvedésére, halálára és feltá-
madására gondoljunk, hanem 
kortársainkéra, közeli és távo-
li 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, azál-
tal, hogy többet tartózkodunk 
otthon és együtt, az Úrhoz is 
közelebb kerülünk. Új felfede-
zése napjainknak, hogy csa-
ládi közösségben is egyházzá 
tudunk válni. És hogy Nagy 
Lászlónak is üzenjünk: nem-
csak nekünk, de az egyháznak 
is emberarca lesz.

Pásztor Dániel  
református püspök- 
helyettes gondolatai

Különös ünnepre készü-
lünk, ez a húsvéti bizonyára 
egészen más lesz, mint a ko-
rábbiak, talán még a húsvé-
ti sonka is más ízű lesz, mint 
azelőtt. Hiányozni fognak a 
templomi, gyülekezeti együtt-
létek, a családi találkozások. 
Ezekben a vészterhes napok-
ban annyi minden elvonja fi-
gyelmünket, nehéz lelkileg el-
csendesedve várni az ünnepet.

Sok minden megváltozott 
az életünkben, egy valaki 
azonban ugyanaz maradt, a 
szerető Isten, aki most meg-
próbál bennünket, de éppen 
ezekben a napokban tapasz-
talhatjuk meg velünk létének 
erejét, fontosságát.

Más lesz ez az ünnep, mint 
az előzőek, de a húsvéti öröm-
hír ugyanaz marad: Az élet 
győz a halál felett! Jézus halál-
ból való feltámadása minden 
időben ezt az örömhírt adja az 
emberi szívekbe. És ha vala-
mikor, akkor most erre igazán 
szükségünk van.

Rengeteg félelem, kétség, 
aggodalom vesz körül ben-
nünket. Félünk a betegségtől, 
féltjük az időseinket, aggó-
dunk azokért, akik nem tehe-
tik meg, hogy otthon marad-
janak, hanem most (is) értünk 
dolgoznak, aggódunk a hol-
napért, a családokért, mi lesz 

azokkal, akik elveszítették 
munkájukat, megélhetésüket? 
Félelmeink, aggodalmaink 
mint hatalmas hullámok borí-
tanak el bennünket, de elhisz-
szük-e, hogy él az a Jézus, aki 
Úr e hullámok felett?

A húsvéti örömhír arról 
szól, hogy ami nekünk lehe-
tetlen, az Jézusnak lehetséges. 
Amivel szemben mi tehetetle-
nül állunk, abban Ő segít, Ő 
megsegít. Életünk elhengerít-
hetetlennek tűnő nagy köveit 
Ő el tudja hengeríteni. A re-
ménytelenségből a bizonyos-
ságba szeretne elvinni, nyug-
talan lelkünknek békességet 
szeretne adni.

Félelmeinkben, reményte-
lenségünkben, a holnappal 
szembeni kilátástalanságunk-
ban 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, raj-
tunk is tud segíteni, ha kezébe 
tesszük életünket.

E nehéz napokban az értünk 
meghalt és feltámadott Jézus 
Krisztus töltse be szívünket 
hittel, reménységgel és szere-
tettel.

Így legyen Istentől megál-
dott 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 éjsza-
kát, amelyben Isten közelségét 
kell megtapasztalniuk. Vagy 
esetleg már odaát, a mennyben 
találkoznak a Messiással?

Egy koronavírusos olasz pap 
tette fel a mindnyájunkat fog-
lalkoztató kérdéseket minap a 
kórházból hazatérve: „Közele-
dik a húsvét, de miért kell ilyen 
rendetlen módon ünnepelnünk? 
Netán maga Isten is megcsö-
mörlött volna mindig egyforma 
ünnepeinktől? – Nem, az nem 

lehetséges” – válaszolta rögtön 
a lábadozó pap. S visszaemlé-
kezett arra, hogy húsvétnak az 
eredeti héber elnevezése „átha-
ladást”, „Isten átvonulását” je-
lentette, amely sok egyiptomi 
áldozattal járt, de a zsidók szá-
mára 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 kér-
déseink. S ezen a nagyhéten mi 
sem tudunk körmenetekre vo-
nulni. Nagycsütörtökön meg-
emlékezünk Jézus Krisztus 
szeretetének legnagyobb jelé-
ről. Aztán pedig értünk vállalt 
kínszenvedéséről és keresztha-
láláról, amelyben előre is kö-
zösséget vállalt minden szen-
vedő emberrel. Így készülünk 
családonként is az Ő feltáma-
dásának nagy ünnepére.

Nehezünkre esik nyilvános 
liturgiák nélkül átélni ezt az 
idei nagyhetet. Mégis eszünk-
be juthat Szent Pál intelme: 
„Mindenki vesse alá magát a 
felettes hatóságoknak! Nincs 
ugyanis hatalom, csak Isten-
től... Aki tehát ellene szegül a 
felsőbbségnek, szembeszáll Is-
ten rendelésével.” (Róm 13,1-2)

Helytelen volna most szem-
beszegülni a hatósági rendel-
kezésekkel, hiszen vezetőink 
nem azt követelik, hogy tagad-
juk meg hitünket, csak azt ké-
rik, hogy tartsunk be néhány 
szabályt minden ember közös 
jóllétéért, hogy elmúljon ez a 
járvány. Az idei nagyhéten alá 
kell magunkat vetnünk a ha-
tóságok rendeleteinek, mivel 

ezeket az élet védelmében hoz-
ták. Idősebb testvéreink csak 
otthonról kapcsolódjanak be a 
húsvéti imádságainkba!

Hiszünk abban, hogy így is 
a halált legyőző Isten vonul át 
közöttünk, és hogy megérin-
ti, megkönnyebbítheti azo-
kat a családokat is, amelyek a 
technika modern eszközeivel 
követni tudják a székesegyhá-
zunkból sugárzott élő közve-
títést. Krisztus feltámadt szá-
mukra és értük is, és legyőzte a 
halált, még akkor is, ha az oly-
kor farkasszemet néz velünk.

A zsoltáros szavával „Isten-
ben bízunk, nem félünk”. Be-
teg és a betegségből lábadozó 
testvéreinkkel együtt imád-
kozva mi is azt kívánjuk, hogy 
e nagyhét végén húsvét csodá-
latos szabadulást hozzon ettől 
a rút járványtól.

Sándor Frigyes  
evangélikus lelkész  
gondolatai

„Ha pedig Krisztus nem tá-
madt fel, akkor hiábavaló a mi 
igehirdetésünk, de hiábavaló a 
ti hitetek is.

Ámde Krisztus feltámadt 
a halottak közül, mint az el-
hunytak zsengéje." (1Kor 
15,14.20)

Egyre nehezebb a ma embe-
rének húsvétról beszélni. Nem 
azért, mert bonyolult lenne el-
mondani azt, amiről szól, ha-
nem mert ezernyi szokás és 
hagyomány kapcsolódik az 
emberek fejében ehhez az ün-
nephez.

A napokban keresgéltem az 
interneten egy olyan képet, 
amely segít megérteni az ünnep 
üzenetét. Beírtam a keresőbe: 
húsvét. Közel hétszáz képet ho-
zott fel elsőre, melyen vagy to-
jás vagy nyúl vagy locsolkodás 
vagy bármi egyéb volt látható, 
de ami tényleg a lényegről mu-
tatott valamit, az összesen két 
kép volt. Sajnos ennyire messze 
kerültünk a lényegtől.

Az ünnep üzenete egy mon-
datban megfogalmazható és 
egy kérdésben személyessé te-

hető. Kezdjük talán a kérdés-
sel: Mi vagy ki tartja meg az 
Ön életét? Mire alapozza az 
egzisztenciáját? Mi ad tartást 
Önnek?

A legtöbben talán az egészsé-
gükbe, az anyagiakba kapasz-
kodnak, esetleg kapcsolataik-
ba vagy talán a családjukba. A 
mostani vírus egy láthatatlan 
ellenség a maga kicsiségében, 
és úgy tűnik, mégis kikezdi 
mindegyik alapzatunkat.

A keresztyén ember egy fur-
csának tűnő alapra épít, amit 
úgy neveznek: Jézus üres sír-
ja. Ez a tény máig megosztja 
az emberiséget. Van, aki el-
hiszi ezt, és van, aki tagadja. 
Van, aki gúnyt űz ebből és van, 
aki az életét adja érte. Mi, hívő 
emberek az utóbbihoz tarto-
zunk, 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 biz-
tos alappá, kősziklává, melyet 
semmilyen vihar az életünk-
ben nem rombol le.

Istenbe vetett hit a hallott 
események, a jó hír (evangé-
lium) hatására ébredhet ben-
nünk. Ez a hit több, mint el-
hivése a Jézussal kapcsolatos 
eseményeknek. Ez a hit bele-
kapaszkodik Istenbe, és szilárd 
talajjá válik számára. Ő maga 
az élet, akivel ma is lehet talál-
kozni, akinek hatalma van ott 
is, ahol sem pénz, sem a kap-
csolat, sem a család, de még 
adott esetben a szappan sem 
segíthet, mert Neki van hatal-
ma életet adni és még a halál-
ból is ha kell, visszahozni.

Mi is kérjük, maradjon otthon!
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Környezetbarát  
és fertőtlenít

Takarítják az MVK csaknem 
400 villamos- és buszmegálló-
ját a Városgazda munkatársa-
inak részvételével. A munkák-
nál – 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 cé-
gek és a szociális, idősellátá-
si terület munkatársai kapják 
meg. – Maszk viselése a fele-
lősségteljes magatartás most – 
hangsúlyozta Veres Pál. Hoz-

zátette: egy kínai civil szervezet 
felajánlására 5 ezer darab FFP-
2-es maszkot kapott a város, 
amit a házi- és fogorvosokhoz 
és a szociális ellátásban dolgo-
zókhoz juttatnak el. Ezzel pár-
huzamosan továbbra is osztják 
a sebészi maszkokat, az orvosi 
rendelőkbe pedig kézfertőtlení-
tőt küldenek.

Védekezésre  
autóárveréssel

Eladásra kínálja exkluzív fel-
szereltséggel rendelkező szol-
gálati autóját Miskolc jegyzője, 
Ignácz Dávid. A vételárát teljes 
egészében a koronavírus elleni 
védekezésre fordítja Miskolc 
vezetése. Az egyfordulós, nyílt 
pályázatot a jegyzo@miskolc.

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

zati kiírás Miskolc város hon-
lapján érhető el.

HÍREK RÖVIDEN

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 mun-
katársainak Varga Andrea alpolgármester. A rendészeknél 
nagy szükség van minden ilyen segítségre, mondta Kovács 
László Csaba, a MIÖR igazgatója. Az alpolgármester emlékez-
tetett: a miskolci rendészek a járvány első pillanatától kezdve 
az idősellátásban is közreműködnek. 

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 Li-
turgiát Orosz Atanáz püspök mutatja be.



Még a járványhelyzet ele-
jén járunk, de már most 
egyértelműen látszik, hogy 
a kormány által bejelentett 
elvonások, a járvány elle-
ni védekezéssel kapcsolatos 
pluszfeladatok és az ehhez 
szükséges eszközök beszer-
zése, illetve egyes városi cé-
gek leállása miatt több milli-
árd forintos bevételkieséssel 
kell számolnia Miskolcnak 
az idei évben.

A kormányrendelettel el-
vont gépjárműadó-bevétel 
Miskolc esetében éves szinten 
450 millió forintos kiesést je-
lent. Más adóbevételektől is 
elesik a város: a járványhely-
zet egyik legnagyobb veszte-
se a turizmus, az idegenforga-
lom szinte teljes leállása miatt 
Miskolcnak azzal is számolnia 
kell, hogy az idén minimális-
ra csökken a befizetett ide-
genforgalmi adó összege. Ez 
nagyságrendileg 150 millió 
forint.

A hétfőn országosan beve-
zetett ingyenes közterületi 
parkolás havonta 85 millió fo-
rintos kiesést okoz, ez a fenn-
maradó kilenc hónapra szá-
molva újabb 765 millió forint 
mínuszt jelent a városnak.

A koronavírus-járvány mi-
att nehéz helyzetbe került vál-

lalkozások megsegítésére Mis-
kolc elsőként hozott gyors és 
érdemi intézkedéseket a ma-
gyar városok közül, első kör-
ben 50 százalékkal csökkent-
ve az ilyen cégek bérleti díjait 
– ezáltal az ebből származó 
önkormányzati bevételeket is 
– havi szinten 40-50 millió fo-
rint értékben.

Mindezek mellett a jelen-
legi helyzetben Miskolc ön-
kormányzata továbbra is el-
sődleges feladatának tekinti a 
járvánnyal szembeni védeke-
zést, a megelőzést, az itt élők 
védelmét, amire már eddig is 
több tízmillió forintot fordí-
tott a városvezetés.

Továbbra is működtetni kell 
az idősellátást, a bölcsődei és 
óvodai ügyeletet és étkezte-
tést, biztosítani kell a szemét-

szállítást, a közterületek taka-
rítását, és minden más olyan 
városüzemeltetési feladatot, 
amelyről a veszélyhelyzet előtt 
is gondoskodott a város.

Ezen felül vannak olyan ön-
kormányzati intézmények, 
például a Miskolci Nemzeti 
Színház, a Miskolci Kulturá-
lis Központ, vagy a Miskolci 
Fürdők Kft., amelyek műkö-
dése a járvány miatt teljesen 
leállt. Ennek ellenére ezeknek 
a cégeknek a közüzemi szám-
láit továbbra is fizetni kell, és 
mivel a városvezetés kiemelt 
célja a munkahelyek megőrzé-
se és megóvása, elbocsátások 
helyett továbbfizeti az itt dol-
gozók bérét is.

A járványhelyzet kapcsán 
az MVK Zrt.-t is meg kell em-
líteni, hiszen a tömegközleke-

dési vállalatnál a veszélyhely-
zet kihirdetése óta csaknem 
90 százalékkal esett vissza az 
utasok száma. Jóval kevesebb 
jegy és bérlet fogy, mint a ko-
rábbi hónapokban, ez pedig 
súlyos, sok millió forintos be-
vételkiesést okoz.

Összességében a város több 
milliárd forintos bevételki-
eséssel kénytelen számolni 
az idén, ami azt jelenti, hogy 
minden újabb kiadást szigo-
rúan meg kell fontolni, és to-
vábbra is a városüzemeltetési 
és szociális alapfeladatok el-
látását kell elsődlegesnek te-
kinteni amellett, hogy a jelen-
legi helyzetben a járványügyi 
védekezést minden más elé 
kényszerül helyezni az önkor-
mányzat.

FOTÓ: MOCSÁRI LÁSZLÓ
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– Tizenhárom és fél mil-
liárd forintos fejlesztésről 
van szó, mellyel várhatóan 
2022 októberének végére 
készülhet el a kivitelező – 
mondta Veres Pál polgár-
mester a helyszínen tartott 
sajtótájékoztatón.

– A beruházás két elemből 
áll: a Vörösmarty-keresztező-
déstől kezdődően egy útszéle-
sítés és forgalmirend-változta-
tás történik, amibe beletartozik 
majd egy új turbókörforgalom 
a Vörösmarty és Király utcák 
kereszteződésében. A máso-
dik 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 Mis-
kolc és térsége lakosságának, 
valamint minden magyar em-
bernek, 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 vá-
lasztókerület önkormányzati 
képviselője is, akik eredetileg 
egy lakossági fórumon szeret-
ték volna tájékoztatni a helyie-
ket, ennek megtartására a ko-
ronavírus-járvány miatt nem 
volt mód.                 TAJTHY ÁKOS, 
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Hirdetés

Az élet nem áll meg:  
épül az Y-híd

378-2/2020

További információ:
BMH Nonprofit Kft.

www.bmhnonprofit.hu
06 21 3500 111 

ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hulladékszállítás rendje nem változik a húsvéti 

ünnepek alatt. A hulladékot munkaszüneti napokon, azaz nagypénteken és hús-
véthétfőn 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 megelő-
zése érdekében továbbra is zárva tartanak, a húsvéti ünnepek alatt a telefonos ügy-
intézési lehetőség szünetel. 
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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!

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

Az akció érvényes: 2020. 04. 11-től 2020. 04. 17-ig 
AKCIÓ! TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS!

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
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A kerti hulladékot égetők 
egészsége komolyan káro-
sodhat, és akár egy teljes 
városrész levegőjét elszeny-
nyezhetik. Aki teheti, égetés 
helyett komposztáljon!

Járványügyi vészhelyzet, ki-
járási korlátozás, sőt már tűz-
gyújtási tilalom is. Ha beszorul-
tunk otthonainkba, legalább a 
saját kertünkben tehessük azt, 
amit akarunk! A Miskolc külön-
böző részein feltűnő füstosz-
lopok mutatják, hogy többen 
is így gondolkoznak, pedig 
egészségünkre nézve is veszé-
lyes dolog a tűzzel játszani!

Sokat hallani a helytelen 
fűtés egészségkárosító hatá-
sáról, a megfelelő fűtőberen-

dezés és fűtőanyag fontossá-
gáról, de a kerti égetés ártó 
hatásairól sem szabad meg-
feledkeznünk. Hiszen a kerti 
avar, fű, gallyak égetése során 
a nem megfelelő égési felté-
telek (pl. rossz levegőellátás) 
és a magasabb nedvesség-
tartalom miatt, a kályhában 
való begyújtáshoz képest sok-
szorosan több légszennyező 
anyag keletkezik. Ezek egy ré-
sze rákkeltő, de egyéb egész-
ségre gyakorolt hatásuk sem 
elhanyagolható. Fejfájást, szé-
dülést, émelygést, asztmás ro-
hamot, légúti irritációt, szív- és 
érrendszeri zavarokat okozhat-
nak. Hatásuk lehet a központi 
idegrendszerre, májra, vesére, 
szélsőséges esetben fejlődési 

rendellenességekhez is hozzá-
járulhatnak.

Kérjük, hogy ne égessen, ha-
nem komposztáljon! Használja 
a talaj javára a szerves anyago-
kat, vagy ha erre nincs módja, 
vegye igénybe a szelektív gyűj-
tést! Észrevételeiket, kérdései-
ket várjuk a hungAIRy@miskolc.
hu címen.

A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 
IPE/HU/000017) projekt az Eu-
rópai Unió LIFE programjának 
támogatásával valósul meg. 
Célja a levegőminőség javítása 
10 magyarországi városban, így 
Miskolcon is.

FÜSTBE MEGY AZ EGÉSZSÉGÜNK?
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