
Legutóbb fekvőbeteg-kapaci-
tásának felét tette szabaddá a 
megyei központi kórház. Szá-
mítások szerint má jus 3-án 
tetőzik a járvány, ezt mond-
ják a szakemberek. Dr. Révész 
János főigazgatót kérdeztük a 
közelgő dátum kapcsán.

– Ha május elején éri el a te-
tőpontját Magyarországon a 
megbetegedések száma, szük-
séges-e további felkészülés Mis-
kolcon és a megyében?

– A kormányzati intézkedé-
seknek megfelelően Miskol-
con 1600, B.-A.-Z. megyében 
összesen 2700 fekvőbeteg ágy 
áll a megye 650 ezer lakosá-
nak rendelkezésére a járvány-

ügyi vészhelyzetben. Ezen 
ágyak közül minden harma-
dik alkalmas kell legyen léle-
geztetőgép működtetésére. A 
fenti, országos szintű rutineljá-
rási protokollon kívül töreked-

tünk arra, hogy kórházunk a 
kiemelten veszélyeztetett bete-
gek számára is megfelelő ellá-
tást tudjon nyújtani, így külön 
műtő, posztoperatív részleg, 
dializálóállomás és szívkatéte-
res műtő is elkülönítetten várja 
a rászoruló koronavírus - fer-
tőzötteket. Az egészségügyi 
ellátórendszer a betegek érde-
kében mindig a legnagyobb 
körültekintés és gondosság el-
vének megfelelően jár el. Azt 
gondolom, az eddig megtör-
tént intézkedések ezeknek az 
elvárásoknak megfelelnek.

A korábbi intézkedések is azt 
a célt szolgálták, hogy minden-
ki megfelelő ellátást kapjon.

– Mindenből van elég a bete-
gek gyógyításához és az egész-
ségügyi dolgozók védelméhez?

– A tárgyi eszközök, vala-
mint fogyóeszközök vonatko-
zásában véleményem szerint 
kórházunk elsőként kezdte 

meg a beszerzéseket Magyar-
országon. A jelenleg rendel-
kezésre álló raktárkészletek 
képesek garantálni a betegek 
és az egészségügyi személyzet 
biztonságát.

– Az eddigi tapasztalatok 
alapján hogyan működik a há-
ziorvosi rendszer, illetve a men-
tőszolgálat, elég volt-e az idő a 
megfelelő koordináció kialakí-
tására?

– Külön köszönetemet sze-
retném kifejezni az Országos 
Mentőszolgálat valameny-
nyi, régiónkban tevékenykedő 
munkatársának és vezetőjének 
konstruktív együttműködé-
sükért és a betegek érdekében 
tett erőfeszítésekért. A jelenle-
gi járványügyi helyzetben kü-
lönösen nagy teher hárul a há-
ziorvosokra; az elmúlt közel 6 
hétben ezen a területen nem 
észleltünk kirívó szakmai hi-
ányosságot, vagy az együtt-

működés során bármi olyan 
problémát, amely a betegeket 
hátrányosan érintette volna.

– Mire hívná fel a lakosság fi-
gyelmét a közelgő időszakban?

– Ahhoz, hogy a járványügyi 
helyzet javuljon, és a megbete-
gedések száma ne emelkedjen 
tovább, kiemelten fontos a ki-
járási korlátozások betartása, 
valamint a személyi higiénére 
vonatkozó intézkedések, javas-
latok beépítése életvitelünkbe. 
Az egészségügyi ellátórendszer 
felkészült a betegek fogadására, 
ugyanakkor tudnunk kell, hogy 
ez egy másodlagos védelmi vo-
nal. A megoldás kulcsa az egyes 
emberek kezében van, hiszen a 
járványügyi intézkedések be-
tartása az, amely elsődleges vé-
derőként szabályozott meder-
be terelte a betegség terjedését, 
és ennek konzekvens folytatása 
eredményezheti a járványügyi 
vészhelyzet megszűnését.
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HA ELÉRJÜK A TETŐPONTOT 

RENDKÍVÜLI  

KIADÁS

Mostantól Miskolcon is 
kötelező a maszk vagy más, 
a szájat takaró ruhadarab 
– például sál vagy kendő – 
viselése a tömegközlekedési 
eszközökön.

– Az intézkedés célja a mis-
kolciak egészségének védel-
me – nyilatkozta Petruskó 
Norbert városházi szóvivő. – 
A szigorítás betartásában pe-
dig az önkormányzat által in-
gyenesen biztosított 120 ezer 
maszk is segíti majd a lakos-
ságot. Amíg ezek megérkez-
nek, addig kendővel, sállal is 
lehet helyettesíteni a védőesz-
közöket.

Kérik a közösségi közleke-
dést használókat arra, hogy 
saját érdekükben is viseljék 
a maszkokat, kendőket, sála-
kat, valamint ezzel is óvják 
utazótársaikat. Az ellenőrök 
egyelőre nem szankcionál-
ják a maszk hiányát, azonban 

az MVK-hoz érkező negatív 
visszajelzések esetén, a ké-
sőbbiekben szigorodhatnak a 
szabályok.

– Miskolc város vezetése to-
vábbra is megtesz mindent a 
miskolciak védelme érdeké-
ben, és azért is, hogy lassítani 
lehessen a járvány terjedését – 
tette hozzá Petruskó Norbert. 
– Már javában zajlik annak a 
120 ezer mosható, fertőtlenít-
hető, többször használható 
textil szájmaszknak a kézbe-
sítése, amelyet az elkövetkező 
két hétben valamennyi mis-
kolci család postaládájába el-
juttat a Magyar Postán keresz-
tül Miskolc önkormányzata.

Továbbra is fontos azon-
ban, hogy aki teheti, marad-
jon otthon, és minimalizálja 
a másokkal való személyes 
érintkezések számát, hiszen 
továbbra is ez a leghatéko-
nyabb módszer a vírus terje-
désének lassítására.

Védelem mindenkinek  
a járműveken is 

Fekete Viktória, Andrássy Gyu-
la Gépipari Szakgimnázium:

– Elszomo-
rít, hogy nem 
tudunk rende-
sen elköszönni 
az iskolánktól 
és egymástól, 
pedig nagyon 
vártuk, hiszen ez egy középis-
kolai hagyomány, amiben sze-
rintem mindenki részt szeretne 
venni. A mi esetünkben az on-
line szerenád teljesen kivitelez-
hetetlen, meg aztán úgyse adná 
át azt a hangulatot, amit valójá-
ban magában rejt.

Fotiu Petra, Balázs Győző Re-
formátus Gimnázium:

– Nagyon 
s a j n á l o m , 
hogy elma-
radnak az idei 
b a l l a g á s ok , 
mert ilyenre 
az ember éle-
tében csak egyszer van alka-
lom. Március 13-án még is-
kolába jártunk, aztán egyik 
napról a másikra hirtelen 
„mindennek vége lett”. Pedig 
sokat készültünk, de a hely-
zetre való tekintettel online 
szerenádot fogunk tartani.

Csordás Henrik, Földes Fe-
renc Gimnázium:

– Minden-
képpen pótol-
ni szeretnénk 
legalább a sze-
renádot: már 
csak azért is, 
mert ezek az 
események adták volna meg az 
igazi végzős hangulatot, de erre 
csak a járvány lecsengése után 
kerülhet sor. Ami a ballagást 
illeti, az iskola részéről van egy 
olyan felvetés, hogy online mó-
don tartsuk meg, de konkrétu-
mokat még nem tudunk.

A koronavírus jelenlétére és a járványhelyzetben hozott rendel-
kezések betartásának fontosságára hívja fel a figyelmet ez a maszk 
is, amelyet a Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesület és a Miskolc 
Maradj Otthon Facebook-csoport helyezett el most a stadion 
előtt. A civilek korábban a Szent István téri Miskolc-feliratra is 
maszkot raktak, amin az olvasható: „Köszönjük az egészségügy-
ben dolgozók és a segítőszolgáltatást nyújtó emberek munkáját”.

MASZKOT KAPOTT  
A DVTK-FELIRAT IS 

BALLAGÓK BALLAGÁS NÉLKÜL



Sokféle összefogás és sokféle 
nehézség jellemzi a civilek 
mindennapjait a járvány 
idején is. Van, aki a legnehe-
zebb területen, a szegénység-
ben próbál ételt varázsolni, 
van, aki összeköti az össze-
tartozót egy ötlettel és egy 
megvalósítással, és akadnak 
olyanok is, akiknek a szíve is 
piros-fehér. Háromféle segít-
ség, háromféle történet.

Krízishelyzetbe került csa
ládokat támogat az „Egy esély 
civilszervezet”. A járványhely
zetben elsősorban olyan rászo
rulókat segítenek tartós élel
miszerekkel, akik elvesztették 
a munkahelyüket, a családjuk 
így bajba került. A szervezet 
készletei azonban mostanra ki
fogytak, ők maguk is segítségre 
szorulnak.

– Minden esetben ellenőriz
zük a rászorultságot, azokon 
igyekszünk segíteni, akik ön
hibájukon kívül kerültek nehéz 
helyzetbe, de ki akarnak lábal
ni belőle – hangsúlyozta Zsebe-
si-Lengyel Melinda ügyvezető. 
Összesen körülbelül 1500 re
gisztrált, rászoruló családdal 
állnak kapcsolatban. Büszkék 
vagyunk arra, hogy közülük 
többen is a mi segítségükkel 
álltak talpra.

A szervezet három éve áll 
szerződésben a Magyar Élel
miszerbank Egyesülettel. Ah
hoz azonban, hogy folytatni 

tudják a munkát, most ők is 
segítségre szorulnak. A legna
gyobb közösségi oldalon meg
találhatók.

Diósgyőri szurkolók
Öt és fél millió forint bevé

telt hozott a Szervezett Diós
győri Szurkolói Csoportok és 
a Diósgyőri Szurkolók Közös
sége által rendezett virtuális 
meccs. A pénzzel a koronaví
rus elleni harcot és az egész
ségügyben dolgozók mun
káját támogatták az ultrák. 
Azóta egy fontos diagnoszti
kai berendezést is vásároltak 
a megyei kórháznak össze
sen 4 millió forint értékben. 
A miskolci járványkórház esti 
ügyeletében dolgozók étkez
tetéséről is gondoskodnak egy 
hónapon át.

A Vöröskereszt megyei szer
vezetével közösen hirdették 
meg legújabb akciójukat, a vér
adást. Martini Emil, a Szurko
lók Magyarországért – Diós
győr egyik képviselője szerint 
őket is meglepte a jelentkezők 
nagy száma. „Ez is azt bizo
nyítja, hogy a diósgyőri szur
kolók mindent megtesznek, ha 
segíteni kell, számíthatunk rá
juk.” A következő véradást áp
rilis 30án rendezik meg.

Mi van nyitva?
Egy héttel az indulása után 

megközelítőleg hétezer tagot 
számlál a „Mi van nyitva Mis
kolcon?” Facebookcsoport. A 
platform célja, hogy a járvány
helyzetben továbbra is működő 
miskolci kiskereskedőket, vállal
kozókat összekössék a vásárlók

kal. Az oldalon keresni is lehet 
kulcsszóra, így bárki könnye
dén hozzájuthat minden infor
mációhoz. A csoport alapítója, 
Juhász Péter maga is kereskedő, 
gyógyászati segédeszközöket ér
tékesítő üzletet működtet Mis
kolc belvárosában. – Felmerült 
bennem a kérdés, hogyha egy 
apróságra lenne szükségünk, 
akkor azt hol tudjuk beszerez
ni. Így jött létre a csoport. Na
gyon szépen egymásra találtak 
a kisvállalkozások és azok, akik 
keresik az ő szolgáltatásaikat. 
Nem is gondoltuk volna, hogy 
ekkora igény van rá. Ami érde
kes, hogy nemcsak a kisvállal
kozások, hanem a komoly, nagy 
cégek is megjelentek ezen a plat
formon. Ez is azt mutatja, hogy 
a járványhelyzet mindenkit egy
formán érint – tette hozzá.
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Bizonyos esetekben tovább-
ra is fogadnak betegeket az 
ügyeletes házi gyermekor-
vosok, azonban mindenkor 
előbb telefonon kell egyez-
tetni velük a 46/477-104-es 
számon, vagy a 104-es köz-
ponti segélyhívón.

– Nem könnyű a mostani 
helyzet számunkra sem, de el 
kell fogadnunk. Még mindig 
jobb, mintha nem lenne ren
delés. Ellátatlanul nem marad 
senki, de szigorúan be kell tar
tanunk az eljárásrendet. Az a 
legfontosabb, hogy minél ke
vesebb közvetlen érintkezés 
legyen – fogalmaz a Fábián 
utcai gyermekrendelő orvosa, 
dr. Török Lajos.

Egy félévesnél fiatalabb cse
csemőt például mindenkép
pen megvizsgálnak, ha ma
gas lázzal küzd, fullad, hány, 
hasmenése van. Ha azonban 
fennáll a koronavírus gyanú

ja, megfertőződhetett a kicsi, 
akkor az Országos Mentőszol
gálat végzi el rajta a szűrővizs
gálatot.

Nagyobb gyerekek eseté
ben telefonon adnak tanácsot 
a gyógyszereket illetően, ha 
például hőemelkedést, nát
háshurutos tüneteket észlel
nek rajta. – Ilyen esetekben 
nem hívjuk be őket, annyit 
kérünk, hogy 34 nap múlva 
újra jelentkezzenek kontrollra 
telefonon. Nem hívjuk be őket 
akkor sem, ha valamilyen 
bőrbetegség alakul ki. Ilyen
kor fényképet kérünk, ez alap
ján el tudjuk dönteni, milyen 
jellegű problémáról van szó. A 
„felhőbe” felküldjük a recep
tet, amit ki tudnak váltani a 
gyógyszertárban. Ha nagyon 
fáj a hasa egy nagyobb gyerek
nek, akkor sem rendeljük be, a 
gyermeksebészetre bármikor 
be lehet vinni – teszi hozzá a 
házi gyermekorvos.

Mielőtt ügyeletre  
mennénk a gyerekkel…

TETTRE KÉSZ CIVILEK A JÁRVÁNYBAN 

Érkeznek a maszkok

A 120 ezer szájmaszkból, 
amit miskolci családok kap
nak ingyen, első körben több 
mint 46 ezret kézbesít ki a 
Magyar Posta. Ez 23 ezer le
vél, amiben két darab mos
ható védőeszközt kapnak 
kézhez az önkormányzat jó
voltából a városlakók. Pénte

ken a Miskolc 1es postához 
tartozóknak kezdték meg a 
kiszállítást. A következő 2 
hétben valamennyi miskolci 
család postaládájába eljuttat
ják a maszkokat.

Fizetési moratórium
Újabb bérlői kedvezmény 

bevezetéséről egyeztet a Hol
ding és az önkormányzat. Az 
önkormányzati ingatlanok
ban működő, korlátozás alá 
eső üzletek bérleti díjainak 
ötvenszázalékos csökken
tése és a könnyített szerző
désmegszüntetés után újabb 
– a vállalkozókat segítő  in
tézkedés bevezetésén dolgoz
nak. A tervek szerint akár 

már májustól fizetési mora
tóriumban részesülhetnek a 
rendkívüli helyzet által legin
kább sújtott bérlők az önkor
mányzati tulajdonú üzleti in
gatlanokban.

Felfüggesztett alapok
Felfüggesztette az önkor

mányzat költségvetésében 
jóváhagyott, választókerü
leti feladatokkal kapcsolatos 
előirányzatok felhasználását 
Miskolc polgármestere. Így 
sem a képviselői körzeten
kénti 12 millió forintos fej
lesztési alap, sem a körze
tenkénti 2,5 millió forintos 
működési alap nem használ
ható fel. Az önkormányzat 
költségvetéséből kizárólag a 
Városgazda által kezelt, vá
lasztókörzetenkénti 2 millió 

forintos előirányzat áll a kép
viselők rendelkezésére.

Kinevezés
Miniszteri biztos lett Kiss 

János, Miskolc korábbi alpol
gármestere, aki a miskolcta
polcai fürdő fejlesztéséért fe
lel majd. A miskolctapolcai 
fürdő és környezete fejleszté
séért felelős miniszteri biztos 
feladatai közé tartozik többek 
között a fejlesztéssel össze
függő feladatok koordináci
ója, a költségvetési források 
biztosítását szolgáló döntések 
előkészítése és végrehajtása.

Hiányzik a színház?
Újabb néznivalót tett elér

hetővé Facebookoldalán a 
Miskolci Nemzeti Színház. 
Vasárnap 22 óráig a La Man

cha lovagja című musicalt 
teszik közzé, melyet Keszég 
László rendezésében láthat
nak a nézők.

A fű is nő
Miskolcon több mint 3 mil

lió négyzetméteren kell fü
vet nyírni. A forgalmas utak 
melletti zöld sávban és a bel
városban kezdik a munkát a 
Városgazda dolgozói: 54 fű
kaszával és 12 fűnyíró trak

torral folyamatosan dolgoz
nak, időjárástól függően a 
szezonban átlagosan hat al
kalommal kaszálják a terüle
teket.

Vandálok rongáltak
Az MVK megállóhelyi ki

jelzőiből az elmúlt hónapban 
nyolcat rongáltak meg van
dálok. A megállókban a LED 
kijelzőket törték be ismeret
lenek. Az ügyben rendőrségi 
vizsgálat indult.

Hírek röviden

A megszokott vidám prog-
ramot, a bükki borokat és 
finomságokat idén házhoz 
viszi az Avasi Kvaterka kana-
péfesztivál formájában.

Ezúttal otthon kvaterkázha
tunk a nappaliban, az erkélyen 
vagy akár a kertben, de ugyan
úgy együtt kóstolhatjuk meg a 
bükki nedűket a borászokkal, 
koccinthatunk a zenészekkel, 
és részesei lehetünk a különle
ges kvaterkahangulatnak.

– Egyrészt arra szeretnénk 
buz dítani mindenkit, hogy 
maradjon otthon, és ehhez 
megfelelő programot biztosí
tani, ezzel segítve a megelőzést 
és lassítva a vírus terjedését. 
Emellett segítjük a nehéz hely
zetbe került helyi vendéglátó
kat, borászokat, ugyanakkor a 
vírus ellen küzdő segélyszer
vezetek munkáját is támogat
juk – nyilatkozta a rendez
vény szervezője, Burgony Péter.  
Az Avasi Kvaterka Online ren

dezvény április 25én lesz: a 
bükki borászok borait az ava
sikvaterka.hu oldalról lehet 
megrendelni, amit házhoz is 
szállítanak, emellett miskolci 
éttermek kínálatával is bővült 
a választék az oldalon.

Az Avasi Kvaterka szervező
je, a Szent Györgyhegy Alapít
vány támogatói jegy formájá
ban gyűjt pénzt a MESZEGYI 
részére, megrendelésenként 
minimum 1000 forint érték
ben. Az online műsor április 

25én, szombaton 17 órakor 
kezdődik, és egészen éjfélig 
tart az Avasi Kvaterka Face
book oldalán és YouTubecsa
tornáján. 17:00 és 18:00 óra 
között Miskolc főépítészével, 
Szunyogh Lászlóval is lehet be
szélgetni online. A szobakon
certeken fellép az Agyagban
da, Ildi Rider és a Bari Lacika 
trió, és mindeközben persze 
indulhatnak a borkóstolók, 
ahol együtt lehet kvaterkázni a 
borászokkal a kanapékon.

IDÉN KANAPÉNKRA KÖLTÖZIK A KVATERKA 
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 A Tiszaújváros Transz Kft. miskolci telephelyére
az alábbi munkakörökbe keres kollégákat:

Az alábbi elérhetőségek egyikén várjuk jelentkezésüket:

Eszlári Tímea 06-30/259-8027
timea.eszlari@tiszaujvarostransz.hu

• magasépítésben jártas építésvezető
• magasépítésben jártas művezető

• műszaki előkészítő

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 május 1-jei ünnepnapon. A hulladékot vál-
tozatlanul, a korábbi megszokott rend szerint szállítjuk el. 

Kérjük, hogy a hulladékgyűjtő edényeket és zsákokat a szál-
lítás napján legkésőbb reggel 6 óráig szíveskedjenek kihe-
lyezni.

A hulladékudvarok 2020. május 1-jén zárva tartanak.

Személyes ügyfélszolgálati irodáink a koronavírus további 
terjedésének megelőzése érdekében továbbra is zárva tarta-
nak, 2020. május 1-jén a telefonos ügyintézési lehetőség szü-
netel.
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Mit kezdjünk a nehezen kom-
posztálható kerti anyagokkal? 
A kerti szerves hulladékok 
hasznosításának leggyako-
ribb módja a komposztálás, 
azonban a nehezebben le-
bomló gallyak, ágak az égetés 
helyett másképp is felhasznál-
hatók.

A dombágyás kiváló lehető-
ség a komposztba be nem aprí-
tott fás hulladék hasznosítására. 
Lényege, hogy réteges szerke-
zetű, fás és zöld növényi része-
ket, földet, darabos komposztot 
tartalmazó halmot alakítsunk ki. 
Egy domb ágyás jó vízelvezető 

képességű, a tápanyagtartalom 
fokozatosan táródik fel benne 
és a belsejében zajló komposz-
tálódási, érési folyamatok ered-
ményeként keletkező hő által 
„fűtött”. Érdemes É-D irányú tájo-
lásban kialakítani. Mivel a domb-
ágyásra nem lehet rátaposni, 
ezért a méret kialakításánál ma-
ximum 2 m széles és 1-1,2 m ma-
gas halmot ajánlott kialakítani.

Ha valakinek rendelkezésre áll 
olyan fa, vagy egyéb anyag (pl. 
tégla, kő, szalmabála, stb.), mely-
ből keret építhető, magaságyást 
is létesíthet. Ez egy kényelmes 
megoldás, nem kell mélyre ha-
jolni az ápolás során és a leta-

posástól is védve vannak az ül-
tetett növények. A rétegezés a 
domboságyhoz hasonló. Széles-
ségét nem érdemes 2 méternél, 
a magasságát pedig 1 m-nél na-
gyobbra méretezni.

Észrevételeiket, kérdéseiket 
várjuk a hungairy@miskolc.hu cí-
men. A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 
IPE/HU/000017) projekt az Euró-
pai Unió LIFE programjának tá-
mogatásával valósul meg. Célja 
a levegőminőség javítása 10 ma-
gyarországi városban, így Miskol-
con is.

NE ÉGESSE, HASZNOSÍTSA  
KERTI HULLADÉKÁT!

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

Az akció érvényes: 2020. 04. 25-től 2020. 05. 01-ig 

Virágföld 5 l, 59,8 Ft/l 339 Ft 299 Ft
Székpárna duci, 35x35 cm 599 Ft 499 Ft
Gazdaságos beltéri falfesték, 2 l, 599,5 Ft/l 1299 Ft 1199 Ft
Syoss Oleo hajfesték, ammóniamentes 1299 Ft 1199 Ft
Bonus mosópor, 3 kg, 433 Ft/kg 1699 Ft 1399 Ft
Dunaplast magasfényű zománc, 0,75 l, 2665 Ft/l 2299 Ft 1999 Ft
Tomi Kristály kapszula, 42 db-os 2499 Ft 1999 Ft
Héra beltéri, színes falfesték, 2,5 l, 1799,6 Ft/ l 5499 Ft 4499 Ft
Diszperzit mennyezetfesték, 14 l, 328,5 Ft/ l 5499 Ft 4599 Ft
Héra beltéri falfesték, 15 l, 466,6 Ft/l 7999 Ft 6999 Ft
Héra beltéri, színes falfesték, 5 l, 1599,8 Ft/l 8999 Ft 7999 Ft

Virágcserepek érkeztek széles választékban!
Orvosi gumikesztyűk minden méretben kaphatók!

Fertőtlenítőszereket, szájmaszkokat széles választékban kínálunk! 26
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APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban
Kedves Olvasóink! Adják fel ap-
róhirdetésüket kedvezményes 
áron a Miskolci Naplóban hétköz-
nap 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.hu550-0/2020

MISKOLCI ELADÓ INGATLAN
A Miskolc Holding Zrt. kétfordulós versenyeztetési eljárás  
(nyílt írásos ajánlattétel + versenytárgyalás) útján történő  

értékesítésre meghirdeti 2020. május 8-i beadási határidővel  
az alábbi miskolci ingatlanokat:

Az ingatlanról és az értékesítési eljárásról bővebb tájékoztatás  
a www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu

honlapon, a Miskolc, Széchenyi u. 60. sz. alatt található  
ügyfélszolgálati irodában, valamint a 70/466-4399  

és az 516-243-as miskolci telefonszámokon kérhető. 
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kiíró az értékesítési eljárást  

annak bármely szakaszában eredménytelennek nyilváníthatja.

Cím  
(Jelleg)

Alapterület  
(m2)

Minimális  
bruttó 

ajánlati ár (Ft)

Bárczay u. (beépítetlen  
terület) 41265/24 hrsz.

telek: 19 m2 450 000

Bárczay u. (beépítetlen  
terület) 41265/25 hrsz.

telek: 19 m2 450 000

Avasalja u. 64. (lakóház  
2 db és udvar, egyéb épület) 
2258; 2258/A/1; 2258/A/2 

és 2258/A/3 hrsz.

telek: 1020 m2

ép. össz: 85 m2 11 600 000

Hajós u. 2. fszt. (üzlet- 
helyiség) 13070/A/188 hrsz.

17 m2 3 200 000

Deák tér 6. pince (műhely) 
2583/A/3 hrsz.

52 m2 4 100 000

Gizella u. 10.(lakóház  
2 db és udvar és egyéb  

épület) 6688/A/1; 6688/A/2; 
6688/A/4; 6688/A/5  

és 6688/A/6 hrsz.

telek: 714 m2 
(873/1000  
tulajdoni  
hányada)  

épület: 283 m2

6 450 000

Lapocka dűlő (kert és egyéb 
épület) 61604/46 hrsz.

810 m2 730 000

Perzsák dűlő (gyümölcsös) 
61627/41 hrsz.

518 m2 360 000

Csermőke dűlő (kert) 
60591/6 hrsz.

1375 m2 520 000

553-0/2020

Törtarany ára! 8500-10000 Ft/g, 
Fazon, antik, arany  
11000–25000 Ft/g.   

Időpont-egyeztetéssel házhoz megyünk  
teljes óvintézkedéssel. 

Továbbra is vásárolunk  
arany, ezüst pénzérméket, papírpénzt, 
festményt, karórákat, ezüsttárgyakat  

és teljes hagyatékot: 

ARANYFELVÁSÁRLÁS! 

70/381-6345, www.dunagaleria.hu
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