
Több mint tizenkétezer ki-
logrammnyi lisztet ajánlott 
fel Miskolc önkormányza-
tának a Borsod Agroker 
Zrt. Az adomány rászoruló 
miskolci családoknak jelent 
majd segítséget.

– Láttuk azt, hogy a jár-
vány miatt kialakult gazda-
sági helyzet mennyi helyi 
családnak okoz a mindenna-
pokban gondot, ezért nem is 
volt kérdés számunkra, hogy 
mi is csatlakozni szeretnénk 
a várost segítő adományozók 

népes táborához. Így renge-
teg családnak tudunk segíteni 
– mondta Hajdú László, a cég 
egyik tulajdonosa.

– Mi 22 tonna búzát ajánlot-
tunk fel, melyet a komáromi 
malomipari cég tiszapalkonyai 
üzemében dolgoztak fel 12 ton-

na búzafinomlisztté – mondta 
Zsiga Gábor cégtulajdonos.

Veres Pál, Miskolc polgár-
mestere megköszönte a nagy-
lelkű felajánlást, mint mondta, 
ebben a sorban egy kiemelkedő 
adomány ez a mostani, hiszen 
a magyar nyelvben a búzát, 
a lisztet, a kenyeret az élettel 
azonosítjuk. – Biztosíthatom a 
felajánlókat, hogy a liszt a leg-
jobb helyre fog eljutni, azt a 
MESZEGYI alapítványán ke-
resztül osztják szét miskolci, 
szociálisan rászoruló családok 
között – mondta a városvezető.

A város ünnepét a közgyűlés 
1993-as döntése óta május 
11-én tartják, megemlékez-
ve arról, hogy 1909-ben ezen 
a napon adott Miskolcnak 
címeres kiváltságlevelet Fe-
renc József osztrák császár, 
magyar király.

Immár hagyomány, hogy má-
jus 11-én ünnepi közgyűlést 
tartanak a Miskolci Nemzeti 
Színházban, amelyen átadják a 

Miskolc város díszpolgára címet 
és más elismeréseket azoknak, 
akik sokat tettek a városért.

A jelenleg még mindig fenn-
álló vírusveszély miatt azonban 
most máshogyan kénytelen ün-
nepelni a város. Az ünnepi köz-
gyűlés idén elmarad a városna-
pon, de amint a veszélyhelyzet 
ezt lehetővé teszi, megtartják 
majd az ünnepi műsorok szer-
vezői. A kitüntetettek névsorát 
ugyanakkor már hétfőn, a város 

napján nyilvánosságra hozzák. A 
városnapi szabadtéri programo-
kat a Miskolci Önkormányzati 
Rendészet munkatársai felügye-
lik majd, vigyázva a vírusveszély 
miatti ajánlások, például a meg-
felelő távolság betartására, odafi-
gyelve a résztvevők biztonságára.

A Miskolc Televízió ünnepi 
műsorral készül május 11-éről, 
ennek részleteit később közöljük. 
Május 10-én pedig az Avasi kilá-
tó is ünnepi díszfénybe „öltözik”. 

Miskolc város napjához kapcso-
lódva tartják idén a Közösségek 
Hete programsorozatot is.

A továbbra is fennálló járvány-
veszély miatt arra kérik mind-
azokat, akik a rendezvényekre 
kíváncsiak, hogy a város külön-
böző pontjain rendezendő mini-
koncerteket lehetőleg a saját er-
kélyükről vagy a művészektől és 
egymástól kellő távolságot tartva 
tekintsék meg. 

Folytatás a 3. oldalon
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MISKOLCOT ÜNNEPELJÜK,
MÁSKÉPP

LISZTADOMÁNY A VÁROSNAK

RENDKÍVÜLI  

KIADÁS

A többi közt Lillafüreden, 
Diósgyőrben és Martinkert-
városban is javítják majd 
az utakat, a munkát május 
elején kezdték. A kátyúk-
ról a városlakók is tehetnek 
bejelentéseket a Városgazda 
internetes felületein.

A Miskolci Városgazda 
Kft. megközelítőleg 500 kilo-
méternyi úton végez sürgős 
kátyúzási munkákat egész év-
ben. A nagy felületű útjavítás 
most kezdődik. Előrelátha-
tólag július közepéig a mun-
ka dandárjával, 75 százaléká-
val végeznek is, erről Kertész 
Béla, a Miskolci Városgazda 
Kft. műszaki vezetője nyilat-
kozott. A többi, főleg kisebb 
forgalmú mellékutcákban pe-
dig várhatóan még az ősz be-
állta előtt eltűnnek a kátyúk.

– Május elején kezdtünk 
Lillafüreden, a perecesi, di-
ósgyőri, martinkertvárosi, 
miskolc-szirmai városrész-
ben, valamint a Baross Gá-
bor és a Sajószigeti utca tér-
ségében is dolgozunk majd. 
Itt a közösségi közlekedés-
ben is használt, nagy for-
galmú utak hibáit javítjuk. 
Május első heteiben a mun-
kavégzés a város egész terü-
letére kiterjed majd – hang-
súlyozta a szakember, aki 
elmondta azt is, hogy brut-
tó 240 millió forint az éves 
előirányzat a nagy volumenű 
kátyúzási munkára.

Várják a miskolciak vissza-
jelzéseit, a lakosság is tehet be-
jelentéseket akár a Városgaz-
da honlapján, akár e-mailben 
a varosgazda@varosgazda.hu 
címen.

Elkezdődött az  
útjavítás a városban 

Zombor Petra szerint azt volt a legnehe-
zebb megélni, hogy elmarad a szerenád 
és a ballagás, és hogy március 13-a óta 
csak most találkozott újra az osztálytár-
saival.

– Otthon sokkal nehezebb volt tanulni, 
készülni az érettségire, mint az iskolában, 
közösségben – mondja Malinák Levente. 
Az egész helyzet borzasztóan bizonytalan 
volt: a járvány miatt sokáig egyáltalán nem 

lehetett tudni, hogyan és mikor fogunk 
érettségizni. Galyas Elizabet jogi szakra 
jelentkezett Miskolcon. – Bízom benne, 
hogy az én továbbtanulásomat sem nehezí-
ti meg a járványhelyzet és az amiatt átsza-
bott érettségi. Eléggé szerencsétlen helyzet 
ez, de nem tudunk mit tenni. Később aztán 
biztosan nevetve fogjuk mesélni a gyereke-
inknek, hogy mi voltunk az az évfolyam, 
amely a 2020-as nagy világjárvány idején 
fejezte be a középiskolát.

ILYEN ÉRETTSÉGI EMBEREMLÉKEZET ÓTA NEM VOLT 

Fotó: Lengyel Adrián

Újra megnyitotta kapuit a 
vásárlók előtt a Miskolci Vá-
rosgazda Kft. által üzemelte-
tett Zsarnai piac. Mostantól a 
megszokott nyitvatartás szerint 
szombaton és vasárnap 06 és 
14 óra között várják az érdek-
lődőket. A Zsarnai piac teljes 

területén kötelező a szájmaszk 
használata mind az árusoknak, 
mind a vásárlóknak, illetve a 
másfél méteres védőtávolság 
betartása is. Létszámkorláto-
zást is bevezettek: egyidejűleg 
legfeljebb ötszázan tartózkod-
hatnak a piac területén.

KINYITOTT A ZSARNAI 



Több mint 7 milliárd forint-
tal kevesebből gazdálkodhat 
a város a kormányzati elvo-
nások, a vészhelyzet okozta 
bevételkiesések és a védeke-
zés költségei miatt.

Mint ismert, a kormány a 
védekezés költségeihez való 
hozzájárulás címén helyi adó-
bevételeket vesz el az önkor-
mányzatoktól, köztük Miskolc-
tól is. Miskolc a gépjárműadó 
elvonása miatt 450 millió fo-
rinttól esett el, az idegenfor-
galmi adó terén 150 milliós, az 
iparűzési adó terén pedig 2,5 
milliárdos mínusszal kell kalku-
lálni a 2020-as évre.

Mindezen túl a parkolás – 
szintén kormányzati határozat-
tal történő – ingyenessé téte-
le miatt várhatóan további 300 
millió forinttal kevesebb folyik 
be az önkormányzathoz.

Az elmaradt bevételek a Di-
ósgyőri várnál 100 millió fo-
rintot, a fürdőknél 895 millió 
forintot, míg a Vadasparknál 
84 millió forintot tesznek ki a 
becslések szerint. A közösségi 
közlekedésben az utasforgalom 
80-90 százalékos visszaesése 
miatt 900 millió bevételkiesés 
várható.

A kulturális tevékenységet 
folytató szervezetek saját bevé-
telkiesése 860 millió forintban 
prognosztizálható, a bérlemény-
szolgáltatással kapcsolatos bevé-
telek pedig 400 millió forinttal 
csökkennek.

Ezzel párhuzamosan ugyan-
akkor a koronavírus elleni vé-
dekezésre a város várhatóan 582 
millió forintot kényszerül a mis-
kolciak egészsége védelmében 
költeni. Vagyis Miskolc városá-
nak és intézményeinek, illetve 
társaságainak mindezek miatt 
összesen 7 milliárd 221 millió 
forintos bevételcsökkenéssel kell 
számolniuk.

Miskolc város vezetése a gaz-
dasági nehézségek és bevételkie-
sések, valamint a védekezés mi-

atti többletkiadások ellenére is 
képes biztosítani Miskolc meg-
felelő színvonalú működését, 
bízva abban, hogy újabb kor-
mányzati elvonások már nem 
nehezítik majd a munkát és a 
miskolci gazdaság veszélyhely-
zet utáni újraindítását.

Aktuális
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Élesen bírálta a jelenlegi városvezetést a 
Fidesz-KDNP frakciója hétfői sajtótájékoz-
tatóján. Azt állították: heteken belül csődbe 
mehet a város. A Velünk a Város-frakció 
tételesen cáfolta az elhangzottakat.

„Alakszai Zoltán sajtótájékoztatójából sugár-
zik a hozzá nem értés, nem tudja, milyen álla-
potban van jelenleg a város, nem tudja, hogy a 
fideszes városvezetés alatt hogyan működött 
Miskolc, és nem tudja, hogyan mentek a dolgok 
az általa vezetett polgármesteri hivatalban” – ol-
vasható a Velünk a Város közleményében.

„Emiatt nem sikerült nekik többek között 
rendbe tenni a vár felújítását célzó eljárásokat, 
nem sikerült támogató okiratot szerezni, hogy 
megmaradjon Miskolcnak a várra szánt 1,5 mil-
liárdos támogatás.” – írták.

Összegzik: Alakszai Zoltán Budapest és Mis-
kolc közötti munkába járása négy év alatt össze-
sen 184 000 kilométert jelent, amivel négyszer 
kerülhette volna meg a Földet. Az autóban 1840 
órát töltött, 8 munkaórával ez 230 nap, vagyis 
közel egy teljes munkaév a négy évéből.

„Így nem csoda, hogy fogalma sincs róla, hogy 
az 5000 forintos, Salkaházi program plusztámo-
gatás – a Fidesz-KDNP ígérte meg a nyugdíja-
soknak – kifizetését Veres Pál csak előre vállalta, 
hogy a miskolci szépkorúak a kampány után ne 
maradhassanak hoppon.” – írják.

Felsorolják még, hogy az elmúlt időszakban 
tízszeresére duzzadt a Holding munkavállalói 
állománya, a korábbi költségvetés hamis egyen-
súlyi képet mutatott, mert soha nem teljesülő be-
vételeket tartalmazott. Kiemelték azt az 56 mil-
liárdnyi kötelezettségállományt is, amire sem 
fedezetet, sem megoldást nem talált a korábbi vá-
rosvezetés – áll a Velünk a Város közleményében.

„Nem csoda, hogy fogalma sincs arról, hogy 
az EU és a kormány által biztosított pályázatokat 
meg is kellett volna valósítani, nem csak ülni raj-
tuk. Nem csoda, hogy az sem tűnt fel neki, hogy 
az általa vezetett városháza nem fizetett az álta-
la felügyelt MVK Zrt.-nek, az adósság és a hiány 
pedig egyre nőtt.” – írják.

(Nem csoda, hogy a Fidesz-KDNP véleményét 
nem közöljük, ugyanis szerkesztőségünknek nem 
küldték el közleményüket. A szerkesztőség)

Velünk a Város: „Alakszainak fogalma sincs” HÉTMILLIÁRDOS ELVONÁS 
MISKOLC KASSZÁJÁBÓL

Hétfőtől több bölcsőde és 
óvoda biztosít ügyeletet. A nö-
vekvő igények és a vonatkozó 
kormányrendelet miatt május 
11-étől már négy bölcsőde és ki-
lenc óvoda várja majd a kicsiket. 
Az ügyelet iránti igény elektro-
nikus levélben vagy telefonos 
értesítés útján is benyújtható. 
Részletek: minap.hu, miskolc.hu.

Bontás helyett felújítás. Ci-
vilek kérésére megmenti az 
önkormányzat a Vadaspark 
kapuját. Idén elkezdődött az ál-
latkert fejlesztése. A főbejáratot 
az eredeti tervek szerint el kel-
lett volna bontani, pedig ezt a 
kaput miskolci építészek –Sző-
ke László és Rudolf Mihály – 
tervei alapján készítették.

Perecesen is kátyúznak. Öt 
kilométernyi szakaszon dol-
goznak. Bazin Levente, a terület 
önkormányzati képviselője és a 
helyiek szerint is rossz állapot-
ban van az Erenyő út. Pluszfor-
rás nélkül nem lehet újraaszfal-
tozni, ám idén alaposabban és 
nagyobb felületen javítják majd 
a hibákat.

Takarítás a Bábonyibér-
cen. Az elmúlt hetekben négy 
területet gépekkel, kettőt kézi 
erővel takarítottak ki. Erről 
Erdei Sándor Zsolt önkor-
mányzati képviselő nyilatko-
zott. Elmondta, hamarosan 
egy térfigyelőt is felszerelnek, 
így folyamatosan ellenőrizhe-
tik ezt a területet.

Hirdetés
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A jelenleg még mindig fennálló vírusveszély miatt most máshogyan kénytelen ünnepelni a város. Az ünnepi közgyűlés idén 
elmarad a városnapon, de amint a veszélyhelyzet ezt lehetővé teszi, megtartják majd az ünnepi műsorok szervezői. A kitün-
tetettek névsora ugyanakkor már hétfőn, a város napján nyilvános lesz. 

Folytatás az 1. oldalról

IDÉN MÁSKÉPP ÜNNEPELJÜK A VÁROS NAPJÁT

Továbbra is zárva tart  
a Miskolc Holding ügyfélszolgálati irodája

A 2020. május 4-étől hatályba lépő, a koronavírus-járvány védelmi intézkedéseiről szóló kor-
mányrendeletben meghatározottak szerint, szigorú menetrend alapján megkezdődik a korlá-
tozások fokozatos enyhítése.

Azonban ügyfeleink és munkatársaink egészségének, biztonságának további megóvása ér-
dekében, a Miskolc, Szemere Bertalan u. 5. sz alatt lévő Miskolc Holding Zrt. ügyfélszolgálati 
irodájában a személyes ügyfélfogadás továbbra is ZÁRVA TART. 

A Miskolc Holding Zrt. ügyfélszolgálata, a távhőszolgáltatási-, a vízszolgáltatási és az ingat-
langazdálkodási ügyek továbbra is teljes kapacitással online módon-, telefonon-, e-mailben 
és postai úton intézhetőek.

A cégcsoport munkatársai folyamatosan nyomon követik a járványügyi helyezettel kapcso-
latos fejleményeket, további intézkedést – szükség esetén – ennek ismeretében tesznek. 

Online elérhetőségeink: ugyfel@miho.hu
Telefonos ügyfélszolgálatunk várja hívását: 46 501 740
Írásbeli kapcsolatfelvétel: 3534 Miskolc, Gagarin u. 52.

Fogyasztóink közreműködését megköszönjük.

l  MIHŐ MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.

3534 Miskolc, Gagarin u. 52.
Tel.: +36 46 533-120
ugyfel@miho.hu
www.miho.hu
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Ügyfélszolgálatok elérhetőségei:

E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Telefon: +36 21 3500 111

Weboldal: www.bmhnonprofit.hu

TISZTELT ÜGYFELEINK!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a BMH Nonprofit Kft.  
2020. május 11-től ismételten fogadja  

a házhoz menő lomtalanításra vonatkozó 
igénybejelentéseket.

Az igénybejelentéssel egy időben nyilatkozattétel szükséges  
mely az alábbiakat tartalmazza:

l Az igénybejelentő az új típusú koronavírus tüneteit  
sem magán, sem a vele egy háztartásban élőkön nem tapasztalja  

vagy tapasztalta az elmúlt 14 naptári napban.

l Az új típusú koronavírussal sem az igénybejelentő,  
sem a vele egy háztartásban élők nem fertőződtek meg.

l Az igénybejelentő legjobb tudomása szerint  
az elmúlt 14 naptári napban nem érintkezett fertőzött személlyel.

l Nyilatkozik, hogy az igénybejelentő és a lomtalanítással érintett  
ingatlan sem jelenleg, sem a nyilatkozat megtételét megelőző  

14 naptári napban nem állt hatósági házi karantén szabályai alatt.

A nyilatkozat a www.bmhnonprofit.hu oldalon  
a lomtalanítási igénybejelentő lap mellékleteként érhető el. 

A házhoz menő lomtalanításra vonatkozó információkért kérjük,  
keressék fel weboldalunkat, vagy érdeklődjenek ügyfélszolgálatunkon  

az alábbi elérhetőségeken:
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Hirdetés

Részletes programok
Május 11. (hétfő)
9:00 óra: A Miskolci Szimfonikus 

Zenekar fuvolakvartettje. Helyszín: 
Jókai lakótelep – a Malom előtti tér.

11:00 óra: GloriArt Brass, a Mis-
kolci Szimfonikus Zenekar rézfú-
vós együttese. Helyszín: Vörösmar-
ty lakótelep – a régi Mese cukrászda 
mögötti téren.

17:00 óra: Verses-zenés összeállí-
tás. Visnyiczki Bence, Vajda Éva, Ha-
vasi Renáta (a Miskolci Nemzeti Szín-
ház énekkarának tagjai). Helyszín: az 
Avasi Gimnázium előtti tér.

17:45-től: Verses-zenés összeállí-
tás. Visnyiczki Bence, Vajda Éva, Ha-
vasi Renáta. Helyszín: Győri kapu – A 
Gálffy Ignác és a Herman Ottó utca kö-
zötti bérházsor mögötti játszótérnél

18:30-tól: Verses-zenés össze-
állítás. Visnyiczki Bence, Vajda Éva, 
Havasi Renáta. Helyszín: Diósgyőr – 
az Árpád utcai és Kuruc utcai bérhá-
zak közötti terület

19:00 óra: Agave című színda-
rab. Felvételről, online.

20:00 óra: Tetőtéri koncertek a 
Miskolc Televízióban. 

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár programjai. Szívé-
lyes üdvözlet Miskolcról. Nagy-Mis-
kolc születése (Kisfilm Nagy-Miskolc 
kialakulásáról Reiman Zoltán blog-
ger közreműködésével). Különleges 
helytörténeti kiadványok bemuta-
tása (A könyvtár Facebook-oldalán 
a Borsod-Miskolci Digitális Könyvtár 
állományából). Irodalmi csokor (Fel-
olvasás miskolci szerzők műveiből 
12:30-tól élő bejelentkezéssel Face-
bookon)

A Herman Ottó Múzeum prog-
ramjai. EL NE FELEJTS, MÚZEUM 
– Videós tárlatvezetések a Herman 
Ottó Múzeum és Miskolci Galéria 
kiállításaiban az intézmény Youtu-
be-csatornáján és Facebook-olda-
lán, 10:00 óra: Képtár, 14:00 óra: Mis-
kolci Galéria, Rákóczi-ház, 17:00 óra: 
Pannon-tenger Múzeum)

Május 12. (kedd)
11:00 óra: A Miskolci Szimfoni-

kus Zenekar fuvolakvartettje. 
Helyszín: Győri kapu – A Gálffy Ignác 
és a Herman Ottó utca közötti bér-
házsor mögötti játszótérnél.

11:30 óra: GloriArt Brass, a Mis-
kolci Szimfonikus Zenekar rézfú-
vós együttese. Helyszín: Jókai lakó-
telep – a Malom előtti tér.

18:00 óra: Tánc Performance – 
Miskolci Balett. Helyszín: A Bársony 
János utca 9. szám előtti terület.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár programjai. Port-
rék, érdekességek a város korábbi Sza-
bó Lőrinc-díjasairól képgalériával

Május 13. (szerda)
11:00 óra: A Miskolci Szimfoni-

kus Zenekar fuvolakvartettje. 
Helyszín: A Vörösmarty lakótelep – a 
régi Mesecukrászda mögötti tér.

11:30-tól: GloriArt Brass, a Mis-
kolci Szimfonikus Zenekar rézfú-
vós együttese. Helyszín: Jókai lakó-
telep – a Malom előtti tér. 

18:00 óra: Theater Brass együt-
tes rézfúvós koncertje. Helyszín: 
Az Avasi Gimnázium előtti tér.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár programjai. Mis-

kolcon is muzsikáltak I-II. (Videó-ösz-
szeállítás miskolci kötődésű zené-
szekről)

Május 14. (csütörtök)
11:00 óra: Miskolci Szimfonikus 

Zenekar fuvolakvartettje. Hely-
szín: Az Avasi Gimnázium előtti tér.

11:30-tól: GloriArt Brass, a Mis-
kolci Szimfonikus Zenekar rézfú-
vós együttese. Helyszín: Diósgyőr – 
az Árpád utcai-Kuruc utcai bérházak 
közötti terület.

18:00 óra: Korona Kvartett 
együttes vonós koncertje. Hely-
szín: Hejőcsaba – a Csaba vezér út 
34. szám előtti parkoló.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár programjai. Híres 
miskolci sportolók (Videó-összeállí-
tás miskolci kötődésű zenészekről, 
sportolókról)

Május 15. (péntek)
11:00 óra: Miskolci Szimfonikus 

Zenekar fuvolakvartettje. Helyszín: 
Jókai lakótelep – a Malom előtti tér.

11:30-tól: GloriArt Brass, a Mis-
kolci Szimfonikus Zenekar rézfú-
vós együttese. Helyszín: Győri kapu 
– a Gálffy Ignác és a Herman Ottó 
utca közötti bérházsor mögötti ját-
szótérnél. 

18:00 óra: Operett-slágercsokor. 
Eperjesi Erika, Kriston Milán (A Miskol-
ci Nemzeti Színház művészei). Hely-
szín: Az Avasi Gimnázium előtti tér.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és 
Városi Könyvtár programjai. Mis-
kolc 1909. évi címere a korabeli új-
ságokban (Videó-összeállítás régi 
folyóiratokból)

Május 16. (szombat)
18:00 óra: Zenés összeállítás. Pri-

béli Tamara, Gelle Anikó (A Miskolci 
Nemzeti Színház énekkarának tag-
jai). Helyszín: Diósgyőr – az Árpád 
utcai-Kuruc utcai bérházak közötti 
terület

Május 17. (Vasárnap)
17:00 óra: BalKoncert hegedű-

szólóest. Plachi Rita, közreműködik 
Barnyai Sándor ütő (A Miskolci Nem-
zeti Színház zenekarának művészei). 
Helyszín: A polgármesteri hivatal 
első emeleti sarokerkélye.

18:00 óra: Zenés összeállítás. Se-
res Ildikó, Varga Andrea (A Miskolci 
Nemzeti Színház művészei). Hely-
szín: Vörösmarty lakótelep – a régi 
Mese cukrászda mögötti tér.

Május 11-17.
A II. Rákóczi Ferenc Megyei és 

Városi Könyvtár programjai. Hely-
ismereti totó, Facebook-játékok, iro-
dalmi kincsek.

A MIDMAR Miskolci Idegenfor-
galmi Marketing Nonprofit Köz-
hasznú Kft. programjai. Virtuális 
városnézés, Facebook-kvízjáték.

A CINE-MIS Nonprofit Kft. prog-
ramjai. A CineFest Miskolci Nem-
zetközi Filmfesztivál Otthonunk 
Miskolc programjában bemutatott 
filmek ingyenesen megtekinthetők 
egy héten keresztül

A Herman Ottó Múzeum prog-
ramjai. Internetes bejelentkezések. 
Május 13. – 15:00 óra: Néprajzi gyűjte-
mény, 17:00 óra: Pannon-tenger Mú-
zeum. Május 15. – 15:00 óra: Thália-ház, 
17:00 óra: Pannon-tenger Múzeum.

Egyéb programok
Karanténkultúra. Szubjektív 

Miskolc – virtuális helytörténeti séta. 
Arra kérjük a miskolciakat, hogy fo-
tózzák le kedvenc városi helyszíne-
iket, örökítsék meg lakóhelyük szá-
mukra kedves részeit. A fotókat egy 
virtuális térképen tesszük közzé, így 
létrehozva szubjektív virtuális hely-
történeti sétaútvonalakat.

Keret nélkül. Vajon mivel töltik 
idejüket a múzeumunk képzőművé-
szeti kiállításának "lakói"? Arra kérjük 
a múzeumbarátokat, hogy képzeljék 
el, miképp telnek napjai Degenfeld 
Emmának, hogyan múlatja az időt az 
Öreg halász vagy Laura? Készítsenek 
rajzot, montázst, élőszereplős képet 
és küldjék el a múzeumnak!

Idén ilyen látványosság – a járvány miatt – sajnos nem lesz 
Miskolcon sem. Fotó: Mocsári László



Apróhirdetés
Miskolc szívében, a Déry-
né utcában ingatlan eladó. 
60,4 m2, két szint, 18 m2 sa-
ját belső udvarral, és 20 m2  
fűthető pincével FIX 21,5 
millióért. Tel.: +36 20 985 
7001.

85-9/2020 

618-0/2020

Hirdetés Miskolci Napló4
A veszélyhelyzetre való tekintettek a MIVÍZ Kft. a VÍZMÉRŐFOGYASZTÁSI 

ADATOKAT AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEKEN várja felhasználóitól:

• online ügyfélszolgálat (https://mhugyfelportal.hu/miviz/hu/), 
• eNNYI applikáció,
• e-mail (meroallas@miviz.hu) vagy
• telefon (06-46/519-346/3-as menüpont)

CSAK A SZÁMLÁN FELTÜNTETETT DIKTÁLÁSI IDŐSZAKBAN!

További információk a www.miviz.hu oldalon.

l  MIVÍZ MISKOLCI VÍZMŰ KFT.

3527 Miskolc, József Attila u. 78.
Tel.: +36 46 519 300
mivizkft@miviz.hu
www.miviz.hu
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Csaknem 30 féle  
kenyérrel és pékáruval 

várja vásárlóit a Búza téri 
Príma Pékség!

Akár szénhidrátcsökkentettet 
keresünk, akár kovászosat, akár 
hagymásat, akár élesztő nélküli 

teljes kiőrlésűt, itt  
megtalálhatjuk „A” kenyerünket.

ÚJRA NYITVA!

Megrendelést telefonon felveszünk! Tel: +36 70 904 3772

Igényes környezetben, kiváló  
magyar termékekkel, alacsony árakkal, gyors 

kiszolgálással várjuk kedves vásárlóinkat!

Sertéskaraj 1399 Ft/kg
Sertéstarja 1399 Ft/kg
Sertéscomb 1399 Ft/kg
Sertéslapocka 1379 Ft/kg
Marhacomb 1999 Ft/kg
Csirkemellfilé 1099 Ft/kg
Csirkecombfilé 849 Ft/kg
Kockázott zsírszalonna 779 Ft/kg
Tokaszalonna 799 Ft/kg

AKCIÓ! 2020. 05. 11. (HÉTFŐTŐL)  
– 05. 16. (SZOMBATIG)

SZÁRAZ ÁRU KÍNÁLATUNKBÓL:
Hajdúsági finomliszt 2 kg-os 360 Ft/db

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 60
9-
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Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 

2020. 05. 09-tól 2020. 05. 15-ig 

Dosia mosópor, 300 g, 663 Ft/kg 199 Ft

Kolynos fogkrém, 75 ml, 3586 Ft/l 269 Ft

Perla Maxi mintás papírtörlő, 1 tekercs 399 Ft

Domestos Power 5 WC blokk ill. duo, 2x53 g 599 Ft

Perla WC-papír, 3 rétegű, 8 tekercs 699 Ft

Silan öblítő, 1850 ml, 431 Ft/l 799 Ft

Dettol foly. szappan, pumpás, 250 ml, 3596 Ft/l 899 Ft

Tomi mosópor, 1,17 kg, 853 Ft/kg 999 Ft

Tomi mosógél, 1 l 999 Ft

Dettol  univerzális felülettisztító spray,  

500 ml, 2398 Ft/l 1199 Ft

Vanessa WC-papír, 3 rétegű., 24 tekercs 1299 Ft

Dosia mosópor, 4,2 kg, 499 Ft/kg 2099 Ft

610-0/2020

611-0/2020

267-7/2020

578-0/2020

Nagy-Deák Viktória
értékesítési munkatárs
30/499-8630
nagy-deak.viktoria@mikom.hu

Putnokiné Batta  
Zsuzsanna
értékesítési munkatárs
70/795-7402
putnokine.zsuzsanna@mikom.hu

HÍVJA HIRDETÉS- 
SZERVEZŐINKET
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