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KIADÁS Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban – térítésmentes
Díjat csökkent a Holding
– segítik a vállalkozásokat
A veszélyhelyzetben nagyon
sok vállalkozás bezár vagy
éppen rövidebb ideig tart
nyitva Miskolcon is. A vendéglátás mellett a kereskedelem és számos szolgáltatás
területén ma jelentős visszaesés tapasztalható.
Az önkormányzati ingatlanokban működő vállalkozások
bérlői Miskolcon segítséget kapnak most, amennyiben az ő üzletük is a nyitvatartási korlátozás
alá esik.

A Miskolc Holding Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatósága
kezdeményezte az önkormányzati ingatlanokban működő,
nyitvatartási korlátozás alá eső
üzletek díjának ötven százalékos
csökkentését.
Az intézkedés havi 40-45 millió Ft körüli összeggel segítené
az érintett vállalkozói közösséget. A javaslat alapján Veres Pál
polgármester – a veszélyhelyzet
adta jogkörében – döntött a díjcsökkentés április 1-jei bevezetéséről.

MÁTÓL KIJÁRÁSI
KORLÁTOZÁS

Kijárási korlátozásokat vezetett be a kormány a koronavírus-veszély miatt szombattól.

SZÜNET A VÉGREHAJTÁSI
ELJÁRÁSOKBAN IS
A koronavírus miatt elrendelt
veszélyhelyzetre
tek intettel, a kihirdetett
kormányrendelet alapján,
szünetelnek az adóhatóságok végrehajtási eljárásai is.
Szintén érinti az intézkedés

a Miskolci Önkormányzati Adóhatóságnál folyamatban lévő végrehajtásokat.
Ennek értelmében a szüneteltetés a veszélyhelyzet
megszűnését követő 15. napig van érvényben.

Kézfertőtlenítés a természetből
Négy tolvaj ecet a neve, és kiváló fertőtlenítőszerként tartják
számon, akár otthon is elkészíthető. Az eredeti recept összetevőit sokáig kell állni hagyni, de
van már rövidebb időt igénylő
változata is. Amikor Európában
tarolt a pestisjárvány – egy legenda szerint –, volt négy tolvaj,
akik annak ellenére sem kapták
el a betegséget, hogy fosztogatták
a halottakat Dél-Franciaországban. Mikor elkapták őket, az életükért cserébe elárulták titkukat.
Összetétele:
1 evőkanál zsályalevél
1 ek. levendulavirág
1 ek. rozmaringlevél

1/2 teáskannál kakkukfű
1/2 tk. bors
450 ml almaecet
A felsorolt növényeket a felmelegített almaecetbe tesszük
egy befőttesüvegbe. Vigyázzunk, a keverék fémmel nem
érintkezhet! Legalább négy hétig
állni hagyjuk sötét és hűvös helyen, majd leszűrjük.
A rövidebb időt igénylő változat:
40 csepp szegfűszeg-illóolaj
35 csepp citromillóolaj
20 csepp fahéjillóolaj
15 csepp eukaliptusz-illóolaj
10 csepp rozmaring-illóolaj
40 ml almaecet

A rendelet szerint mostantól
mindenki csak alapos indokkal
hagyhatja el az otthonát. Ez lehet többek között a gyermekekről, idősekről, betegekről való
gondoskodás, a munkavégzés,
az egészségügyi ellátás igénybe-

vétele, a házasságkötés és temetés – kimondottan szűk családi
körben –, az élelmiszer-, állateledel-, vagy tisztítószer- és hi
giéniaitermék-vásárlás, illetve
a személyes megjelenést igénylő
ügyintézés.
Azok, akiknek mindenképpen ki kell menniük az utcára, kötelesek egymástól másfél méter távolságot tartani, ez
vonatkozik a tömegközlekedési

Felajánlja diagnosztikai
központját a DVTK
A DVTK többségi tulajdonosa, Leisztinger Tamás és a
DVTK vezetése úgy döntött,
hogy a DVTK sportorvosi,
diagnosztikai és rehabilitációs központját, a DVTK Medical kapacitásait szükség esetén felajánlja a koronavírus
elleni küzdelemre az illetékes
egészségügyi hatóságoknak.
Emellett létrehoznak egy
húszmillió forintos alapot,
amelyet a DVTK a koronavírus-járvány miatt esetlegesen
nehéz helyzetbe kerülő tagjainak a megsegítésére szánnak.

– Nem tudjuk még pontosan, hogy milyen hatásai lesznek a járványnak, de azt már
most tudjuk, hogy emberek,
családok kerülhetnek bajba.
A DVTK vezetése folyamatosan vizsgálja, hogy a kialakult
helyzetben hogyan tudnánk
segíteni a DVTK-család tagjainak. Ezért hoztuk létre ezt
a húszmillió forintos alapot
– mondta Sántha Gergely, a
DVTK elnöke.
Ebben a rendkívüli helyzetben a klubvezetés egy másik
döntést is hozott, miszerint a
DVTK sportorvosi, diagnosztikai és rehabilitációs központját, a DVTK Medicalt szükség
esetén, amennyiben a közegészségügyi helyzet úgy kívánja, felajánlja a koronavírus
elleni küzdelemre az illetékes
egészségügyi hatóságoknak.
Folytatás a 2. oldalon

eszközökön utazókra is. Tilos
étterembe, kávézóba menni, kivéve az ilyen üzletek dolgozóit,
és azokat a vásárlókat, akik elvitelre vesznek élelmiszert, de ők
is csak addig tartózkodhatnak
a vendéglátóipari egységekben,
amíg az elvitelre vásárolt ételeket átveszik.
A 65 évnél idősebbek csak reggel 9 és 12 óra között mehetnek
boltba, gyógyszertárba vagy dro-

gériába, a 65 év alattiak ekkor
nem. Sportolni csak egyedül vagy
családtagokkal lehet másoktól 1,5
méteres távolságot tartva. A rendelkezések betartását a rendőrök
és a honvédség munkatársai ellenőrzik, aki a rendeletben foglaltakat megszegi, szabálysértést követ el, és ezért 5000-től 500 ezer
forintig terjedő bírsággal sújtható. A szigorítások március 27-én
éjféltől léptek életbe.

KORONAVÍRUS

A koronavírus okozta
megbetegedés lázzal, köhögéssel, nehézlégzéssel,
tüdőgyulladásra jellemző
radiológiai eltérésekkel
jár. A megbetegedés megjelenhet enyhe, közepes és
súlyos tünetekkel, ideértve a tüdőgyulladást is. A
megbetegedések nyolcvan
százaléka enyhe formában
jelentkezik.
Gyanús eset az olyan akut
légúti fertőzésben szenvedő
beteg, akinél az alábbi tünetek
közül legalább egy fennáll: láz
(≥38°C), köhögés, légszomj –

hirtelen megbetegedési kezdettel.
Ha az új koronavírus okozta
megbetegedés tüneteit tapasztalja és találkozott olyasvalakivel, akitől elkaphatta a fertőzést, minél hamarabb kérjen
telefonos segítséget háziorvosától. A háziorvos, az ügyeletes orvos vagy a mentőszolgálat szakembere által feltett
kérdések megerősíthetik vagy
kizárhatják a fertőzés gyanúját. Mindenképpen jelezze, ha
ön vagy önnel kapcsolatban
álló járt olyan országban az
elmúlt két hétben, ahol új koronavírus-járvány zajlik.

Ingyenesen hívható telefonszámok, ahol tanácsot kérhet:

06 80 277 455, 06 80277 456

2 Mi is kérjük, maradjon otthon!
Így védjük az időseket is
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FELAJÁNLJA DIAGNOSZTIKAI
KÖZPONTJÁT A DVTK

A DVTK többségi tulajdonosa, Leisztinger Tamás és a DVTK
vezetése úgy döntött, hogy a DVTK sportorvosi, diagnosztikai
és rehabilitációs központját, a DVTK Medical kapacitásait szükség esetén felajánlja a koronavírus elleni küzdelemre az illetékes
egészségügyi hatóságoknak.
Folytatás a 1. oldalról

Védőfelszereléseket osztott
az önkormányzat a koronavírus-járvány terjedése
elleni védekezést segítve
olyan szakembereknek,
akik a veszélyeztetett korcsoportba tartozó emberek ellátásában vállalnak
feladatokat.
Azok is kaptak a mostani
eszközökből, akik a gondozás
során közvetlen kapcsolatba
kerülnek az idősekkel.
– A munkánk nagy részét
ebben a veszélyhelyzetben is
el kell végeznünk – emelte ki
Gúr Péter Attila, a Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény igazgatója. – És bár
vannak készleteink a védőfelszerelésekből, de most sokkal nagyobb számban van rá
szükségünk, ezért jól jön a támogatás.
A hajléktalanoknak segítő
Napfényt az Életnek Alapítvány szintén kapott védőfelszereléseket az önkormányzattól. Jelenleg több mint

Összefogott
Miskolc
Mára megközelíti a
nyolcmillió forintot az az
összeg, amellyel az önkormányzat a koronavírus-járvány elleni védekezését
segítik vállalatok és magánszemélyek egyaránt. A
számla létrejöttét miskolci
polgárok kezdeményezték,
a város pedig létrehozott
egy – csak erre a célra használható – számlaszámot.
Ha Ön is segíteni szeretne: CIB Bank 107000864 2 6 8 910 6 - 675 0 0 0 0 2 .
Megjegyzés: Felajánlás a
koronavírus-helyzet kezelésére

nyolcvan emberről gondoskodnak, hatvan százalékuk 60
év feletti.
A szociális intézmények
mellett az ügyeletes óvodák és
bölcsődék, valamint a házi- és
gyermekorvosi rendelők részére is oszt maszkot az önkormányzat. Varga Andrea
alpolgármester
elmondta,
hogy a munkáltatók igyekeznek beszerezni a szükséges
védőfelszereléseket, de azok
fogyóeszközök, folyamatosan
gondoskodni kell a pótlásukról – beszerzésük azonban nagyon nehézzé és költségessé
vált mostanra.
– Folyamatosan egyeztetünk azokkal a cégekkel, amelyek biztosítani tudják a védőfelszereléseket. Ezeket aztán
eljuttatjuk azokhoz az intézményekhez, szolgáltatókhoz,
szervezetekhez, amelyek a
legnehezebb helyzetben vannak. Prioritásként kezeljük
az idősellátásban, a bentlakásos otthonokban, valamint a
hajléktalanellátásban dolgozó
munkatársakat.

– Különleges helyzetben vagyunk, ilyet még senki sem
tapasztalt, várhatóan egy sokakat érintő egészségügyi
helyzet elé nézünk – kezdte

Szabó Zsolt, a DVTK orvos
igazgatója. – Reméljük, hogy
az intézkedések enyhíteni fogják az egészségügy túlterheltségét, mert ahogy Olaszországban is láttuk, az okozza a

legnagyobb gondot, ha az állam által kijelölt egészségügyi
ellátóhelyek kapacitása mégis
elégtelennek bizonyulna. Ebben az esetben a DVTK Medical kötelességének érzi, hogy
lehetőségéhez mérten felajánlja egészségügyi szolgáltatásait
a járvány legyőzéséhez.
– A DVTK Medical elsősorban a diagnosztika és a rehabilitáció területére specia-

lizálódott, de szükség esetén
profilmódosítással akár a vírusos betegek tesztelésével, a
társbetegségek diagnosztizálásával is segíthet. Ez ügyben
folyamatosan egyeztetünk a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház – mint a
régióban kijelölt járványügyi
központi kórház – vezetésével
–zárta Szabó Zsolt.

Mindent megtesz Miskolc a járvány leküzdéséért
Miskolc önkormányzata mindent elkövet annak érdekében,
hogy a koronavírus-járvány
kezelhető legyen – erről a Velünk a Város képviseletében
Simon Gábor frakcióvezető
és Szopkó Tibor önkormányzati képviselő beszélt azon a
sajtótájékoztatón, ahol a város
tevékenységét értékelték.
– Azt látjuk, hogy az önkormányzat eddig is számos intézkedést hozott a járvány elleni
védekezés jegyében. Ilyen volt,
hogy bezárták a játszótereket,
hogy tiszta ivóvízzel látták el a
Lyukóban élőket, illetve idesorolták többek között a 15 perces
parkolási moratóriumot.
A legfontosabb a hiteles és
azonnali tájékoztatás, szerin-

tük Miskolc ebben is kifejezetten jól áll. Kiemelték a város
honlapját, a minap.hu és a Miskolc Televízió híradásait, ahol
a miskolciakat első kézből informálja a város. Emellett szórólapokkal és plakátokkal segítik, hogy a miskolciak minden
olyan információhoz hozzájussanak, ami ebben a helyzetben
alapvetően fontos.
Simon Gábor a helyi adók
kapcsán a vállaklozások se-

gítéséről is beszélt. „Az önkormányzatnak
korábban
nem volt lehetősége időben
kiküldeni a csekkeket, mivel
az országos rendszer, melyhez csatlakozni kellett, csődöt
mondott. – A város jegyzője
a befizetés határidejét március végéig meghosszabbította – emelte ki a frakcióvezető,
aki kitért arra: a válság idejére Miskolcon is felfüggesztették az adóvégrehajtási eljárá-

sokat. Szerintük ugyancsak
megnyugtató, hogy a koronavírus által kifejezetten veszélyeztetett korosztály, az idősek
ellátása rendben zajlik. Emellett példaértékűnek nevezték,
hogy a miskolciak nagy része
megoldotta óvodáskorú gyermekeinek elhelyezését: a Leszih Andor utcai óvodában az
elmúlt napokban egy gyerek
sem jelent meg, a Bársony János utcai intézményben 23-án
kettő, 24-én és 25-én egy kicsi
tartózkodott, míg a Lorántffy
utcai oviban két-három gyermek jelent meg.
Végül köszönetet mondtak
minden önkormányzati és Holding-dolgozónak és azoknak a
miskolciaknak is, akik biztosítják a közszolgáltatásokat.

VELETEK A VÁROS! – ÜZENTÉK
A FRONTVONALBAN DOLGOZÓKNAK

A tiszteletdíja felét felajánlja az egészségügyi dol-

Bezártak a játszóterek

A miskolci városgazda a hét elején megkezdte a város játszótereinek lezárását. A cég munkatársai minden miskolci városrészben lezárják ezeket a tereket, hogy a veszélyhelyzet idején hatékonyan lehessen csökkenteni a vírus terjedésének lehetőségét.
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gozók számára a Velünk a
Város jobbikos frakciócso-

portja – jelentették be sajtótájékoztatón. – Szeretnénk
megköszönni mindenkinek,
akinek ebben a nehéz időszakban helyt kell állnia a
munkahelyén, értünk, miskolciakért, magyarokért –
fogalmazott Szarka Dénes
önkormányzati képviselő.
Badány Lajos, a miskolci
Jobbik frakciócsoport vezetője elmondta, egy kifeszített
molinóval is jelezni kívánják
az egészségügyi dolgozók
felé: ezekben „a vészterhes,
kritikus időkben is velük van
az egész város.”

Fejenként 1 millió
forintot
ajánlanak fel
Dr. Varga László az MSZP
miskolci országgyűlési képviselője csütörtökön bejelentette, hogy egymillió forintot
ajánl fel a képviselői fizetéséből a koronavírus járvány elleni küzdelemre. A képviselő
frakciótársaival együtt ös�szesen 15 millió forintból védőeszközöket, tisztítószereket
juttat el rászoruló családoknak, illetve többek között az

„Elérkezett az idő, hogy
mi is harcba szálljunk!”
A miskolci egészségügy
támogatására buzdítanak
a diósgyőri, szervezett
szurkolói csoportok. Ehhez nem kell mást tennünk, mint egy képzeletbeli DVTK-FTC meccsre
„jegyet” váltanunk vasárnapig.
„Elérkezett az idő, hogy
MI is harcba szálljunk ebben a nehéz helyzetben! (…)
Mint tudjuk, kórházaink is
komolyan készülnek arra,

egészségügyi és szociális szférában dolgozóknak.

hogy állják a vírus sarát. A
Semmelweis-kórházat járványkórházzá alakították át,
így idő kérdése, hogy mikor
lesz szükség a támogatásra az
ottani dolgozóknak és minden Miskolcon tevékenykedő
egészségügyi dolgozónak". –
fogalmaztak a szurkolók. A
klub is támogatja ezt a kezdeményezést. A DVTK úgy
döntött, hogy a szurkolók által megálmodott „telt házas”
mérkőzés kezdőrúgását is
megvásárolja.

A jegyek 1500 forintba kerülnek
Ide lehet utalni: 11600006-00000000-83461268
Közlemény: „jegyár”.
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Miskolci Napló – A város lapja

Lakáspályázat veszélyhelyzet ellenére is

A bérlakásokkal kapcsolatos munka a veszélyhelyzet
alatt sem állt le Miskolcon,
hamarosan újabb pályázatokat írnak ki.
A Miskolc Holding Zrt. törekszik arra, hogy a kiemelt
érdeklődés mellett zajló lakáspályázatok a bejelentett
veszélyhelyzet ellenére is – a
hatályban lévő korlátozások
keretei között – folyamatosak
legyenek. Jelenleg olyan technikai háttér kidolgozása a cél,
amely lehetővé teszi, hogy a
pályázatok elektronikus úton,
személyes kontaktusok nélkül, akár otthonról is benyújthatóak legyenek.
„Terveink szerint a pályázók egyszerű regisztrációt követően léphetnek majd be az
elektronikus felületre, ahol a
lakások állapotáról – a személyes kapcsolatot elkerülve – a feltöltött fényképek és
a közzétett felújítási költségvetési dokumentációk alapján tájékozódhatnak, majd
a pályázati adatlap kitöltését
követően egyetlen kattintás-

sal nyújthatják be kérelmüket – mondta el lapunknak dr.
Kaposváriné dr. Bornemisza
Emese, a Miskolc Holding lakáshasznosítási vezetője. – A
megszokottól eltérően a pályázati nyilatkozatokat alátámasztó dokumentumokat
csak utóbb, közvetlenül az elbírálást megelőzően fogjuk
ellenőrizni a kijelölt pályázók
körében, figyelemmel arra,
hogy az igazolások beszerzése jelenleg nehézségekbe ütközik. Úgy ítéljük meg, hogy
a szükséges informatikai és
jogi háttér megteremtését követően – előreláthatólag április folyamán – indulhatna el
az egyszerűsített elektronikus
pályázat.” A jelenlegi helyzethez igazodva, a pályázatok
egyszerűbb és gyorsabb elbírálása érdekében, első körben
30 db piaci alapon bérbe adható kategóriába sorolt lakást
hirdetnek majd meg.
Információ:
www.ingatlangazdalkodas.miskolcholding.hu honlapon. További
részletek a minap.hu oldalon.
HSZ

TISZTELT MISKOLCIAK!
A rendkívüli helyzet rendkívüli helytállást, fegyelmezettséget és óvatosságot vár el
mindannyiunktól.
Nehéz időket élünk, vészterhes napokat és heteket.
De mi, miskolciak, eddig is
jól vizsgáztunk. Miskolc eddig is bizonyította, hogy tudja,
mi az a felelősség, hogy képesek vagyunk felelősséget vállalni magunkért és másokért. Bebizonyítottuk, hogy figyelünk
és vigyázunk egymásra. Miskolc
bizonyította, hogy fegyelmezett,
okos és felkészült. És azt is, hogy
egymás érdekében készek és képesek vagyunk cselekedni, józan belátással, megfontolt felelősséggel. Legyen szó az idősek,
betegek segítéséről, az egymástól
való, kényszerű távolságtartásról vagy az összefogásról egymásért, másokért.

Önök az elmúlt napokban,
hetekben példásan viselkedtek,
és ezért mindannyian hálásak
vagyunk Önöknek. Vérzik a
szívünk, amikor látjuk Miskolc
kiürült utcáit, tereit, az üres Forintot, Villanyrendőrt, de a szomorúságunkba büszkeség is vegyül, mert mindez azt mutatja,
hogy Miskolc pontosan érti, milyen nagy a tét. Úgy látszik, egyre többen értjük, hogy most azzal tehetünk egymásért, ha nem
megyünk ki, ha otthon maradunk. A magunk és mindannyiunk érdekében.
Miskolc város vezetése a helyén van ezekben a nehéz időkben, folyamatosan azért dolgozunk, hogy megtegyünk
mindent az Önök, a miskolciak
biztonsága érdekében. És ugyanezt kérjük Önöktől is. Most mindenkinek tudnia kell, mi a dolga,
tudnia és értenie kell, hogyan és

mit kell tennie a magunk és szeretteink biztonsága érdekében.
Azt, hogy meddig tart mindez, most még senki sem tudja
megmondani. De tartson bármeddig is, mi tudjuk, érezzük,
biztosak vagyunk abban, hogy
Miskolc erős, Miskolc ki tud és
ki fog tartani.
Együtt túlleszünk ezen is.
És ha ma még otthon, bezárt
ajtók mögött vagyunk is kénytelenek várni a jobb időket, a ve-
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szély elmúlását, már készítjük a
szívünket, a kezünket és a karjainkat baráti kézfogásra, szeretetteli ölelésre.
Mert mi, miskolciak ilyenek
vagyunk. Hiszünk és küzdünk.
Küzdünk, mert hisszük, tudjuk,
hogy eljön majd az a nap, amikor újra itt lesz az idő a viszontlátásra. Vigyázzanak magukra,
vigyázzunk egymásra!
VERES PÁL
POLGÁRMESTER

Hamarosan fertőtlenítik a megállókat
Miskolc mindent megtesz a koronavírus-veszély miatt kialakult helyzetben a
megelőzés érdekében, ezért a szakemberek már korábban megkezdték, és azóta
is folyamatosan végzik a helyi buszok és
villamosok fertőtlenítését.
Hamarosan nemcsak a járműveket, hanem a nagy forgalmú busz- és villamosmegállókat is folyamatosan fertőtlenítik majd,

különös tekintettel a miskolci kórházak
környékére. Erre az intézkedésre azért van
szükség, mert bár a városvezetés továbbra
is azt kéri mindenkitől, hogy aki teheti, maradjon otthon, tisztában van azzal is, hogy
vannak, akiknek most is munkába kell járniuk vagy autó híján a tömegközlekedés segítségével kell megoldaniuk a bevásárlást.
Az ő biztonságukat – és valamennyi miskolci polgárét is – szolgálja a fertőtlenítés.

Hirdetés

www.buzater.hu

– Nagyon kérem az árusítókat és a látogatókat, hogy
ebben a nehéz helyzetben viselkedjenek felelősségteljesen, és óvják meg saját és környezetük egészségét, tartsák
be a fentebb felsorolt intézkedéseket a Búza téri piac teljes terültén – tette hozzá az üzemeltető cég vezérigazgatója.
Wiandt András kiemelte, szeretnék, hogy a Búza téri piacon árusító
kereskedők portékái minél kényelmesebben és biztonságosabb módon legyenek beszerezhetők. „Folyamatosan dolgozunk azon, hogy
minél előbb elindíthassuk az online
vásárlást. Reményeink szerint még
áprilisban megkezdődhet a házhoz szállítás, melynek részleteiről később szintén tájékoztatni fogjuk a vásárlóinkat!”
A VÁSÁRCSARNOK NYITVATARTÁSA
2020. 03. 24-TŐL:
HÉTFŐ: 05:00-15:00
KEDD: 05:00-15:00
SZERDA: 05:00-15:00
CSÜTÖRTÖK: 05:00-15:00
PÉNTEK: 05:00-15:00
SZOMBAT: 05:00-14:00
VASÁRNAP: 05:00-12:00
Az új nyitvatartás visszavonásig érvényes!
A 2020. 03. 27-én kihirdetett kormányrendelet szerint
a fent felsorolt nyitvatartási napokon
09:00-12:00 között kizárólag a 65. életévüket betöltött
személyek (vásárlók) tartózkodhatnak a piac területén,
az ezen kívül eső időszakokban
pedig kizárólag a 65 év alattiak látogathatják a piacot!

Búza téri Vásárcsarnok

egy olyan jó kis regényfolyamba, mint
Bán Mór Hunyadi- vagy Benkő László
Mátyás király- sorozata. A kalandok és
izgalmak kedvelőinek ajánljuk a nagy
sikerű Vaják-sorozatot, a borzongásra
vágyóknak pedig Stephen King regényeit. A romantika szerelmesei imádni
fogják Jojo Moyes regényeit, ahogy Fábián Janka
legújabb, A könyvárus lány című bestsellerét. A
gyerkőcök pedig Ruminivel, Geronimo Stiltonnal,
Zizivel és Ropival vagy épp Bogyóval és Babócával indulhatnak új kalandokra. A konyhatündérek
pedig kipróbálhatnak egy-egy új receptet a legújabb Cookpad gasztrokönyv-sorozatból.
A cikkben szereplő könyvek megvásárolhatók
a Géniusz Könyváruházban.

Géniusz Könyváruház Miskolc, Széchenyi u. 107.
Telefon: 46/412-878, Webáruházak: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu
Géniusz Könyváruház – Minden könyvben… És most a házhoz szállításban is géniusz!

NE KORONÁZZUK MEG A VÉSZHELYZETET AZ ÉGETÉSSEL!
Határérték? PM10? Ki foglalkozik most ezzel, mikor a koronavírus az a láthatatlan rém,
amitől mindenki tart.
Közben tavasz van, és itt a
kerttakarítás ideje. Sokan, sokféle
gyakorlatot követve ténykedünk
a gyümölcsösben, szőlőben
vagy éppen a veteményesben.
Van, aki gereblyézik, aprít, aprítékol, komposztál, mulcsol és van,
aki szerint egy gyufa is megoldja a felhalmozott kerti hulladék
szem elől való eltüntetését. A tavaszi gyepégetések tüze esténként narancsvörös fénnyel, füst-

tel „színesíti” az ég alját. Az, hogy
az égetés komoly természeti és
gazdasági károkat okoz, talán
meg sem fordul a gyújtogató fejében. Az meg aztán pláne nem
jut az égetők eszébe, hogy a felszálló füsttel milyen szennyező
részecskék kerülnek a levegőbe.
Pedig pont most, ebben a vírusveszélyes időben sokkal nagyobb figyelmet kell fordítani arra, hogy a levegőben lévő
szennyező részecskék mennyi-

sége ne növekedjen. Hogy miért? Mert az apró, néhány mikron
nagyságú kórokozók, vírusok ráakaszkodhatnak a levegőben lévő
szilárd és cseppfolyós részecskékre és segítségükkel vígan „utazhatnak” nagyobb távolságokra.
Ily módon közvetetten segíthetjük a fertőzés tovaterjedését.
Ez nem vicc! Vigyázzunk egymásra!
A LIFE IP HungAIRy (LIFE17IPE/
HU/000017) projekt az Európai
Unió Life programjának támogatásával valósul meg.

Life

A koronavírus-járvány visszaszorítása, lassítása érdekében hozott kormányzati intézkedésekkel összhangban a Búza téri
piac is új, ideiglenes nyitvatartással
várja a vásárlókat – tájékoztatta lapunkat Wiandt András, a Miskolci
Piac Zrt. vezérigazgatója. A vásárcsarnok a következő időszakban a
hétköznapokon reggel öt és délután
három között várja az érdeklődőket,
hétvégén viszont változatlan lesz a
nyitvatartás. A koronavírus terjedése ellen több intézkedést is tett az üzemeltető.
– Több automata-kézfertőtlenítő gépet is kihelyeztünk
a csarnok területén, melyeket bárki díjmentesen vehet
igénybe. Növeltük a takarítószemélyzet létszámát is annak érdekében, hogy a látogatók által gyakran megfogott, megérintett felületeket, például padokat, ajtókat, kilincseket vagy éppen a nyomógombokat folyamatosan,
rendszeresen tudjuk tisztítani. Napi szinten permetező
fertőtlenítővel is pluszban biztosítjuk a piac higiéniáját –
részletezte Wiandt András.
Az árusítópultokat minden órában fertőtlenítőszerrel tisztítják, az árusító és a vásárló közötti fizikai kontaktus elkerülése érdekében pedig a megvásárolt árut és a
készpénzt külön átadóhelyre kell pakolni. A pultoknál és
pénztáraknál minimum másfél méterre, de ha lehetséges
még nagyobb távolságra kell állniuk a vásárlóknak, és a
higiénia megőrzése érdekében minden árusítással foglalkozó személynek kötelező a kézfertőtlenítés.

A Géniusz Könyváruházban minden
tankönyv és nyelvkönyv egy helyen
megtalálható. A rendkívüli helyzetre tekintettel
azzal is segítik a kiadványok beszerzését, hogy
március 25-étől visszavonásig ingyenes házhoz
szállítást biztosítanak a www.geniusz.hu és www.
geniusztankonyv.hu oldalakon keresztül beérkező rendelésekre.
A Géniusz Könyváruház az összes, kínálatában
szereplő könyv esetén biztosítja az ingyenes házhoz szállítást. Most igazán jó ötlet belekezdeni

483-0/2020

Az árusok és a vásárlók érdekében számos
biztonsági intézkedést hozott a Miskolci Piac Zrt.

A Géniusz Könyváruház egy különleges kedvezménnyel segíti vásárlóit: ingyenesen házhoz szállítja
az online rendeléseket.

480-0/2020

Rendkívüli helyzetben – Rendkívüli segítség!

BIZTONSÁGNÖVELŐ INTÉZKEDÉSEK
A BÚZA TÉRI PIACON

4 Hirdetés

Miskolci Napló

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

JELENTKEZZEN MOST
KÉZISZERSZÁM-ÖSSZESZERELŐ OPERÁTOR
ÁLLÁSLEHETŐSÉGEINKRE!

338-0/2020

...VÁLASZD A LEHETŐ LEGKÉNYELMESEBB MEGOLDÁST,
A KÉSZÉTEL-HÁZHOZSZÁLLÍTÁST!

BIZTONSÁGIÉS KÖRLETFELÜGYELŐ

Ételeinket a lehető legnagyobb körültekintéssel és
ellenőrzött körülmények között készítjük. A szállítóink
is minden esetben a megfelelő helyre teszik a megrendelt
ételt, hogy a „kézhezvétel” a leggördülékenyebben menjen.
Amíg az egészségügyi helyzetről államilag nem születik más rendelkezés, addig mi folyamatosan készítjük és
szállítjuk ételeinket kedves vásárlóinknak.
NAPI HÁROMFÉLE MENÜ: 1050 FT/MENÜ
HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL (HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG).
Kiszállítás Miskolc területén.

hivatásos (tiszthelyettesi) beosztás betöltésére.

Amennyiben rendelkezik állami középfokú
iskolai végzettséggel,
betöltötte 18. életévét,
és büntetlen előéletű
magyar állampolgár,
várjuk fényképes önéletrajzát:
e-mailen: miskolc.uk@bv.gov.hu
levélben: B
 orsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet
3525 Miskolc, Fazekas u. 4.

Rendelés az alábbi elérhetőségeken:
378-2/2020

+36 80 212 000

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet felvételt hirdet

479-0/2020

Jelentkezzen ingyenesen hívható telefonszámunkon!

TEGYÜNK EGYÜTT A BIZTONSÁGÉRT!
VÁLASZD A MENZÁKAT,
ÉS MI HÁZHOZ VISSZÜK ÉTELED!
• Ha a home office-ban dolgozol...
• Ha nem szeretnél étterembe menni...
• Ha úgy döntesz, hogy nem mész ki vásárolni...
• Ha kerülöd a bevásárlóközpontokat és a nagy tömeget...

ÁLLÁSHIRDETÉS

ÁLLJON MUNKÁBA AKÁR EGY HÉTEN BELÜL!

• két- és négyműszakos, valamint állandó nappalos
12 órás munkarendek
• VERSENYKÉPES ALAPBÉR!
• 100%-os bejárástámogatás / céges buszjáratok
• 30%-os műszakpótlék
• Kiemelkedő teljesítményalapú bónusz- és túlórakifizetés
• CAFETÉRIA: Br. 16 000 Ft/hó
• Előrelépési lehetőség!
• Megbízható, stabil, hosszú távú munkalehetőség
• Modern munkakörnyezet

Légy egy fiatalos, családokat segítő önkéntes szervezet
tagja! Téged is vár a Miskolci
Otthon Segítünk Alapítvány!
+36 70 521 0913 miskolciotthonsegitunk@gmail.com

Telefonszám: 70/780-3253, 46/396-465
E-mail: menzak.rendeles@gmail.com
Honlapcím: www.menzak.hu

468-0/2020

SZÁJMASZK ÚJRA KAPHATÓ!

Szülőként szívesen segítenél más kisgyermekes családoknak? Itt a helyed a csapatunkban! +36 30 386 5885,
miskolciotthonsegitunk@
gmail.com

338-0/2020

159 Ft
299 Ft
429 Ft
499 Ft
789 Ft
899 Ft
999 Ft
999 Ft
999 Ft
1699 Ft
1999 Ft
2299 Ft

267-3/2020

189 Ft
319 Ft
489 Ft
599 Ft
849 Ft
999 Ft
1099 Ft
1099 Ft
1149 Ft
1799 Ft
2299 Ft
2499 Ft

89-4/2020

Az akció érvényes: 2020. 03. 28-ától 2020. 04. 03-áig
AKCIÓ! TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS!
Star papírtörlő, 2 tekercs, 79.5 Ft/db
Bonus háztartási gumikesztyű, 1 pár
Mild antibakteriális foly. szappan, 500 ml, 858 Ft/l
Domestos 750 ml, 665,33 Ft/l
Flóraszept konyhai zsíroldó, pumpás, 750 ml, 1011,99 Ft/l
Flóraszept fertőtlenítő hatású, 2 l, 449,5 Ft/l
Star WC-papír, 24 tekercs, 41,62 Ft/db
Well Done kéztisztítószer, 500 ml
Coccolino öblítő: jázmin, levendula, snapdragon, 1680 ml
Sanytol fürdőszobai pumpás, 750 ml, 2265,33 Ft/l
Fertix háztartási fertőtlenítő, 4 l, 574,75 Ft/l
Tomi mosókapszula 42 db-os, 54,73 Ft/db

89-4/2020

Gépjárművezető munkatársakat, minimum „B” kategóriás jogosítvánnyal, gyakorlattal miskolci telephelyre
sürgősen keresünk. Az önéletrajzokat a munkaero.borsod@gmail.com
e-mail-címen várjuk, Borsod Mentő
Szolgálat.

311-5/2020

TISZTELT ÜGYFELÜNK!
Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány (koronavírus) terjedésének megelőzése érdekében 2020. 03. 17.
napjától kezdődően, határozatlan időre szünetel a Miskolci Újrahasználati Központ látogatófogadása, továbbá nem kerül sor a Központ részére felajánlott tárgyak átvételére, illetve elszállítására sem.

VÁLTOZÁSOK A BORSOD MEGYEI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSBAN

Kérdés, észrevétel esetén, kérjük, forduljanak bizalommal ügyfélszolgálati munkatársainkhoz a +36 46 200-327 telefonszámunkon, vagy
e-mailben az info@mirehu.hu címen.
Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy személyes ügyfélszolgálati irodánkban a hulladéktároló edények osztása további rendelkezésig
szünetel a koronavírus terjedésének megakadályozása céljából, valamint az Ön és kollégáink egészségének, biztonságának megóvása érdekében.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

MIREHU MISKOLCI REGIONÁLIS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT.
3527 Miskolc, József Attila u. 65.
levelezési cím: 3501 Miskolc Pf. 509
info@mirehu.hu
www.mirehu.hu

310-6/2020

MiReHu Nonprofit Kft.

Határozatlan ideig felfüggesztésre kerül a lomtalanítás, és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található hulladékudvarok zárva tartanak.
A BMH Nonprofit Kft. a szolgáltatási területén az ügyfeleik, munkavállalóik, illetve hozzátartozóik egészségének és biztonságának megóvása érdekében az új típusú koronavírus további terjedése, valamint a kapcsolódó kormánydöntések miatt további intézkedések és korlátozások váltak szükségessé.
A 347 települést érintően a zavartalan hulladékszállítás biztosítása érdekében az Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás és a Hernád Völgye és
Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás tagönkormányzatainak területén
2020. március 23-ától, a Miskolci Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
tagönkormányzatainak területén 2020. március 30-ától felfüggesztik a lomtalanítást.
A visszaigazolt lomtalanításokat későbbi időpontra halasztják, erről az érintett ingatlanhasználókat kiértesítik.
A szolgáltatási területen található hulladékudvarok 2020. március 20-ától zárva tartanak, a lakossági hulladék átvétele átmenetileg szünetel.
Hulladékgyűjtő edényzetek leadására, átvételére és cseréjére az ügyfélszolgálatokon és a telephelyeken visszavonásig nincs lehetőség.
A személyes ügyfélszolgálati irodák zárva tartanak, ügyintézésre telefonon, illetve elektronikusan (e-mailben) van lehetőség. Arra kérik az ügyfeleket, hogy a személyes és a postai kapcsolattartást kerüljék. A zárvatartásból adódóan a szelektív-, üveg- és zöldhulladék-gyűjtő zsákok kiadása is szünetel az ügyfélszolgálatokon. A gyűjtőzsákok pótlása
a gyűjtőjáratok személyzete által történik.
Ügyfélszolgálat elérhetőségei:
Weboldal: www.bmhnonprofit.hu
Telefon: 06 21 3500 111
E-mail: ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu
Az esetlegesen okozott kellemetlenségért a közszolgáltató szíves elnézésüket kéri. A cég folyamatosan követi a koronavírus következtében kialakult helyzetet és a kapcsolódó kormánydöntéseket melyeknek megfelelően hozza meg a további szükséges döntéseket a közszolgáltatás ellátására vonatkozóan.

274-3/2020

A nyitás időpontjáról, illetve az egyéb információkról folyamatosan
informálni fogjuk Önöket a jövőben is Facebook-oldalunkon (https://
www.facebook.com/miskolciujrahasznalatikozpont/), valamint a honlapunkon (www.mirehu.hu) is.

