
Miskolci Napló
2020. ápilis 4.  |  14. hét  |  XVII. évfolyam 13. szám       Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban – térítésmentes

Megérkezett a lélegeztető 

BORSODBAN HAT  
FERTŐZÖTT VAN 

„I Love Online Retro Fesztivál” ezt a címet adták a szervezők 
és a '90-es évek nagy slágereit felvonultató csapatok jótékony-
sági koncertjének, amit a Miskolc Televízió és a minap.hu 
Facebook-oldala múlt szombaton élőben közvetített. A kez-
deményezés jótékonysági célt is szolgált: a megyei kórház egy 
légzést segítő gépet kapott az adományozók jóvoltából. 

A retró fesztivál csapata és 
a szponzorok is hozzájárul-
tak a gyűjtéshez – nyilatkozta 
Miskolcon az átadáson Mára 
Krisztián szervező, aki külön 
köszönetet mondott Szabó 
Rolandnak a gépek beszerzé-
séért. Kiemelte, óriási volt az 
érdeklődés a közvetítés iránt: 
összességében több mint 300 
ezren, csak Miskolcon 20 
ezernél is többen nézték a régi 
nagy kedvenceket. Sári Évi, 
a retró fesztivál háziasszonya 
hangsúlyozta: adni, segíteni 
mindig jó érzés, ezt mindany-

nyian átérezték. Krisz Rudolf 
zenész pedig örömmel látta, 
mennyire jól működhet az 
összefogás.

Révész János, a megyei köz-
ponti kórház főigazgatója el-
mondta, most az a feladatuk, 
hogy a lélegeztetési kapacitá-
suk felét a koronavírus-fer-
tőzöttek számára átcsopor-
tosítsák. – Ez adott. Arra 
törekszünk, hogy a gyere-
keknek egy külön lélegezteté-
si központot alakítsunk ki, a 
most kapott eszközt ott fogjuk 
majd felhasználni.

A hivatalos kormányzati 
oldalon hat megyénkbeli fer-
tőzöttről írtak lapzártánkig. 
Miskolc önkormányzata er-
ről nem kap hivatalos értesí-
tést, csak a házi karanténban 
lévőkről.

„Miskolc önkormányzatá-
nak nincs tudomása arról, hogy 
öt újabb beteg lenne” – tájé-
koztatta szerkesztőségünket 
a városháza. Emlékeztettek, a 
kormányhivataltól csak a házi 
karanténban lévők számáról 
kapnak adatot, a betegek szá-
máról csak a kormányzati ope-

ratív törzs adhat tájékoztatást.
Megkerestük a kormányzati 
operatív törzset, levélben ar-
ról érdeklődtünk, hogy a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei hat 
fertőzött hol élhet életvitelsze-
rűen. Egyelőre nem kaptunk 
választ kérdésünkre.

Az általunk megkérdezett 
szakértő szerint több betegnél 
lehetséges, hogy bár Budapes-
ten kezelik őket, de valószínű, 
hogy állandó lakhelyük me-
gyénk valamelyik városába, te-
lepülésére van bejelentve.

A koronavirus.gov.hu olda-
lon kedd éjszaka tették nyil-

vánossá egy statikus térképen, 
hogy megyékre bontva hol 
és mennyi igazolt koronaví-
rus-fertőzött található. (Ma-
gyarországon eddig semmilyen 
részletes adatot nem közöltek a 
járványról, csak a fertőzöttek 
állampolgárságáról számol-
tak be.) A honlapon közzétett 
információk szerint már min-
den megyében van koronaví-
rusos beteg. A legtöbb fertő-
zöttet keddig Budapesten (232 
ember) találták, amelyet Pest 
megye (98 ember) követ. Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyében 
6-an, a legkevesebben Heves (3 

ember) és Békés megyében (3 
ember) fertőződtek meg.

Ha megnézzük az adato-
kat lakosságszám-arányosan 
(a százezer lakosra jutó fertő-
zöttek száma szerint), abból is 
kitűnik, hogy mennyivel ma-
gasabb a koronavírus elterjedé-
se Budapesten, mint az ország 
többi részén. A százezer lakos-
ra jutó fertőzöttek száma a fő-
város mellett Pest, Baranya és 
Győr-Moson-Sopron megyé-
ben haladja meg az ötöt, Heves 
mellett Borsod-Abaúj-Zemplén 
és Békés megyében viszont az 
egyet sem éri el.

RENDKÍVÜLI  

KIADÁS

Túllépte a nyolcmillió fo-
rintot a miskolci önkor-
mányzat adományokra 
létrehozott számlája. A 
koronavírus-járvány elleni 
küzdelemre nagyon sok 
ember ajánlott fel pénzt. 
Most minden forint szá-
mít, a legkisebbtől a leg-
nagyobbig. A számla létre-
jöttét egyébként miskolci 
polgárok kezdeményezték.

Mint arról korábban be-
számoltunk, a megyei kór-
háznak is az önkormányzat-
nak is elsőként a Műépítész 
Kft.-től érkezett nagyobb 
összegű felajánlás. – Az 
első percben azt éreztem, 
hogy segíteni kell – mond-
ja Puskás Péter építész, a 
Műépítész Kft. tulajdono-
sa. – Amíg az ember bír, 
addig segítsen olyanokon, 
akik rosszabb helyzetben 
vannak, mint ő. Mindenki 
a maga körülményeihez ké-
pest tud segíteni, mert saj-
nos mindig találhatunk egy 
nálunk rosszabb helyzetben 
lévő embert.

Több millió forintot ado-
mányozott a Fehér Holló 
Gyógyszertár tulajdono-
sa is. Ő azt mondja, hogy a 

miskolciak segítésére szánta 
ezt az összeget. – A járvány 
elleni küzdelem most na-
gyon fontos, az önkormány-
zat pedig hatékony eszközö-
ket vásárolhat ahhoz, hogy 
megfelelően felkészült le-
gyen. Azt gondoltam, az ő 
belátásukra, tapasztalatuk-
ra bízom ezt a pénzt, hogy 
felhasználhassák – nyilat-
kozta a patika tulajdonosa. 

Az első tárgyi adomány a 
BrillMasters Hungary Zrt.-é 
volt, ők fertőtlenítőszert ad-
tak a városnak, amit mis-
kolci szociális intézmények 
kaptak meg. – Kézenfekvő 
volt, hogy miskolci tisztító-
szergyártóként a miskolci 
önkormányzatnak adomá-
nyozzunk. Tudjuk, hogy ők 
a megfelelő helyre juttatják 
el, és a lehetőségeinkhez 
mérten igyekeztünk segíte-
ni. A fertőtlenítőszer-gyár-
tásban jelenleg is elsőbbsé-
get élveznek a kórházak és 
olyan intézmények, üzletek 
vagy szolgáltatók, akiknek 
a működése nem állhat le, 
így fertőtlenítőszerre folya-
matosan szükségük van – 
nyilatkozta Matus Mónika, 
a BrillMasters vezérigazga-
tója.

„Mert mindig van nálunk 
nehezebb helyzetben lévő”

– de lehet, hogy nem is itt kezelik őket 

HA ÖN IS SEGÍTENI SZERETNE:
CIB Bank 10700086-42689106-67500002.

Megjegyzés: Felajánlás a koronavírus-helyzet kezelésére

Az MVK és az önkormányzat több észrevételt kapott a mű-
szakváltáshoz kapcsolódó járatindulások gyakoriságával 
kapcsolatban az elmúlt napokban. Veres Pál polgármester 
azonnali intézkedést kért a közlekedési vállalattól. A cég mó-
dosította menetrendjét, így az 54-es autóbusz esetében – az 
utasok kérésére – egyszerre két csuklós buszt indítanak pén-
tek hajnaltól 04:55-kor Felső-Majláthról. Hasonló módon a 
Déli Ipari Parkot érintően is több változást vezettek be: április 
6-ától lesznek olyan indulási időpontok, amikor dupla csuk-
lós busz közlekedik majd.

A DVTK szurkolói így mondtak köszönetet az egészség-
ügyben dolgozóknak az elmúlt héten. A panelházak tövé-
ben este nyolc órakor ez a hihetetlen látvány fogadta az ott 
lakókat, így köszönve meg az értünk dolgozók helytállását. 
A szurkolók görögtüze egyedülállóan világította be a diós-
győri estét, és aki csak tehette, az ablakból nézte a köszö-
netet. Ma már Miskolcon is hagyomány, hogy minden este 
8 órakor erkélyeken, ablakokba kiállva tapsolnak az egész-
ségügyben dolgozóknak köszönetként. A DVTK-szurkolók 
most ezt a hagyományt tették még látványosabbá.

„ÉRTÜNK ÉLTEK, ÉRTÜNK HARCOLTOK!”

A munkába járókhoz 
igazodik a menetrend



Mi is kérjük, maradjon otthon!
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Örömmel fogadták a Salkaházi programban regisztrált 
szépkorúak az önkormányzat szerdán indult akcióját, 
melyben a városháza szociális osztályának munka- 
társai élőszóban adnak tájékoztatást a koronavírus- 
járvánnyal kapcsolatos legfontosabb és legaktuálisabb 
tudnivalókról.

– Két nap alatt több mint 
hatvan idős helybelit keres-
tem meg, akik mind örültek 
a figyelmességnek, a gon-
doskodásnak. Az a tapasz-
talatom, hogy a szépkorúak 
nagyon tájékozottak, tud-
ják, hogy csak a legfonto-
sabb esetekben szabad most 
kimenni az otthonaikból, 
mint ahogy azt is, hogy a 
korlátozás az ő érdeküket 
szolgálja. Saját bevallásuk 
szerint a boltba pedig csak 
a nekik fenntartott idősáv-
ban, reggel kilenc és déli 12 
óra között mennek – sorol-

ta Lőrinczné Bodnár Berna-
dett a polgármesteri hivatal 
egyik szociális ügyintézője.

Mint ismert, a „Maradj 
otthon!” kampányban az 
önkormányzat számtalan 
felületen nyújt információ-
kat a tennivalókról az idő-
sek számára is. Szóróla-
pok révén pedig igyekszik 
minden miskolcit tájékoz-
tatni a városi önkormány-
zat, figyelmüket felhívni a 
járványveszélyre, átadni a 
legszükségesebb informáci-
ókat. Ezek a plakátok a mis-
kolc.hu oldalon elérhetők.

Jólesik ilyenkor  
egy segítő hívás

VÉDELEM ÉS SEGÍTSÉG IDŐSEKNEK  
ÉS AZ ELSŐ VONALBAN LÉVŐKNEK
 Az ingyenes hívószámon, a 
06 80 46 00 46-on eddig több 
mint ötszázan kértek segít-
séget a város szakembereitől, 
akik nemcsak az idősek, ha-
nem minden hozzájuk for-
duló, nehéz helyzetben lévő 
miskolci ügyében igyekeztek 
gyorsan és hatékonyan in-
tézkedni.

Csak a Miskolci Önkor-
mányzati Rendészet lapzártán-
kig 550 hívást kapott az ingye-
nes számon. Ez az adat naponta 
változik, hiszen újabb betelefo-
nálók is keresik őket.

A MIŐR munkatársai önkor-
mányzati feladatként több mint 
420, hetven év feletti időssel 
tartják a kapcsolatot; legtöbb-
ször bevásárlásban, gyógyszer-
kiváltásban, csekkfeladásban 
kérik a közbenjárásukat. Hetven 
év alattiak is kértek segítséget – 
ez ugyan nem önkormányza-
ti feladat –, de ilyenkor is igye-
keznek minden rászorulónak 
megoldást találni a bajára, ké-
résére. Többször is szükség volt 
azonnali beavatkozásra, amikor 
nem mérlegelhették, hogy ez ki-
nek a hatásköre, beszerezték az 
inzulint a telefonálóknak. Majd 
hatvanan kértek ételkiszállítást, 
ezért fizetnek is.

A MIÖR segít a járványügyi 
karanténban lévőknek is, ha 

szükségük van rá. A M.A.M.I. 
önkénteseknek szóló program 
kezdeti koordinálását ők végzik, 
a játszóterek lezártságát szintén 
az önkormányzati rendészek 
felügyelik a városban, emellett 
a fiatalabb és idősebb korosztály 
bevásárlási időszakaiban ügyel-
nek a rend fenntartására.

A MESZEGYI eddig is so-
kaknak nyújtott támogatást, 
azonban a veszélyhelyzetben 
még több emberhez kell eljuttat-
niuk a meleg ételt, a mindenna-
pi figyelmet és törődést.

Házi segítségnyújtásban 584, 
bentlakásban 638, idősek átme-
neti gondozóházában 44-en él-
nek. Emellett az idősek nappali 
ellátásában korábban is 400-an 
vettek részt, ők étkezést is kap-
tak, amit most már – a veszély-

helyzetre való tekintettel – min-
denkinek házhoz visznek. Az 
étel kiszállításában – ami nem 
csak logisztikai feladat – mos-
tantól a bölcsődék és a család-
segítő szakemberei is részt vesz-
nek, hiszen intézményükben 
idősgondozással megközelítőleg 
500-an foglalkoznak, ők végez-
ték eddig is 1600 ember ellátását. 
Ez ebben a helyzetben sem válto-
zik. Emellett mostantól azoknak 
a 70 év alatti miskolciaknak az 
ellátásában is tevékenykednek, 
akik igényelték például a bevá-
sárlást vagy gyógyszerkiváltást.

Időközben a Magyar Vörös-
kereszt Központja férőhelyen fe-
lüli, intézményen kívüli ellátást 
indított el az önkormányzat által 
rendelkezésére bocsátott épület-
ben. Így védve minden hajlékta-

lan ember biztonságát. Miskolc 
polgármesterének, Veres Pálnak 
a megbízásából Duberné Duna-
veczki Éva, a Magyar Vöröske-
reszt miskolci Hajléktalanokat 
Gondozó Központjának vezető-
je koordinálja mostantól a me-
gyeszékhely feladatait, és dolgo-
zik együtt a városban működő 
intézményekkel.

A miskolci önkormányzat 
mindent megtesz a koronaví-
rus-járvány visszaszorítása érde-
kében, a város eddig 16 millió fo-
rintot fordított védőfelszerelések 
és fertőtlenítők beszerzésére. A 
szociális intézmények mellett az 
ügyeletes óvodák és bölcsődék, 
valamint a házi- és gyermekor-
vosi rendelők meglévő készleteit 
kiegészítve biztosított maszkot, 
gumikesztyűt, fertőtlenítősze-
reket, bár ez nem szigorúan vett 
önkormányzati feladat.

A Holding tagvállalatainak 
a dolgozói számára eddig ösz-
szesen 3500 darab maszkot 
biztosítottak, ebből 2500-at az 
MVK dolgozói részére. Textil, 
többször használható maszkot 
gyárt a holdingos MIProdukt 
Kft. is, ezekből elsőként a váro-
si cégek dolgozóit látják el.

Miskolc már a veszélyhely-
zet kihirdetése előtt egy hónap-
pal elkezdte a védőfelszerelések 
beszerzését. Minden vállalat-
nál elkészült a pandémiás terv, 
emellett pedig minden cégtől 
és intézménytől heti szinten 
jelentést kap a városvezetés. A 
helyi operatív törzs ülésén a vá-
ros vezetői és szakemberei mel-
lett a pártok képviselői is részt 
vesznek.

Nemrégiben arra kérte a települések vezetőit Nagy István 
agrárminiszter, hogy – védőintézkedések betartása mellett 
– tegyék lehetővé az embereknek a hozzájutást a piacon 
kapható zöldségekhez, gyümölcsökhöz, kézműves termé-
kekhez, nyújtsanak alternatívát számukra a vásárláshoz. 
Ezt nem csak a tárca vezetője tartja fontosnak. Nem vélet-
len, hogy nagyon sok szakértő továbbra is a piacok nyitva 
tartása mellett érvel.

A friss zöldségek, gyü-
mölcsök ebben a helyzetben 
is nagyon fontosak minden 
korosztály számára. Emellett 
a helyi termelők is mindent 
megtesznek azért, hogy a ve-
szélyhelyzet idején – a még 
szigorúbb járványügyi sza-
bályokat betartva – friss áru-
val lássák el a városlakókat.

Hogy a bevásárlás  
biztonságos legyen

Miskolcon, a Búza téri 
piacon az árusítópultokat 
minden órában fertőtlení-
tőszerrel tisztítják. Több au-
tomata-kézfertőtlenítő gépet 
is kihelyeztek a csarnok terü-
letén, melyeket bárki díjmen-
tesen használhat. Növelték a 
takarítószemélyzet létszámát 

is annak érdekében, hogy a 
padokat, ajtókat, kilincse-
ket folyamatosan letisztítsák. 
Permetező fertőtlenítővel is 

biztosítják a piac higiéniá-
ját. A kistermelők, árusítók 
az árusítás ideje alatt foko-
zottan és rendszeresen folyó-
vízzel mosnak kezet, ahol ez 
nem megoldható, ott a kéz-
fertőtlenítő gél vagy a kendő 
alkalmazása mindennapos. 
Az árusító és a vásárló közöt-
ti fizikai kontaktus elkerü-
lése érdekében pedig a meg-
vásárolt árut és a készpénzt 
külön átadóhelyre pakolják.

Ezzel is vigyázunk  
egymásra

Kerülni kell a zsúfoltságot. 
Érdemes odafigyelni, hogy 
a sorban állásnál is megtart-
suk a kellő távolságot, másfél 
méterre legyünk egymástól. 
Meg kell változtatni a szoká-
sainkat. Most nem foghatjuk 
meg a paprikát, akkor sem, 
ha gumikesztyűben vagyunk, 
hiszen azzal teszünk a legtöb-
bet mások és magunk védel-
mében, ha most kerüljük a 
termékek érintését. A keres-
kedők a csomagolatlan élel-
miszerek esetében minden 
alkalommal használjanak fo-
góeszközöket, eldobható kesz-
tyűt vagy nejlonzacskót a ter-
mék átadásakor.

Nagy felelősségük van 
a külföldről hazatérőknek 
Miskolcon is. Aki mosta-
nában érkezik, arra kérik, 
vállaljon 14 napos, önkén-
tes karantént. Két héten át 
ne menjen el otthonról, és 
lehetőleg közvetlen hozzá-
tartozóival, rokonaival se 
érintkezzen. Ezzel nemcsak 
szeretteit óvja, hanem nagy-
ban hozzájárul a vírus terje-
désének megakadályozásá-
hoz is.

*
Az MVK-val is ingyen 

utazhatnak az egészségügyi 
dolgozók. A közlekedési cég 
így szeretné támogatni a jár-
vány idején végzett megfe-
szített és áldozatos munká-
jukat. További részletek az 
mvkzrt.hu oldalon.

*
Internetes csalók írnak 

üzeneteket: helyi kórházak 
nevében küldenek e-maile-
ket, amelyekben azt állítják, 
hogy a címzett érintkezett 
egy olyan emberrel, aki-
nél kimutatták a koronaví-

rus-fertőzést. Ezért arra ké-
rik, hogy a mellékelt űrlap 
kitöltése után menjen a leg-
közelebbi kórházba a tesz-
tek elvégzéséhez. Ha vala-
ki megnyitja a mellékletet, 
adatai is veszélybe kerülhet-
nek.

*
Vigyázzunk egymásra, ne 

égessünk kerti hulladékot! A 
szennyezett levegőben gyen-
gül a szervezet védekezőké-
pessége, és jobban terjednek 
a vírusok is. A szakemberek 
ezért mindenkit arra kérnek, 
hogy – különös tekintettel a 
tűzgyújtási tilalomra és a 
koronavírus-járványra – az 
elkövetkező időszakban ne 
égessenek kerti hulladékot.

*
Több millió forintot gyűj-

töttek össze a diósgyőri ult-
rák. Megközelítőleg négy-
millió forinttal támogatják 
az egészségügyi dolgozókat. 
Mint írták, rengeteg helyről 
kaptak támogatást, nagyon 
sokan magukénak érezték 
ezt a kezdeményezést.

HÍREK RÖVIDEN A helyi termelők védelme és a friss hazai 
A Búza téri piac is új 

nyitvatartással várja a 
vásárlókat: a vásárcsar-
nok hétköznapokon reg-
gel öt és délután négy 
között, hétvégén pedig 
változatlan nyitvatartás-
sal üzemel.

A leszakadó városrészek higiénés helyzeté-
nek javítására 1000 csomag tisztító- és fertőtle-
nítőszert osztottak ki eddig. Egészségügyi száj-
maszkból ezidáig 5000 darabot vásárolt a város, 
és további 20 ezer darabot várnak, amit már ko-

rábban megrendeltek. Emellett kétezer arcmasz-
kot oszt ki Miskolc önkormányzata a városban 
tevékenykedő önkormányzati képviselők segítsé-
gével. A maszkokat a körzetükben dolgozó házi-
orvosoknak és gyermekorvosoknak juttatják el. 



 Állami segítségben is reménykednek azok az általunk meg-
kérdezett miskolci vállalkozók, akik a veszélyhelyzet miatt 
kerültek nehéz, nem ritkán lehetetlen helyzetbe. A miskolci 
önkormányzat – az országban elsők között –, nem várt a kor-
mányzat segítségére, hanem arról döntött, hogy bérleti díjat 
csökkent a nyitvatartási korlátozással érintett bérlőknél. A ve-
szélyhelyzet mindenki számára kihívás. A legtöbb vállalkozás 
és cég mindennapi nehézségekkel küzd, miközben nem látszik 
még, mikor indulhat újra az élet. 

– Mi lassan harmadik hete 
tartunk zárva, és leghama-
rabb nyáron nyithatjuk ki újra 
– mondta Csorbáné Antaló-
czi Aliz, egy belvárosi bár tu-
lajdonosa. Ez azt jelenti, hogy 
többhavi forgalmunk teljesen 
kiesik, ekkora tartalékai csak 
nagyon keveseknek vannak. A 
hírekből úgy hallottuk, hogy 
az iparkamarák javaslatára 
akár kamatmentes, államilag 
garantált hitel állhatna a vál-
lalkozások rendelkezésére. Ez 
például segítség lehetne arra 
az időszakra, amíg helyreáll 
az élet, de persze még a kor-
mány is dolgozik a gazdaság-
mentő csomagján. Majd meg-
látjuk.

Egerszegi Krisztina egy egész-
ségboltot és egy óraszervizt 
üzemeltető családi vállalkozás-
ban dolgozik. – A korlátozott 
nyitvatartás a forgalmunk het-
ven-nyolcvan százalékát vit-
te el. Ezt követte a kijárási kor-
látozás, amely miatt ma már a 
korábbi forgalom alig tíz szá-
zalékát hozzuk – hangsúlyozta 
a kereskedő, aki elmondta, az 
üzlethelyiségük tulajdonosa azt 
ígérte, megértő lesz velük.

A miskolci önkormányzat 
– az országban elsők között –
nem várta az állami segítsé-
get, hanem arról döntött, hogy 
azokat a vállalkozásokat, ame-
lyeket a válság érint, ötven-
százalékos bérletidíj-csökken-

téssel segíti – mondja Halmai 
Gyula, a Miskolc Holding Zrt. 
Ingatlangazdálkodási Igazga-
tóságának képviseletében. Ez 
a mi oldalunkról havi 40-45 
millió forintos támogatást je-
lent – fűzte hozzá. Mint ismert, 
a Holding az önkormányzati 
ingatlanokban működő, nyit-
vatartási korlátozás alá eső üz-
letek díjának ötvenszázalékos 
csökkentését kezdeményezte. 
A javaslat alapján pedig Veres 
Pál polgármester – a veszély-
helyzet adta jogkörében – dön-
tött a díjcsökkentés április 1-jei 
bevezetéséről.

Hogy segítségre lesz szüksége 
a kkv-szektornak, azt nem vitat-
ja Bihall Tamás, a BOKIK elnöke 
sem. – A baj az, hogy nem látjuk 
még a járvány végét. Fel kell mér-
ni, hogy összességében milyen 
humán és anyagi tartalékok áll-
nak rendelkezésre a cégeknél az 
újrainduláshoz, ami remélhetőleg 
még idén elkezdődhet. Az viszont 
teljesen biztos, hogy mindenki 
segítséget és támogatást kell hogy 
kapjon. Azt az elvet valljuk, hogy 
az államnak, a munkaadónak és a 
munkavállalónak is szerepet kell 
vállalnia a terhek viselésében – 
hangsúlyozta.
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NEHÉZ HELYZETBEN A VÁLLALKOZÁSOK

Hirdetés

A munkavégzéssel kapcsolatos korláto-
zások miatt, akik kerttel, hétvégi telekkel 
rendelkeznek, több időt tölthetnek ezek, 
gondozásával. Korábbi cikkünkben már je-
leztük, hogy járványügyi szempontból sem jó 
az avar, a gallyak, a száraz fű égetése. De mit 
kezdjünk ezekkel a zöld javakkal? Bár sokszor 
kerti, vagy zöldhulladéknak nevezzük őket, 
igazából a talajjavítás, talajerő-utánpótlás 
kiváló alapanyagaival van dolgunk. Továbbra 
is elsősorban ezek komposztálását, vagy épp 
talajtakarásra való hasznosításukat javasol-
juk. Ennek módszereit a későbbiekben rész-
letesen is bemutatjuk, a megvalósításhoz 
szakmai segítséget adunk.

Viszont vannak, akik akár fizikai állapotuk, 
vagy épp kényelmi szempontok miatt a sze-
lektív hulladékgyűjtés révén kívánnak meg-
szabadulni kerti hulladékaiktól. A vészhelyzet 
idejére a miskolci hulladékudvarok bezártak, 
így egyedül a házhoz menő gyűjtéssel szál-
líttathatjuk el zöldhulladékunkat. Erre a kerti 
hulladékot háromféle módon készíthetjük elő: 
zöld matricával ellátott gyűjtőedénybe vagy 
a szolgáltató által biztosított zöld műanyag 
zsákba helyezzük, illetve az ágakat legfeljebb 
2 cm átmérőjű és 1 méter hosszú darabokban 
kötegeljük. Zöldzsákokat az ugyfelszolgalat@
bmhnonprofit.hu címen lehet igényelni, me-
lyet a gyűjtőjárat szállít ki.

A más formában kihelyezett, illetve más 
típusú hulladékkal kevert anyagokat a szolgál-
tató nem szállítja el! A családi házas övezetben 
minden év március és december közti idősza-
kában, kéthetente kerül sor a begyűjtésre. Az 
adott lakcím szállítási időpontjáról a szolgálta-
tó honlapján is tudunk tájékozódni: http://bm-
hnonprofit.hu/wp-content/uploads/2019/12/
Miskolc-szelektív_zöld-családiház.pdf

Azt azért gondoljuk át, hogy a zöldhulla-
dék szelektív gyűjtése egy kényelmi szolgál-
tatás, amelynek aránya egyre nő. Jelenleg már 
a begyűjtött hulladék egynegyedét teszi ki a 
kerti hulladék. A gyűjtőzsákok műanyagával 
kevert, 20-40 km közúti szállítást igénylő zöld-
hulladék kezelése nem egyszerű és nem telje-
sen környezetkímélő feladat, ezért aki teheti, 
mindenképp válassza a komposztálást, a talaj 
takarását. Cikkünk a „Levegőminőség javítása 
8 régióban a levegőminőségi tervek végrehajtá-
sának elősegítésével” című LIFE IP projekt kere-
tében jelent meg, amelynek egyik célja Miskolc 
levegőminőségének javítása az avar és kertihul-
ladék-égetés visszaszorításával és a helyi kom-
posztálás elősegítésével. Észrevételeiket, kérdé-
seiket várjuk a hungairy@miskolc.hu címen.

A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 IPE/HU/000017) 
projekt az Európai Unió LIFE programjának tá-
mogatásával valósul meg.

Mit kezdjek a kerti hulladé- 
kommal a vészhelyzet idején?

Li
fe

89-6/2020

272-5/2020

l  MIHŐ MISKOLCI HŐSZOLGÁLTATÓ KFT.
3534 Miskolc, Gagarin u. 52. Tel.: +36 46 533-120, ugyfel@miho.hu, www.miho.hu

ÚJ KÉNYELMI SZOLGÁLTATÁS – INDUL A MISZAMLA.HU
Az elektronikusszámla-megjelenítő felület a MIVÍZ és a MIHŐ 

ügyfeleinek teheti kényelmesebbé a számlafizetést.

A veszélyhelyzetre való tekintettel a Miskolc Holding Zrt. – fel-
gyorsítva a fejlesztési és tesztelési folyamatot – a MIHŐ Kft. és a 
MIVÍZ Kft. ügyfelei számára elektronikusszámla-megjelenítő felü-
letet alakított ki. Itt ki is tudjuk fizetni a számlát banki vagy hitel-

kártya segítségével – közölte az önkormányzati vagyonkezelő.  
Az oldalon keresztül az ügyfelek biztonságosan fizethetik szám-
láikat, miközben személyes adataik is bankszintű védelmet él-
veznek. A miszamla.hu rendszer használata ingyenes a webes 
felületen regisztrált ügyfelek számára. Részletes információk és 
regisztráció: www.miszamla.hu internetes portál nyitóoldalának 
alján a „Felhasználói útmutató”-ban..

378-2/2020

Elvárások: Ápoló 54/55/felnőtt szakápolói végzettség,  
EEKH kártya, MESZK tagság

Amit kínálunk: Versenyképes fizetés és egyéb juttatások  
(cafeteria, teljesítménybónusz), színvonalas munkakörnyezet.

Feladatok: Fekvőbetegrészlegen lévő betegek VAGY a dialízis-kezelésre 
szoruló betegek ellátása, dokumentációs teendők elvégzése.

Munkavégzés helye: FMC Nefrológiai Központ  
Miskolc (3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76.)

Jelentkezés önéletrajzzal e-mailben: jobs-hu@fmc-ag.com

DIALIZÁLÓÁPOLÓT  
ÉS OSZTÁLYOS ÁPOLÓT keres.

Honlapunkon további részleteket találhat:  
http://www.freseniusmedicalcare.hu/hu/rolunk/karrier/

Fresenius Medical Care

512-0/2020

440-10/2020

Igényes környezetben, kiváló  
magyar termékekkel, alacsony árakkal, gyors 

kiszolgálással várjuk kedves vásárlóinkat!

HÚSVÉTI AKCIÓ

április 4-től április 11-ig

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

Hagyományos módon, egy hétig bükkfán füstölt, minőségi, 
hazai sonkákat és füstölteket kínálunk az ünnepi asztalra!

Hagyományos kötözött sonka 2899 Ft/kg
Hagyományos kézzel kötözött sonka 3199 Ft/kg
Hagyományos füstölt tarja 2899 Ft/kg
Hagyományos füstölt csülök 1899 Ft/kg
Hagyományos füstölt csülök, csont nélkül 2499 Ft/kg
Hagyományos füstölt angolszalonna 3299 Ft/kg

Szép kártya elfogadóhely
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VÁLTOZÁSOK A BORSOD MEGYEI HULLADÉK-
GAZDÁLKODÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSBAN

Határozatlan ideig felfüggesztésre kerül a lomtalanítás, és a Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyében található hulladékudvarok zárva tartanak.

A BMH Nonprofit Kft. a szolgáltatási területén az ügyfeleik, munkavállalóik, illetve hozzá-
tartozóik egészségének és biztonságának megóvása érdekében az új típusú koronavírus to-
vábbi terjedése, valamint a kapcsolódó kormánydöntések miatt további intézkedések és kor-
látozások váltak szükségessé.

A 347 települést érintően a zavartalan hulladékszállítás biztosítása érdekében az Aba-
új-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 ingatlan-
használókat kiértesítik.

A szolgáltatási területen található hulladékudvarok 2020. március 20-ától zárva tarta-
nak, a lakossági hulladék átvétele átmenetileg szünetel.

Hulladékgyűjtő edényzetek leadására, átvételére és cseréjére az ügyfélszolgálato-
kon és a telephelyeken visszavonásig nincs lehetőség.

A személyes ügyfélszolgálati irodák zárva tartanak, ügyintézésre telefonon, illetve elekt-
ronikusan (e-mailben) van lehetőség. Arra kérik az ügyfeleket, hogy a személyes és a pos-
tai kapcsolattartást kerüljék. A zárvatartásból adódóan a szelektív-, üveg- és zöldhulla-
dék-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 kö-
veti a koronavírus következtében kialakult helyzetet és a kapcsolódó kormánydöntéseket, melyeknek meg-
felelően hozza meg a további szükséges döntéseket a közszolgáltatás ellátására vonatkozóan. 
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Bulgárföldi  
Háztartási Bolt
BORSODCOLOR KFT. Miskolc, Kiss tábornok u. 6/a. Tel.: 46/530-336

Az akció érvényes: 2020. 04. 04-től 2020. 04. 10-ig 
AKCIÓ! TAVASZI NAGYTAKARÍTÁS!

Star papírtörlő, két tekercs, 79,5 Ft/db 189 Ft 159 Ft
Silky antibakteriális nedves törlőkendő 319 Ft 299 Ft
Mild antibakteriális folyékony szappan, 500 ml, 858 Ft/l 489 Ft 429 Ft
Domestos 750 ml, 665,33 Ft/l   599 Ft 499 Ft
Flóraszept fürdőszobai és konyhai pumpás, 750 ml, 931,99 Ft/l 849 Ft 699 Ft
Star WC-papír, 24 tekercs, 41,62 Ft/db 1099 Ft 999 Ft
Well Done kéztisztítószer, 500 ml, 1998 Ft/l  1099 Ft 999 Ft
Softy antibakteriális felülettisztító kendő, 30 lap, 33,3 Ft/db 1099 Ft 999 Ft
Ultra Szavo penészlemosó, 500 ml, 1998 Ft/l  1199 Ft 999 Ft
Sanytol fürdőszobai pumpás, 750 ml, 2265,33 Ft/l 1799 Ft 1699 Ft
Héra Prémium beltéri, színes falfesték, 2,5 l, 1799,6 Ft/l 4999 Ft 4499 Ft
Diszperzit mennyezeti festék, 14 l, 328,5 Ft/l 5999 Ft 4599 Ft
Héra beltéri falfesték, 15 l, 466,6 Ft/l 7999 Ft 6999 Ft
Héra Prémium beltéri, színes falfesték, 5 l, 1599,8 Ft/l 8999 Ft 7999 Ft
SZÁJMASZK KAPHATÓ NÉGYFÉLE KIVITELBEN!!!
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Kiváló minőségű és megbízható magyar termékekkel, bőséges választékkal várják  
Kedves Vásárlóikat kereskedőink.

A VÁSÁRCSARNOK NYITVATARTÁSA 2020. 03. 24-TŐL:
HÉTFŐ-PÉNTEK: 05.00-16.00, 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!

www.buzater.hu                  Búza téri Vásárcsarnok

Húsvéti bevásárlását kezdje a Búza téri piacon!

Nálunk egy helyen mindent megtalál: ABC, vegyesbolt, szárazáru l Hús, hentesáru, hal l Cukrászda   
l Divatáru, dísztárgy l Dohányáru l Édesség l Gomba l Kutyaeledel l Illatszer-vegyiáru l Italbolt l Méz l Pékáru  
l Pénzváltó l Savanyúság l Szolgáltatás l Tejtermék l Tojás, tészta l Vendéglátás l Virág l Zöldség, gyümölcs
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