...ÉS A FÁK AKKOR IS VIRÁGOZNAK…
Ezt most nem nézhetjük úgy, mint
régen. Jordán Ferenc biológus nyilatkozta még a járvány elején: „Áldozatokat követel ez a vírus. Keresztülhúzza a számításainkat. Bosszúból
legalább lassítsuk le a rohadékot!
Maradjunk otthon, és bosszankodás
helyett alkalmazkodjunk!” Ha tehetjük, maradjunk otthon, még akkor
is, ha a fák virágoznak…
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KIADÁS
Ismét lezárják
a parkolókat a hétvégén
A turistaforgalomban és a
hétvégéken gyakran használt
miskolci parkolókat a miskolci lakosság védelmében
ismét lezárják szombaton és
vasárnap.
A szigorításra azért van szükség, mert az elmúlt hetek tapasztalatai szerint a jó idő és az
ingyenes parkolás miatt a hétvégéken ugrásszerűen megnövekszik a parkolók, ezzel együtt
a főutca és a kirándulóhelyek
forgalma is. Félő, hogy az előttünk álló hétvégén – a tiltások
ellenére is – ez csak fokozódna,
és még többen keresnék fel Miskolc népszerű turisztikai helyszíneit, ez pedig könnyen felgyorsíthatja a vírus terjedését.
A járvány lassítására továbbra is

az az egyetlen hatásos módszer,
ha mindenki, aki teheti, otthon
marad. Éppen ezért Miskolc város vezetése továbbra is arra kér
mindenkit, hogy tartsa be a kijárási korlátozásokat, és ha teheti, maradjon otthon.
A lakossági parkolással is
érintett parkolókat az ott lakók
továbbra is használhatják.
A korlátozás betartását az
önkormányzati rendészek és a
rendőrség ez alkalommal is szigorúan ellenőrzik majd. Ezen
túl a városvezetés abban is kérte a rendőrség segítségét, hogy
a forgalmasabb útszakaszokon
– éppúgy, ahogy a múlt hétvégén – fokozottan ellenőrizzék
az autósokat, és az intézkedések
betartására hívják fel a lakosok
figyelmét.

Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 85 000 példányban – térítésmentes

A MISKOLCI CSALÁDOK IS
VÉDŐMASZKOT KAPNAK
A közelmúltban megérkezett
az a nagyobb védőmaszkszállítmány, amelyet már régóta
várt Miskolc önkormányzata.
Ez a mennyiség már hos�szabb időre tudja biztosítani
az egészségügyi dolgozók és a
szociális munkások, idősgondozásban dolgozók ellátását.

De mostantól nemcsak nekik
tud segíteni az önkormányzat,
hanem valamennyi miskolci
családnak is. Erről Veres Pál
rendhagyó módon, skype-on
megtartott sajtótájékoztatón
beszélt, ahol azt is bejelentette,
hogy százhúszezer védőmaszkot osztanak ki a miskolciak
között.

– Miskolc város vezetése a
járvány elleni hatékony védekezés és a miskolciak védelme
érdekében eddig is mindenben
követte a kormány intézkedéseit, és maga is szigorú szabályozásokat vezetett be. Ennek,
és a miskolciak fegyelmezettségének köszönhetően eddig
sikeresen védekezett a város a

vírussal szemben. De nem szabad elfelejtenünk, a koronavírus-járvány azon szakaszában
járunk, amikor bárki, bárhol
fertőzött lehet, ezért fontos,
hogy tisztában legyünk azzal,
hogy nem csak az fertőz, aki
betegnek látszik – mondta Veres Pál.
Folytatás a 3. oldalon

A BIZTONSÁGOS VÁSÁRLÁSÉRT

A legkritikusabb helyzetre is felkészültek

Kötelező délelőtt 9 és 12 óra között a maszkviselés a miskolci piacokon mostantól az árusoknak és a személyzetnek – ennek bevezetéséről egyeztetett a miskolci önkormányzat többek között a Búza téri piac üzemeltetőjével.

A járványügyi veszélyhelyzetben a legkritikusabb
forgatókönyvre is felkészültek a kórházak Miskolcon és a megyében is.

Az önkormányzat segítségének köszönhetően ingyen
maszkot kapnak a piacon vá-

sárló 65 év feletti miskolciak,
akiket információkkal is ellátnak ezek helyes használa-

táról. Mostantól a rendészek
folyamatosan ellenőrzik az
életkor és időkorlát betartását nemcsak a Búza téren, hanem az önkormányzat által
üzemeltetett piacokon, így a
termelői és a Vasgyári piac területén is.

A betegségmutatók esetleges rosszabbodására is
felkészülve
a
kórházak
fekvőbeteg-kapacitását is átcsoportosítják, hogy a tömeges megbetegedések esetén
felmerülő ellátási igényeket
ki tudják elégíteni. – Ennek a
szemléletnek a jegyében kórházunk Semmelweis-telephelye mellett – mintegy tartalékként – felkészítjük a betegek
fogadására a mezőkövesdi, a

szikszói, valamint a Szent Ferenc tagkórházat is. Az itt fekvő betegeket lehetőség szerint
hazabocsátjuk, vagy más fekvőbetegszervezeti egységbe
helyezzük át – írta Révész János főigazgató még szerdán, a

megyei központi kórház hivatalos Facebook-oldalán.
Az átszervezések április
19-én, vasárnap zárulnak le.
A járóbeteg-rendelések változatlan formában működnek
tovább.

2 Mi is kérjük, maradjon otthon!
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AZ ORSZÁGOS TILALMON FELÜL
SZIGORODOTT AZ IDŐSELLÁTÁS
Miskolc mind a hat idősellátással foglalkozó intézményében
újabb, szigorúbb előírásokat
vezettek be. Az igazi megoldás
azonban a vírustesztek elvégzése lenne minden idősotthonban, az ellenzéki városok vezetői ezt közösen szorgalmazzák
a kormánynál.
A miskolci önkormányzat
már a múlt héten bejelentette,
hogy az eddigieknél is szigorúbb terv készül az idősek védelmében.
Az intézkedési tervvel az a legfontosabb cél, hogy a vírus ne
kerüljön be a bentlakásos otthonokba. Az országban már
több ilyen intézményben jelent
meg a koronavírus. Annak ellenére is – emelte ki Gúr Péter, a
MESZEGYI igazgatója, hogy látogatási, kijárási és felvételi tilalom van az otthonokban.
Újabb intézkedések az idősek védelmében
– Korábban összehívtunk
egy olyan értekezletet, ahol az
idősügyben és a szociális területen érintett intézményveze-

tők mellett, dr. Kovács László,
KDNP-s önkormányzati képviselő, mint az egyik gondozóház
orvosa, valamint Ignácz Dávid
jegyző is jelen voltak – mondta
Varga Andrea alpolgármester.
Itt egy olyan intézkedési terv
született, amely már figyelembe veszi azokat a feltételeket is,
amelyek az adott házakban,
idősotthonokban adottságként
rendelkezésre állnak. Ezzel azt
az átmeneti időszakot szeretnék
biztonságosabbá tenni, amíg
nem garantált a dolgozók és az
idősek tesztelése az intézményekben – hangsúlyozta Varga
Andrea.
Még szigorúbb
intézkedések
Mind a hat miskolci intézményben már az öltözőben elkülönítik a dolgozó utcai és benti
ruháját – utóbbit a műszak végén azonnal fertőtlenítőmosásra
viszik. Ha az ellátott idős ember
textiltörülközőt használ, azt naponta négyszer kicserélik.
A dolgozóknak minden műszak elején nyilatkozniuk kell arról, hogy nincs tudomásuk fertő-

zöttről a környezetükben, illetve
hogy felső légúti megbetegedésben sem ők, sem a közelükben
élők nem szenvednek. Naponta kétszer mérik a munkatársak
testhőmérsékletét is.
Zsilipelési rendszert alakítottak ki, hogy a lehető legkevesebb fertőzőforrás jusson be az
épületbe akár a dolgozók, akár a
szállítók által.
– A megyei kórház főigazgatójától, dr. Révész Jánostól segítséget kaptak, mostantól a
négy napon túli kórházi kezelés után csak a negatív teszteket
követően jöhetnek vissza az intézménybe az időskorúak. Az
intézmények orvosai is folyamatosan kapcsolatban vannak a
kórház vezetőjével.
Dr. Kázár Ágnes, az Őszi
Napsugár Otthon intézményi
orvosa úgy fogalmazott, a megfelelő óvintézkedéseket tudják
megtenni, hogy minél kevesebben fertőződjenek meg, és igyekeznek a leginkább veszélyeztetetteket – az idős, krónikus
betegségben szenvedőket – védeni. – Március 8-ától látogatási tilalmat rendelt el az országos

A járványhelyzet alatt is segíti Miskolc
a munkavállalókat
Online formában segíti továbbra is a Miskolc Holding Zrt. az álláskeresőket a járványhelyzet miatt.
– A foglalkoztatási paktum jelentősége
most felértékelődött, sokan keresnek állást,
a cégek főleg operátorokat; az álláskeresők
többsége középfokú végzettségű, eladók, hegesztők, akik elvesztették munkájukat - nyilatkozta Várnai Beáta, a Holding gazdaságfejlesztési vezetője. - Szorosan együttműködünk
az önkormányzattal, a város vezetőivel, a kormányhivatallal, az iparkamarával és a helyi
vállalkozásokkal. Emellett folyamatosan tartjuk a kapcsolatot a cégekkel, valamint az álláskeresőkkel, köztük azokkal is, akik most
vesztették el a munkájukat.
Vannak olyan cégek, amelyek éppen most
kezdenek toborozni, a Nestlé például 240
főt szeretne hamarosan felvenni. Ez segítsé-

get nyújthat a most álláskeresővé válóknak –
mondta a gazdaságfejlesztési vezető.
Az igazgatóságnak közel húsz céggel van
együttműködési megállapodása, de gyakorlatilag minden miskolci vállalattal fenntartják
a kapcsolatot. – Folyamatosan toborozzuk a
munkavállalókat, és megkeressük számukra
azt a munkaadót, amely leginkább megfelel
nekik – tette hozzá.
Az ügyfélszolgálat bezárt, de telefonon a
46/ 516-455-ös számon, illetve a paktumiroda@miskolcholding.hu címen továbbra is segítik az álláskeresőket.

operatív törzs a kórházakban,
szociális ellátó intézményekben.
Én akkor azt mondtam, hogy ez
kevés, és javasoltam a lakóknak
és a vezetőknek is az önkéntes
karantént. Ez azt jelenti, hogy
csak nagyon indokolt esetben,
velem egyeztetve hagyják el az
intézményt az ellátottak. Ezt
muszáj meglépni, mondtam korábban is – tette hozzá az intézményi orvos.
Még a veszélyhelyzet előtt
Mint arról már korábban beszámoltunk, Miskolc a veszélyhelyzet kihirdetése előtt egy
hónappal elkezdte a védőfelszerelések beszerzését. Minden önkormányzati és holdingos cégnél
elkészült a pandémiás terv.
– Az idősellátás különösen
nagy figyelmet kapott, hiszen a
veszélyeztetett korosztály – nagy
létszámban, együtt – a legkiszolgáltatottabb helyzetben van
– mondta Varga Andrea alpolgármester. – Az önkormányzat elsők között rendelte meg a
védőfelszereléseket, amelyeket
– azon túl, hogy ezt az intézmények vezetői is idejében megtet-

ték a fellelhető forrásokból – az
önkormányzat is plusz védőfelszereléseket juttatott el hozzájuk.
Állami segítség
és segítségkérés
Április 10-én, pénteken dél
előtt kapta meg a város az első
központi
védőeszköz-szállítmányt, a hat idősellátó intézményre 6850 darab sebészeti maszkot, 3200 darab
gumikesztyűt küldött a központi operatív törzs.
– Bizonyos védőeszközöket
továbbra sem lehet kapni, így
Gúr Péter már korábban levelet
írt a megyei védelmi bizottságnak, kérte a segítségüket. Erről
Varga Andrea alpolgármester nyilatkozott. – A megyei
védelmi bizottságtól és a tisztifőorvosi hivataltól sem kaptunk még választ, sem tájékoz-

tatást, de nagyon számítanánk
a segítségükre. Ahogy azt sem
tudjuk egyelőre, hogy mikor
kezdődik meg az ellátottak és a
dolgozók szűrése.
– Hihetetlen nyomás alatt
vannak most azok a dolgozók,
akik bent vannak az idősotthonokban az ellátottak között. Ők
erőn felül próbálnak küzdeni
egy láthatatlan kórral szemben,
amihez a feltételek vagy nem
adottak, vagy csak részben adottak. Ugyanakkor ők maguk is
féltik az egészségüket. Ebben a
helyzetben nagyon fontos lenne,
hogy mindenki a legnagyobb elismeréssel és köszönettel forduljon feléjük, mert ők azok, akik
a csatamezőn a legkeményebb
helyzeteket megoldják, az ő segítségük nélkül nem lehet ez ellen a kór ellen védekezni – hangsúlyozta az alpolgármester.

A M.A.M.I. is gondoskodik az idősekről
A veszélyhelyzet idejére önkéntes hálózatot szervez a miskolci önkormányzat. A
MESZEGYI gondozószolgálata mellett a MIŐR
munkatársai nyújtanak segítséget ebben a nehéz
időben. Mivel azonban a segítőszolgálatok folyamatos működtetése komoly kihívást jelent, ezért
hirdették meg a Miskolciak a Miskolci Idősekért
(M.A.M.I.) programot. 18-55 év közötti, egészséges felnőttek jelentkezését várták, várják.
- Eddig 28 magánszemély és 4 civilszervezet vette fel velünk a kapcsolatot – nyilatkozta

Gúr Péter, a MESZEGYI igazgatója. – Három
segítővel már meg is kötöttük a szerződést. Ők
a héten bekapcsolódtak a munkába, 7 időskorú miskolcihoz közvetítettük ki őket. További önkéntesek szerződését a napokban kötjük
meg. Összesen egyébként 17 olyan miskolci
vette fel velük a kapcsolatot, akik 70 év alattiak, és bár el tudnák látni magukat, de nem
akarnak kimozdulni otthonról a veszélyhelyzetre való tekintettel. Az önkéntesek bevásárolnak nekik, feladják a csekkeket, kiváltják
a gyógyszereket. A kifizetésekkel pontosan
el kell számolniuk még aznap. Mindezt a Területi Szolgáltatási Központ koordinálja és ellenőrzi. – Mindent megteszünk azért, hogy a
segítségre szorulóknak segítsünk. Ebben nélkülözhetetlenek az önkéntes segítők – hangsúlyozta Gúr Péter.
Jelentkezni a 80/46-00-46 (14 óra után) és a
mami@mior.hu e-mail-címen lehet. Csak a telefonszámunkat, az e-mail-címünket és azt kell
megadnunk, hogy miben tudunk segíteni.

HÍREK RÖVIDEN
Több járat munkába
járóknak
További dupla járatokkal és
rásegítőbuszokkal egészíti ki
újra az MVK a veszélyhelyzeti menetrendet. Április 15-étől
a 7-es, a 14-es, a 15-ös és 16-os
autóbuszokat érinti a változás.
Részletek: mvkzrt.hu.
Védőmaszkokat kaptak a miskolci ellátásban dolgozó fogorvosok. A
több mint hetven szolgáltatónak 1500 védőeszközt juttatnak el a következő napokban. A felajánlást Kínában élő magyarok küldték a városba, a
maszkokat Varga Andrea alpolgármester adta át. Emellett az Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, a Szeretet Alapítvány „Csilla Bárónő” Szeretetotthon és a Miskolci Autista Alapítvány is kapott védőfelszerelésekből
és tisztítószerekből álló csomagot. – Nagyon fontos számunkra, hogy segítsük az otthonápolási szolgálatokat éppúgy, mint a bentlakásos otthonokat működtető civilszervezeteket – nyilatkozta.
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Segítik a védekezést
A Miskolc Holding Zrt. igazgatóságának tagjai is támogatják a védekezést. A négy főből
álló testület háromhavi tiszteletdíját fizeti be a miskolci
önkormányzat járvány elleni
védekezésre létrehozott adományszámlájára.

Tavaszi nagytakarítás
Megkezdődött a városban is a
tavaszi nagytakarítás. A Városgazda munkáját a Velünk a Város-frakció önkormányzati képviselői is segítik, folyamatosan
egyeztetnek a szakemberekkel,
hol szükséges a mielőbbi takarítás. A lakosságot arra kérik, vegyék igénybe a hulladékudvarokat, a szeméthegyek elszállítása
ugyanis éves szinten 100 millió
forintjába kerül a városnak.
Rajzpályázat
Maradj otthon, és légy kreatív! Rajzpályázatot hirdet gyerekeknek a miskolci önkormányzat. „Milyen maszkokat

Informatikai programot kapott a Miskolc Holding informatikai
igazgatóságától a MIÖR a feladatai ellátásához. Így még hatékonyabban tudják segíteni az időseket és a hozzájuk forduló miskolciakat. A Miskolci Önkormányzati Rendészet ingyenesen, huszonnégy
órában hívható zöldszáma: 06 80 46 00 46.

hordana a család, ha gyermekek rajzolhatnának rájuk?” –
ez a kérdés. A sablon és a rész-

letek megtalálhatóak a https://
www.miskolc.hu/maradj-otthon-legy-kreativ oldalon.
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A MISKOLCI CSALÁDOK IS VÉDŐMASZKOT KAPNAK
Százhúszezer védőmaszkot
osztanak ki a miskolciak között. Ezt Veres Pál, Miskolc
polgármestere jelentette be.
Folytatás a 1. oldalról

Három héten belül minden
miskolci háztartásba eljuttatnak két darab mosható, fertőtleníthető, többször használható szájmaszkot. A maszk
viselésével megóvhatjuk környezetünket a megfertőződéstől, hiszen bárki lehet vírushordozó tünetek nélkül is.
– A maszkokat a Magyar
Posta segítségével juttatjuk el
a miskolci otthonokba, bízva
abban, hogy ezzel is segíteni tudjuk a városlakók egészségének megóvását – fogalmazott Veres Pál. Hozzátette:
továbbra is mindenkit arra
kérnek, hogy szeretteink, ba-

rátaink, mindannyiunk érdekében, ha tehetik, maradjanak
otthon, és csak akkor mozduljanak ki, ha halaszthatatlan
tennivalójuk van, és akkor is
egyedül, ne a családdal, gyerekekkel.
Akiket elsőként
védeni kellett
– Az önkormányzattól az
egészségügyi és szociális területen dolgozók kaptak maszkot
elsőként. Ők ugyanis fokozott
kockázatot jelentenek azokra,
akiket ápolnak, akikkel találkoznak, idős szüleinkre, beteg
szeretteinkre. Emellett pedig
saját magukat is fokozott fertőzésveszélynek teszik ki áldozatos munkájuk során, mivel ők azok, akik a védekezés
első vonalaiban helyt állnak –
hangsúlyozta a városvezető. –

Eszközök a járvány ellen
l 5625 db sebészeti arcmaszk és 1250 KN95 típusú maszk
háziorvosoknak és szociális területen dolgozóknak
l 30 000 db maszk szétosztását kezdik meg a nem önkormányzati fenntartású, de fontos feladatot ellátó fogászati
alapellátást nyújtó orvosok, az otthonápolási szolgálatot
végző ápolók és a fogyatékkal élők bentlakásos intézményeiben dolgozók számára. Folyamatosan biztosítják a
maszkok pótlását
l 3500 darab maszkot biztosítottak a Miskolc Holding Zrt.
tagvállalatainál dolgozóknak eddig
l Textilből készülő, mosható, többször használható maszkok gyártására állították át az egyik önkormányzati céget, a MiProdukt Kft.-t

Hiszünk abban, hogy meg kell
óvnunk őket, vigyáznunk kell
azokra, akik vigyáznak ránk.

felkészülésben, műsor készült
az érettségizőknek a Miskolc
Televízióban.

Intézkedések
Az eddigi intézkedésekről
szólva elmondta, hogy zöldszámot hoztak létre (06-80/460046) azért, hogy minden miskolcihoz eljuthasson a segítség.
Élőszóban és telefonon is tájékoztatják az időseket, segítséget nyújtanak nekik. Minden önkormányzati cégénél
elkészült a járványügyi terv,
amelyről jelentést kap a városvezetés. A helyi operatív törzs
rendszeres ülésein a városháza
vezetői és szakemberei mellett
a közgyűlési pártok képviselői is részt vesznek, pártállástól
függetlenül mindenkit bevonnak a döntéshozatalba. Emellett az önkormányzat sajtóosztálya, a Miskolc TV és a minap.
hu folyamatosan tájékoztatja
a miskolciakat a járványhelyzettel kapcsolatos tudnivalókról, lehetőségekről, a követendő szabályokról, legfontosabb
teendőkről. Plakátokkal, tájékoztató anyagokkal látták el a
patikákat és a társasházakat az
önkormányzati képviselőkön
keresztül. A város honlapján
tájékoztató aloldalt alakítottak
ki, ahol folyamatosan olvashatók a legfrissebb helyi információk. (www.miskolc.hu/koronavirus). A diákokat is segítik a

Mindenki védelme fontos
Szólt a város szociális ellátásában és a lakók egészségvédelméért tett intézkedéseiről. A mostani, családokhoz eljutó segítség
mellett az idősek védelmét a legfontosabb feladatok közé sorolta
Veres Pál. A MESZEGYI 1600
miskolci ellátását végzi folyamatosan. Létrehozták és üzemeltetik a M.A.M.I.-t, a Miskolciak
a Miskolci Idősekért nevű önkéntes programot. Lezárták a
játszótereket, a rendészek folyamatosan figyelmeztetik a zöld
területeken tartózkodókat a szabályok betartására.
– Az önkormányzat eddig
már 20 millió forintot fordított
csak védőfelszerelések és fertőtlenítők beszerzésére – hangsúlyozta a polgármester.
Folyamatosan fertőtlenítik a
villamosmegállókat, buszmeg
állókat és az MVK járatait,
emellett megszüntették az elsőajtós felszállást – ez az intézkedés is a miskolciak védelmét
szolgálja. Ingyenesen utazhat-

nak az egészségügyben dolgozók, valamint a helyi gyógyszertárak, patikák dolgozói.
Gazdasági intézkedések
A város a vállalkozások nehézségeit is igyekszik enyhíteni, ezekről az intézkedésekről is
beszámolt Veres Pál. A Miskolc
Holding Zrt. április 1-jétől az
önkormányzati ingatlanokban
működő, nyitvatartási korlátozás alá eső üzletek bérleti díját a
felére csökkentette, illetve egyharmadára, 30 napra rövidítette

Ha segíteni szeretne
Miskolc polgárainak kezdeményezésére a miskolci önkormányzat létrehozott egy elkülönített bankszámlaszámot, amelyre a koronavírus-helyzet kezelésére küldött felajánlásokat lehet elutalni. 10700086-42689106-67500002

az ingatlanbérletek felmondási
idejét. A gazdasági intézkedések
között, a Nagy-Miskolc program részeként vezették be az
e-számlát a MIVÍZ és a MIHŐ
ügyfelei számára, és bevezették
az MVK-nál az e-jegy-rendszert.
A közlekedési cég a járványügyi
helyzet és a napi utasforgalom
alakulásának megfelelően alakítja és folyamatosan korrigálja
az aktuális menetrendet.
– Az önkormányzat felvette a kapcsolatot a foglalkoztatási paktummal a miskolci munkavállalók érdekében, a
turizmusban érintett miskolci
vállalkozásokkal és folyamatos
kapcsolatban van a helyi gazdaság meghatározó szereplőivel
a károk felmérése érdekében –
hangsúlyozta Veres Pál.

MÁJUS 15-ÉIG TART A FŰTÉSI IDÉNY
A fűtési idény a távfűtésre vonatkozó jogszabályok szerint
szeptember 15-től május 15-éig tart. Az áprilisban tapasztalható változékony időjárás még indokolja a fűtés szolgáltatását. Korózs Andrással, a MIHŐ Kft. ügyvezető igazgatójával beszélgettünk a távfűtésről, a nyári munkákról és
hasznos tanácsokat is kaptunk a költségtakarékosságra
vonatkozólag is.
– Bevett gyakorlat már
évek óta, hogy az enyhébb
tavaszi időjárás beköszöntével a meteorológiai adatokra is figyelnek a MIHŐ Kft.
szakemberei, hiszen a műszaki lehetőségek adottak
arra, hogy takarékosan fűtsünk – tudtuk meg Korózs
Andrástól, a MIHŐ Kft. ügyvezető igazgatójától. – Az áprilisi tavaszias időszakban,
napközben, ahogy akár 20
Celsius-fok fölé is emelkedett a külső hőmérséklet, a
reggeli órákban pedig akár
fagypont közeli hőmérsékleteket is mértünk, ezért az
éjszakai órákban fűteni kell,
míg a napközbeni, melegebb
órákban a hőközponti automatika leszabályozza a radiátorokban keringő fűtővíz
hőmérsékletét, a hőközpontokat szabályzó elektronika
automatikusan lekapcsolja
a fűtést. Ez azt jelenti, hogy

áprilisban már gyakorta előfordul, hogy napközben nem
kell fűteni, ekkor a radiátorok lehűlnek és akár hidegek
is lehetnek, de ahogy a külső
hőmérséklet csökken, a fűtés újra beindul, a radiátorok

felmelegednek. Ennek a korszerű megoldásnak a feltétele, hogy az épületek, és így
az ott élő lakóközösségek
üzemviteli megállapodással
rendelkezzenek. Az automatikus üzemviteli megállapodás választásával nemcsak
az épületek energiafelhasználását lehet mérsékelni,
de az átmeneti időszakban
sincs szükség a fűtés leállítására vonatkozó rendkívüli
rendelkezésekre, amivel időt,
fáradságot és költséget ta-

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

karíthat meg a lakóközösség. A megállapodásban foglaltaktól el lehet térni, ehhez
írásban kell nyilatkoznia a közös képviselőnek vagy megbízottjának – mondta Korózs
András, aki hozzátette, ha az
időjárás indokolja, a távfelügyeleten keresztül a MIHŐ
Kft. az ún. szakaszos fűtést
is alkalmazza ebben az időszakban, aminek a korábbi
években a lakosság részéről
nagyon kedvező fogadtatása volt. – Ez azt jelenti, hogy
a MIHŐ Kft. folyamatosan figyeli a meteorológia előrejelzést, és amennyiben magas
a várható külső hőmérséklet,
úgy a reggeli órákban távműködtetéssel leállítja a fűtést,
vagyis nem várja meg, amíg
az automatika kikapcsol,
mert tudjuk, hogy napközben
elég meleg lesz ahhoz, hogy
a lakásokban fűtés nélkül
is megfelelő a hőmérséklet.
Majd estefelé, amikor hűl a levegő, ismét visszakapcsoljuk
a fűtést. Ezzel további energiacsökkentést érhetünk el a
lakosság számára – fejtette
ki a MIHŐ Kft. ügyvezetője a
tavaszi időszakban alkalmazott fűtési technikákat.

A fűtési időszak után ezekre érdemes odafigyelni:
• Ne feledkezzen meg arról, hogy a korszerűsített épületek
esetében a termosztatikus radiátorszelepeket a nyári
időszakban ütközésig balra kell fordítani, teljesen nyitott
állásba, és javasolt így hagyni a fűtés őszi beindításáig.
Ezzel megnövelhetjük a szelep élettartamát, valamint
segíthetjük az épület vezetékeinek ürítését, töltését, légtelenítését. Amennyiben a szelepek egész nyáron elzárt
állapotban vannak, akkor a nyári meleg hatására letapadhatnak. A feladatát ellátni nem tudó szelepet a szakcégek, szakemberek csak térítés ellenében javítják vagy
cserélik.
• A lakóközösség tulajdonában lévő fűtési rendszerek karbantartását – például radiátorcserét, vagy szelepcserét – május 15. és szeptember 15. között lehet elvégezni,
ezért már most érdemes a MIHŐ Kft.-vel ezeket egyeztetni, megtervezni és előreütemezni a munkákat.
• A nyár során végzett lakossági, épületen belüli karbantartási munkákról a MIHŐ Kft. műszaki ügyeletét értesíteni kell.
– A fűtési idényben a rendszerünk megfelelően működött, jellemzően kisebb
üzemviteli hibák voltak, melyeket sikerült rövid idő alatt
elhárítani. Egy komolyabbnak mondható gerincvezetéki meghibásodásunk volt az
Avason, de a hibát a lehető
legrövidebb időn belül, éjszakai munkavégzéssel elhárítottuk. A fűtési idényt követően a MIHŐ Kft. nyáron végzi
a következő fűtési időszakra történő felkészülést, azaz
a teljes rendszerén elvégzi
a karbantartási és a műsza-

ki, üzemeltetési feladatokkal
összefüggő szervizmunkát.
Ezzel megalapozza a következő fűtési idény szolgáltatási biztonságát. A 2020-as
nyári karbantartás időpontjait már beterveztük: az avasi és belvárosi rendszeren az
időpont várhatóan június 23án 00:00 órától június 26-án
24:00 óráig tart.
A diósgyőri és bulgárföldi
területeken ennél is rövidebb
idejű karbantartást tervezünk, melyet várhatóan június 23-án egy nap alatt elvégzünk.

440-16/2020

Hirdetés

4 Mozaik

Miskolci Napló

Telefonáljunk, mielőtt
az ügyeletre mennénk!

APRÓHIRDETÉSEK

CSUKÁS ISTVÁN MŰVEI

a Miskolci Naplóban

Kedves Olvasóink! Adják fel apróhirdetésüket
kedvezményes
áron a Miskolci Naplóban hétköznap 8.00 és 16.00 óra között!

4

csökkentése mellett az is cél,
hogy a várókban ne alakuljon ki
tömeg, ami segítheti az új típusú
koronavírus terjedését – mondta
dr. Miskolci Róbert önkormányzati alapellátási igazgató.

Hirdetésszervezőink
az alábbi címen érhetők el:

3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Fax.: 46/358-200, Tel.: 46/503-501
E-mail: info@mikom.hu
398-3/2020

– A mostani járványügyi
helyzetben telefonáljunk, mielőtt orvoshoz, gyermekorvoshoz mennénk. Ugyanezt kérjük
az ügyeletet felkeresőktől is, hiszen az orvos-beteg találkozók

299-3/2020

Ügyeleti időben jelentkező egészségügyi problémával minden esetben hívják a 46/477-104-es vagy a 104-es központi
segélyhívó számot, ahol a központi diszpécserszolgálat munkatársa fogadja a hívásokat, és szükség esetén átkapcsolja azt
az ügyeletes orvosnak.

Az ügyeleti ellátás fő indokai csecsemő- és gyermekkorban:
l a 6 hónapnál fiatalabb lázas gyermek,
l a ki nehezen veszi a levegőt, zihál, fullad,
l a ki ismételten hány és hasmenése van, nem itatható,
nagy mennyiségű, friss véres székletet ürít,
l a kinek erős hasfájása van, de nincs hasmenése,
l a kinek feltűnően rossz az általános állapota, nehezen ébreszthető, zavartnak tűnik,
l a kinél valamilyen súlyos fertőző betegség (kivéve COVID-19 fertőzés!!) gyanúja merül fel,
l minden olyan helyzet, amikor a gyermek állapota hirtelen romlik.
Személyes megjelenés esetén szájmaszk használata szükséges!
Hirdetés

Négyrészes keresztrejtvény-sorozatunkban ezúttal Csukás István műveinek címét rejtettük el. Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt, egy e-mailben küldjék el!
Beküldési határidő: 2020. április 22. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői között
könyvutalványt sorsolunk ki. A nyereményt a Géniusz
könyváruház biztosítja.
Hirdetés

85-7/2020

LÁNGRA LOBBANTJUK
A KERTI MÁGLYÁT
Avarégetés, légszennyezés?
Korábbi cikkünkben már említettük, mennyire káros az
egészségre az avar és a kerti
hulladék égetése. Úgy tűnik,
sokan nem értették meg az
üzenetet és továbbra is úgy
vélekednek, amit nem látnak,
az nincs is. Pedig mindaz a károsanyag-mennyiség, amit a
levegőbe juttatnak, az mérhető, kimutatható.
Statisztikai adatok elemzése
alapján meghatározható, hogy
mennyivel több halálozást okoz
a nem megfelelő levegőminőség. Emellett az ország területén
54 monitorállomás folyamatosan
adatot szolgáltat arról, mi is van
a levegőben. Miskolcon jelenleg
összesen 4 mérőállomás üzemel,
ebből egy úgynevezett mobil mérőállomás, ami távolabb van a fő
közlekedési utaktól és a kertvárosias területektől, ezért a városi levegő úgynevezett alap-légszennyezettségéről ad tájékoztatást.
Téves tehát azt gondolni, hogy
a sötétség leple alatt meggyújtott
tüzet senki sem veszi észre. Április
elején, a tűzgyújtási tilalom ellené-

re nagyon sok helyen lobbantak
fel a lángok. Árulkodó szaguk beterítette a várost, a mérőműszereken kiugró értékek jelentek meg.
Míg télen elsősorban a lakossági tüzelés a fő légszennyező
forrás, a tavasz beköszöntével
az avar és kerti hulladék égetése
lép az első helyre. Ilyenkor a szállópor koncentrációja napközben
emelkedik meg, amit nem lehet
a lakossági fűtésre fogni, annak
hatása ugyanis elsősorban az esti
órákban jelentkezik.
Hiába tehát a rejtőzködés, tudjuk, hogy sokan nem tartják be a
szabályokat. Nem név és cím szerint ismerjük őket, de érezzük a kellemetlen szagot, nappal látjuk az
avartűz okozta füstöt, és arra kérjük őket, hagyjanak fel az avar és
kerti hulladék égetésével!
A LIFE IP HUNGAIRY (LIFE17 IPE/
HU/000017) projekt az Európai
Unió LIFE programjának támogatásával valósul meg. Célja a levegőminőség javítása 10 magyarországi városban, így Miskolcon is.

Life

378-2/2020

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

Az akció érvényes: 2020. 04. 18-tól 2020. 04. 24-ig

CSAK NÁLUNK KAPHATÓ!
Orvosi latex-vinyl gumikesztyű, minden méret
Orvosi szájmaszk 90 Co-on mosható, sterilizálható többször használható!
Szájmaszkok már 599 Ft-tól

215-4/2020

299 Ft
499 Ft
899 Ft
999 Ft
1199 Ft
1199 Ft
1399 Ft
2999 Ft
199 Ft

468-0/2020
267-5/2020

Silky antibakteriális, nedves kendő, 10 lapos
Domestos 750 ml
Flóraszept foly., 2 l, 449,5 Ft/l
Aquella antibakteriális, neves kendő, 80 lapos
Dettol antibakteriális felülettisztító, 500 ml
Dettol antibakteriális felülettisztító nedves kendő, 32 lapos
Sanytol fertőtlenítő légfrissítő, 300 ml
Clean kézfertőtlenítő gél, 400 ml, családi kiszerelés
Üres flakon 125 ml (ebbe, a gél széttölthető)

