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Miskolci Napló

Hirdetés
KEZDŐDJÖN A FARSANGI ÁRKARNEVÁL
FEBRUÁR 1–7-IG!

Eh. csirkecomb farrésszel
1 kg,
(baromfit
árus. üzl.)

349 Ft

Eh. csontos csirkemell
1 kg,
(baromfit
árus. üzl.)

799 Ft

COOP vastagkolbász csemege, paprikás, 1 kg		
Negro cukorka classic, méz, 159 g, egységár: 1818 Ft/kg
Balaton ét- és tejbev. márt. ostya 30 g+20%

Pick sertés párizsi
1 kg

1399 Ft
1999 Ft
289 Ft
85 Ft

LEGYEN TELEPÜLÉSÉN A LEGKÖZELEBBI UNIÓ COOP ZRT.
COOP ÜZLETÉNEK TÖRZSVÁSÁRLÓJA!

Önkéntes képzésre lehet jelentkezni

Miskolc. Az Otthon Segítünk Alapítvány önkéntesekből álló csapata, egy hagyományos értelemben vett nagycsalád szerepét tölti be. Olyan kisgyermekes szülők kérhetik a segítségüket, akik
mögül hiányzik a támogatás. Saját szülői, sőt
nagyszülői tapasztalattal rendelkező, felkészített
önkéntesek keresik fel rendszeresen otthonukban őket, természetesen ingyenesen.

Sok kisgyermeket nevelő szülő időnként úgy érzi,
hogy túlzottan kimerült, és erőit meghaladják a kisgyermek nevelésével járó nehézségek. A Szolgálat
segítsége különösen olyan szülőknek lehet hasznára, akik gyermeküket egyedül nevelik, akik több, még
nem iskoláskorú gyermeket nevelnek, esetleg lehangoltsággal vagy egészségügyi akadályokkal küzdenek, vagy nem olyan régen telepedtek le a környéken.
Az önkéntes rendszeresen (pl. minden héten, kedden 10-től 12-ig) meglátogatja a családot, idejét és barátságát kínálja fel a családnak. Nem helyettük végzi
a feladatokat, hanem velük együtt. Sok-sok beszélgetés, közös séta, közösen végzett házimunka, hivatali
ügyek közös intézése, más közös tevékenységek során az önkéntes célja, hogy megerősítse a szülőt saját

szülői szerepében. Fontos, hogy megértéssel és elfogadással közeledik a
családhoz. A tapasztalat és a barátság mellett elsősorban derűt próbál
vinni a család életébe.
Az önkénteseket képzett szervező
fogja össze. Az ő feladata a felkészítés
megszervezése, majd a segítő munka során a rendszeres kapcsolattartás, rendszeres havi találkozások
levezetése. Ő fogadja a segítséget kérő családok telefonjait, meglátogatja Őket és elkíséri a segítő Önkéntest a családhoz. A szervező, Oláhné Lajtos Julianna
várja a segítséget kérő családok jelentkezését.
Az önkéntesnek jelentkezőket személyes beszélgetésre invitálja, majd egy ingyenes felkészítő tanfolyam elvégzése után lehetnek az önkéntes csoport
baráti közösségének a tagjai, illetve részt vehetnek a
segítő munkában.
Február közepén indul az önkénteseket felkészítő
tanfolyam, melyre jelentkezéseket még elfogadnak.
Várják a jelentkezését a sok szabadidővel rendelkező
anyukáknak, nagymamáknak!
Elérhetőség: e-mailen: miskolciotthonsegitunk@
gmail.com, telefonon: 30/905-8113.

FOLYAMATOS AZ ÚJ KOMMUNÁLIS HULLADÉKGYŰJTŐ EDÉNYEK OSZTÁSA A MIREHUKÖZ
NONPROFIT KFT. SZOLGÁLTATÁSI TERÜLETÉN
A MiReHuKöz Nonprofit Kft., mint a térség közszolgáltatója a tavalyi évben megkezdte a Miskolc Térségi Konzorcium által
KEOP forrásból megnyert kommunális
hulladékgyűjtő edények osztását. Az osztás során a konzorciumot alkotó 37 település valamennyi lakossági felhasználóként nyilvántartott ingatlanhasználója
térítésmentesen kap új hulladékgyűjtő
edényt.
Amennyiben Ön eddig saját tulajdonú
edényében gyűjtötte a kommunális hulladékot, a feleslegessé váló edényeket a
jövőben felhasználhatja a zöldhulladék
gyűjtésére – amennyiben az új edény átvétele során igényel rá ZÖLDHULLADÉK
feliratú matricát –, ezzel kiváltva az eddig
alkalmazott zsákot.
A miskolci lakossági felhasználóként
nyilvántartott ügyfelek részére is folyamatos az edények kiosztása. Az edényosztás a város körzetekre történő bontásával előre kijelölt gyűjtőpontokon valósul
meg, melyről a lakosság postai úton időben tájékoztatást kap.
Azon ügyfelek részére, akik nem szeretnék megvárni a lakókörzetükben történő

edényosztást, illetve a körzetükben folytatott edényosztás alkalmával akadályoztatva voltak új edényük átvételében, lehetőségük van a MiReHuKöz Nonprofit Kft.
Miskolc, József Attila utca 53. alatti ügyfélszolgálatának ügyfélfogadási napjain az edények személyes átvételére.
Az ügyfélszolgálat nyitvatartása:
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8.30 –
16.30, szerda: 8.00 – 20.00
Az edények átvételéhez szükséges
dokumentumok:
– a személyes adatait igazoló (elsősorban személyi igazolvány és lakcímkártya)
okmányok,
– meghatalmazás az edény átvételére,
ha nem az értesítésben feltüntetett személy az átvevő,
– a postai úton megkapott értesítés
és jegyzőkönyvek mindkét példánya
(amennyiben az Ön körzetében már lezajlott az osztás és kapott erre vonatkozó értesítést).
Az új edények kiosztását követően kizárólag a rendszeresített gyűjtőedénynek
minősülő, chippel ellátott edényeket ürítik ki munkatársaink.

ELÉRHETŐSÉGEINK: Ügyfélszolgálati iroda: 3518 Miskolc, Erenyő u. 1. ,
3527 Miskolc, József Attila út 53. Levelezési cím: 3501 Miskolc, Pf.: 509.
Telefon: +36 46/200-178, +36 46/200-179,
+36 70/463-7714. Telefax: +36 46/200-177.
E-mail: info@mirehukoz.hu.
Web: www.mirehukoz.hu

