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2  Aktuális

Röviden

Megyei turisztikai 
szezonnyitó 
online formában
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN. Újra-
indul a turizmus és a vendég-
látás címmel online szezon-
nyitó rendezvényt tart június 
16-án, szerdán délután 2 órá-
tól a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara Idegenforgalmi 
és Vendéglátóipari Osztálya. 
A virtuális térben szervező-
dő program szakmai előadói 
az idei nyári szezon belföl-
di utazásaival kapcsolatban 
a foglalások alakulásának ten-
denciáiról, a biztonságos ven-
déglátás követelményeiről, 
valamint a turisztikai ágazat 
munkaerőpiaci versenyéről 
igyekeznek átfogó képet adni. 
A rendezvény moderátora 
Bágyi Péter, a Hotel Bodrog 
igazgatója, a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara Idegen-
forgalmi és Vendéglátóipari 
Osztályának elnöke. A Zoom 
rendszeren keresztül megva-
lósuló eseményen a részvétel 
ingyenes, de regisztrációhoz 
kötött. További részleteket 
a megyei iparkamara honlap-
jának események menüpont-
ján elérhető cikkben találnak 
az érdeklődők.  ÉM

Nyitott Borudvar az Avas kapujában
A Miskolciak Az Avasért Alapítvány és a Felvidék Ház közös szervezésében ma 
délután 3 órakor nyitja meg a kapuit a Nyitott Borudvar a Papszer 2. szám alatti 
közösségi helyen. A szombat délutáni napsütést egy pohár jó bor, fi nom lángos 
és egy kis zenei aláfestés mellett lehet élvezni. A hangulatról 18 órától Gulyás 
Szabina és Sajó Tamás gondoskodik. Előzenekar nem lesz, de Jacsó Pál 17 órától 
elkápráztat minket. Az, hogy milyen produkcióval készül, még titok, de annyit 
megsúgunk, hogy sem cigánykereket, sem tótágast, se nem kötéltánc-bemutatót 
nem fog tartani. De ezeken kívül – mint ígéri – bármi megtörténhet a színpadon. 
A kiváló borokból sem lesz hiány, hiszen ezen a hétvégén is jelen lesz a Bűdi Borház 
és Szőlőbirtok, valamint a KT Kézműves Pince és a Kárpátia Borház. 

Meggyógyítják a vagonokat
Hétszázmillió forintos 
beruházás és ezáltal 
növekvő gyártási telje-
sítmény a TS Hungari-
ánál.

MISKOLC. „Hétszázmillió fo-
rint értékű beruházással fej-
lesztjük vasúti járműjavító 
leányvállalatunk, a Technical 
Services Hungaria Kft. (TS 
Hungaria) kapacitásait” – je-
lentette be a miskolci társa-
ság székhelyén Kovács Imre, 
a Rail Cargo Austria igazga-
tóságának tagja, a Rail Cargo 

Hungaria igazgatóságának el-
nöke. Hozzátette, az eszköz-
park bővítését a TS Hungaria 
szolgáltatásai iránt dinami-
kusan növekvő piaci igények 
indokolják: az év első harma-
dának üzleti forgalma – da-
cára a koronavírus gazdasági 
hatásainak – 17 százalékkal 
haladta meg az előző év azo-
nos időszakának mértékét.

Látványos javulás
Mint megtudtuk, a vasúti 
tehervagonok javítását és 
karbantartását végző miskol-
ci TS Hungaria értékesítése 
az idei első negyedévben 
meghaladta a 4 milliárd fo-
rintot. (Tavaly az éves be-
vétel megközelítette a 12 
milliárd forintot – a szerk.) 
A pandémiás helyzet ellenére 
stabil megrendelésállomány 
mellett látványosan javultak 
a társaság tevékenységeihez 
kapcsolódó teljesítmények: 
a vasúti teherkocsi-fővizsga 
és nagyjavítások száma 19 
százalékkal, a vasúti kerék-
párjavításoké 4,5 százalék-
kal volt több, mint amennyit 
a társaság 2020. január és áp-
rilis között elvégzett. A volu-
mennövekedés követelmé-
nyeinek a vállalat lényegében 
változatlan létszámmal tett 
eleget, és mindeközben átla-
gosan 10 százalékkal emelte 
alkalmazottai jövedelmét.

Az eredmények javulása 
azt követően gyorsult fel, 
hogy a vállalat 2021 elején 
a piacvezető magyar vasúti 
árufuvarozó társaság, a Rail 
Cargo Hungaria Zrt. (RCH) 
100 százalékos tulajdonába 
került. 

Kovács Imre kiemelte, 
hogy a vállalatcsoporton be-
lüli szinergiák kölcsönös ki-
aknázásának köszönhetően 
növekedett a járműjavító mű-
ködésének hatékonysága, va-
lamint gyorsabbá vált az RCH 

kocsiparkjának javításával és 
szervizelésével összefüggő 
igények kiszolgálása.

„A vasúti teherkocsik je-
lentős igénybevétel mellett 
25–40 évet futnak. A kar-
bantartásukkal szembeni 
kereslet az elmúlt években 
növekedett azáltal, hogy 
az árufuvarozásban a koráb-
binál hosszabb, gyorsabb, ne-
hezebb vonatokat közleked-
tetnek. Az RCH vagonjainak 
egy része hatévente a mis-
kolci TS Hungaria műhelyei-

ben újul meg, és erre jelentős 
az igény más vasúttársaságok 
részéről is” – világított rá. 

A miskolci vállalat készen 
áll a vele szemben támasztott 
növekvő piaci igények teljesí-
tésére: az idén összesen 1500 
vasúti teherkocsi fővizsgáját 
és átépítését, valamint mint-
egy 14 ezer vasúti kerékpár 
javítását és gyártását terve-
zi elvégezni, emellett pedig 
eleget tesz a szükség szerint 
futójavításokra vonatkozó 
megrendeléseknek is.  SZB

millió árutonna-kilométer

Az áruszállítás megoszlása 
2021. I. negyedévében

közúti

vasúti

cső-
vezetékes

vízi

9813

2602

1427

505

Forrás: KSH

Elballaghatott végre a vén diák
Személyesen búcsúz-
tak el a középiskolai 
tanulmányaikat befeje-
ző tanulóktól.

MISKOLC. Sorakozó család-
tagok, kezükben illatozó 
virágcsokrok, feldíszített is-
kolaudvar árulkodott arról, 
hogy hagyományos, szemé-
lyes jelenlétű ballagást szer-
vezett a miskolci Zrínyi Ilona 
Gimnázium végzős osztályai 
számára pénteken. A rokonok 
csak korlátozott számban ve-
hettek részt az ünnepségen. 

A diákok három hozzátartozót 
láthattak vendégül. A négy 
végzős osztálytól, a több mint 
100 diáktól Fridrikné Vár-
hegyi Renáta, az intézmény 
igazgatója ünnepi beszédében 
búcsúzott. Kiemelte, a koro-
navírus megjelenése óta az is-
kola minden polgárának élete 
gyökeresen megváltozott. 

Sajátos körülmények között
„Fájdalmunk, hogy az adott 
helyzetben nem tarthattunk 
a tizenkettedikesek számá-
ra megfelelő szalagavatót és 
sokáig úgy volt, hogy balla-

gási ünnepséget sem, pedig 
a digitális térben rendezett 
ballagások nem pótolhatják 
azt a közösségi élményt, 
amely hosszú-hosszú idő óta 
a végzős diákok kiváltsága. 
Amikor az osztályfőnökök 
közösen felkerestek április-
ban, akkor jeleztem, hogy 
nem tartunk online ballagást. 
Ha kell, osztályonként, akár 
maszkban, vendégek nélkül, 
de megtartjuk a személyes 
jelenlétű ünnepséget, hiszen 
a tanulók az élet egy fontos 
szakaszához érkeztek, amit 
nem szerettünk volna, ha 

nyomtalanul múlik el, hiszen 
ez egyszeri és megismételhe-
tetlen mindenki életében.” 

Ágnes férjével és az egyik 
nagyszülővel érkezett a fi uk 
középiskolai tanulmányait 
lezáró eseményre. Örültek 
a lehetőségnek, de úgy érzi, 
hogy mind a gyerekek, mind 
a szülők elszoktak már az is-
kolai környezettől. „Fiam és 
osztálytársai, akik jó barátai-
vá váltak az évek során, sze-
rintem azt sem bánták volna, 
ha erre nem teremt lehetősé-
get a kormány, az intézmény 
munkatársai...”  AB Készül az emlékkép  FOTÓ: KOZMA ISTVÁN 

Miskolcon működik a vasúti teherszállító vagonok szervizbázisa  FOTÓ: ÉM

Miskolc, Déryné u. 12. Tel.: 46/344-881
Miskolc, Széchenyi u. 66. Tel.: 46/322-449

Az akció 2021. június 30-ig tart!     A hirdetésben szereplő képek illusztrációk

Ballagási Akció!Ballagási Akció!
Minden ékszerre
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ÓRIÁSI BEMUTATÓKÉSZLET HELYBEN!

WWW.FONODABUTOR.HU  
HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/FONODABUTOR3D KONYHATERVEZÉS!

Fonoda bútor!
Miskolc, József Attila u. 74.
Tel.: 06-46-610-279• 06-70-285-6794  

Nyitva: hétfőtől péntekig: 09-től 18-ig.  Szombat: 09-től 13-ig. Vasárnap: zárva

(Fonoda-udvar)

• étkezők 
• szekrénysorok
• konyhaszekrények 
• irodabútorok 
• ülőgarnitúrák
• ágyak, komódok 
• kisbútorok kaphatók 

73
90

30

Méretpontos, minőségi üléshuzat. 
Bagaméri üléshuzat, az autód hálás lesz érte!

Nyíregyháza, Korong u. 2/a
42/596-717, 30/9450-228
E-mail: info@bagameri-uleshuzat.hu
www.bagameri-uleshuzat.hu

Üléshuzat készítés, 
kárpitjavítás.

Miskolc, József A. u. 74. 
(Fonoda-udvar új épület a bejárattól jobbra) 

Telefon: 70/384-0700
w w w . m a t r a c d e p o . h u

Ahol  hanyatt 
dobod magad!
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