Továbberősítene a DVTK

Rámutatni a szépre, felfedezni
a harmóniát

Elkezdte a felkészülést a másodosztályra a DVTK. Kondás Elemér csapata először
a kötelező orvosi vizsgálatokon vett részt,
melyen jó eredményeket produkáltak a labdarúgók a vezetőedző elmondása szerint.
Csütörtökön már a teljes, jelenlegi keret
együtt gyakorolt labdás edzésen, de a létszám még nem végleges. Lehetnek távozók,
de bizonyos posztokra még mindenképpen
igazolna Benczés Miklós sportigazgató.

Jószay Zsolt 15 köztéri szobrát őrzik parkok, terek, többek között a város központi helyén lévő
Szent István-szobrot is az ő keze és képzelete formázta. Munkáját azonban nem csupán közterek
és épületfalak őrzik: tanárként több generációnyi
diáknak kísérte útját az érvényesülés felé, formálta művészi szemléletét. A Kondor Béla-díjas szobrászművész múlt héten töltötte 70. életévét.

Miskolci Napló
Portré a 4. oldalon
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700 millióból fejleszt
a TS Hungária
A vasúti járművek karbantartásával, fejlesztésével és
építésével foglalkozó cég
egy új kerékpáresztergát
helyez üzembe 2022-ben.
Hétszázmillió forint értékű beruházással fejlesztik
a Technical Services Hungaria Kft. (TS Hungaria) –
leánykori nevén a miskolci
vasúti járműjavító – kapacitásait – jelentette be a cég
csütörtöki sajtótájékoztatóján Kovács Imre, a Rail Cargo Austria Igazgatóságának
tagja, a Rail Cargo Hungaria Igazgatóságának elnöke,
valamint Dian József és Le-

hóczki Gábor, a TS Hungária
két ügyvezető igazgatója.
– A jelenleg is üzemelő kerékpáresztergát 2014-ben telepítettük, ezzel az üzem évente tizennégyezer kerékpárt
tud javítani. Az új gépnek köszönhetően nő majd a teljesítményünk, így éves szinten
18-19 ezer darab vasúti kerékpárt tudunk majd esztergálni – mondta Dian József,
aki hozzátette: a már meglévővel szemben az új berendezés alkalmas lesz arra is, hogy
féktárcsával szerelt kerékpároknak a féktárcsáját is meg
lehessen rajta munkálni.

Cikk a 9. oldalon

Megjelenik Miskolcon és vonzáskörzetében 75 000 példányban – térítésmentes

MEGNYITOTT MISKOLC
VADONATÚJ ÉLMÉNYFÜRDŐJE

Folytatás az 5. oldalon

Miskolc új élmény- és strandfürdője szombattól már fogadja a vendégeket.
Hivatalosan is megnyitotta kapuit az Ellipsum Élményés Strandfürdő, ezzel lezárult
a „Miskolctapolcai strandfürdő és környezetének fejlesztése” nevű projekt. A vadonatúj
létesítményt Varga Judit igaz-

ságügyi miniszter, Kiss János a
miskolctapolcai fürdő és környezete fejlesztéséért felelős
miniszterelnöki biztos és Veres
Pál, Miskolc polgármestere jelenlétében adták át pénteken.
A beruházás első ütemét még
2015-ben adták át, akkor a régi
strand területén egy versenyés egy gyermekmedence, valamint öltözők, szaunapark és

A perecesi Erenyő utcában
található csarnokokban előállított
könnyűszerkezetes
acélelemekből földszintes, 60
négyzetméter alapterületű,
de tovább-bővíthető, komfortos lakóházak épülnek majd
hátrányos helyzetű családoknak, akik segélyszervezeteken
keresztül költözhetnek be. A
lakhatási feltételek javítása
mellett munkahelyeket is teremtenek nemcsak a miskolci
csarnokokban, hanem a házak építésénél is – mondta el

a TEF főigazgatója azon a sajtónyilvános bemutatón, amit
szerdán tartottak a miskolci
igazgatóságon. Sztojka Attila

kiemelte, a felzárkóztatásban
minden intézkedésnek az a
végső célja, hogy az egyén képessé váljon a saját élethelyzetének javítására, gondoskodni
tudjon a családjáról. – Hiszünk abban, hogy mindenki képes a saját élethelyzetén
változtatni, és ebben mi part-

télen és nyáron egyaránt élvezhetik a bükki vizek jótékony hatását és a méltán híres miskolctapolcai fürdőhagyományokat.
A fürdőkomplexum második
üteme 12 milliárd 700 millió
forintos vissza nem térítendő,
százszázalékos intenzitású kormányzati támogatással valósult
meg.
Folytatás a 3. oldalon

Hirdetés

Házat gyártanak, esélyt teremtenek
Több száz hátrányos helyzetű ember juthat korszerű otthonhoz, és a tervek szerint idővel tucatnyian munkához is,
szerdán ugyanis elindult Miskolcon a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (TEF) Házgyár programja.

wellness-részleg épült. A második szakaszban Miskolc önkormányzata a régi gyermekstrand helyén építtetett egy új,
exkluzív, a helyi adottságokkal
harmonizáló, azokat minden
tekintetben kihasználó fürdőt,
amelyben az ide érkező turisták
és a tapolcaiak immár egyetlen
helyszínen, egyetlen komplexumban, évszaktól függetlenül,

nerként állunk mellé. A csarnokokat szűk egy évvel ezelőtt kezdték el kialakítani, a
beruházás összköltsége mintegy 110 millió forint volt. Heti
két házszerkezetet tudnak
előszerelni, éves szinten tehát
száznál is több házszerkezet
készülhet el Miskolcon. Országszerte azonban több ös�szeszerelő műhelyt terveznek
létrehozni, így a gyártókapacitás a havi 40, évi 480 ház panelelemeinek gyártását is elérheti. Az első szakaszban 13 főt
foglalkoztatnak Miskolcon, a
megrendelések felfutását követően azonban akár 70-100
dolgozójuk is lehet.
Folytatás az 5. oldalon

AA-MED Orvosi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
3529 Miskolc, Csabai kapu 9-11.
honlap: www.aa-med.hu
E-mail: aamedkft@gmail.com
Intézményünkben lehetőség nyílik

2021. május 10-étől

SARS – CoV2 (COVID 19)
Antigéngyorsteszt és COVID – 19
ellenanyagvérteszt
elvégeztetésére. Miskolcon egyedülállóan a hét minden napján.
Továbbá megnyitjuk post-COVID-ambulanciánkat, ahol szakorvosi
vizsgálattal és labordiagnosztikai vizsgálatokkal együtt
kapunk képet az Ön állapotáról.

Részletes információ és időpont-egyeztetés
a

06-30/691-88-89
-es
telefonszámon lehetséges.
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ÖSSZETETT KÖRZETEK,
SZERTEÁGAZÓ FELADATOK

Veres Pál hétfőn Nagy Ákos,
kedden Fodor Zoltán, szerdán
pedig Erdei Sándor választókerületét kereste fel, hogy megnézze a fejlesztéseket és feltérképezze a problémákat.

Miskolcon a nagyobb, több
városrészt felölelő körzetek közé
tartozik a 11-es, ami Nagy Ákos
választókerülete. Az önkormányzati képviselő a polgármesterrel három helyszínt járt
körbe: a Győri kapu vonatkozásában a Gálffy utca környékét, a
Hideg sort, és Miskolctapolcán a
nagy parkoló tájékát.
– A Géza és a Gálffy utca kereszteződésében lévő játszótér a
választókerület határán van, ezt
a lakók kérésére újítottuk fel –
mondta a Fidesz önkormányzati
képviselője, aki hozzátette, körbe
is kerítették a játszóteret, hogy ne
vehessék birtokba a hajléktalanok. A beruházás nagyságrendileg körülbelül 1,5 millió forintba
került. A fejlesztés egy része civilszervezetek segítségével valósult
meg, a játszótérre egy pelenkázó
felülettel ellátott bababarát padot
is sikerült beszerezniük.
– Emellett a választókerület
többi részében is folyamatos a
korszerűsítés: parkolókat alakítottunk ki, a Herman Ottó utcán
most épül az új járda, más szakaszokon pedig már befejeződött a

járda rekonstrukciója. Fontosnak tartom az oktatási intézmények fejlesztését: a képviselői
alapból nemrégiben megtörtént
a Bársony János Általános Iskola
ebédlőjének felújítása, a közeljövőben pedig az óvodában szeretnénk egy közparkot kialakítani
a szülők kérésére – tette hozzá
Nagy Ákos.
A választókerület egyik legproblémásabb része a Domb
utca környéke. E mellett vezet
el a Hideg sor, ami Nagy Ákos
szerint a város fontos közlekedési útvonala; ez is megújult az elmúlt időszakban. – Fontos volt,
hogy ezt megoldjuk. Szeretném
elérni, hogy a tömegközlekedés az Avas és a belváros között
helyreálljon. A Domb utca kapcsán azonban a takarításról is
beszélni kell: szélmalomharcot
vívunk az illegális szemétlerakással – hangsúlyozta az önkormányzati képviselő.
Tapolcára, ahová még ellátogattak a bejárás során, egy új, az
energetikai elveknek megfelelő
villanyautó-töltőállomás került.

Járda- és lépcsőfelújítás
a hármas ütemben
A 7-es számú önkormányzati választókerületben három területet járt be Veres Pál Fodor
Zoltánnal: a Miskolci Avastetői
Óvoda Leszih Andor Úti Tagó-

vodáját, a Pattantyús utca egy
szakaszát, valamint az egyik újszülöttparkot.
– A Pattantyús utcán egy, a
közelmúltban elkészült lépcsőés járdafelújítást mutattam meg,
ami nem véletlen, a lépcsők, járdák felújítása ugyanis sürgető
a városrészben. A lakóépületek felépítése óta eltelt harmincöt-negyven évben a fák szépen
megnőttek, ezzel együtt viszont
a járdák, lépcsők elhasználódtak, a felújításukra és a korlátok
pótlására a 2019-es önkormányzati választási kampányban
ígéretet is tettem. Ez a munka
tavaly el is kezdődött, és idén tavasszal is több területen folytatódott – mondta Fodor Zoltán önkormányzati képviselő.
A Leszih utcai óvodaépületben a közelmúltban ért véget
egy uniós forrásból megvalósult
energetikai fejlesztés. „Az újszülöttparkot pedig azért tekintettük meg, mert nagyon nagy
öröm számomra, hogy ezt a kezdeményezésemet ilyen örömmel
fogadták a helyiek. 2019-ben már
a nyolcadik ilyen parkot hoztuk
létre, és az itt ültetett fákra mindenki büszke. Tavaly a járvány
miatt nem tudtunk közösségi
rendezvényeket szervezni, ezért
ősszel a kilencedik és a tizedik
parkot is létrehozzuk majd” –
tette hozzá Fodor Zoltán.

A 7-es számú választókerületben három területet járt be Veres Pál Fodor Zoltánnal. Fotó: Juhász Ákos

– Fodor Zoltán gyakorlatilag
a hármas ütem örök képviselője, rekorder, ő az egyik, aki a városban a leghosszabb ideje ellátja
ezeket a feladatokat. Úgy gondolom, hogy mindez látszik is a
körzeten. Azoknak, akik negatív
sztereotípiákkal érkeznek Miskolcra, az Avas hármas ütemét
érdemes megmutatni, hogy milyen csodálatos környezetet lehet
teremteni akár a panelházas lakótelepen is – mondta Veres Pál.
Egy körzet, négyféle övezet
A polgármester szerdán a 12es választókerületbe látogatott el.
Erdei Sándor elsőként a Szepessy
Pál utcát mutatta be, ahol a helyi közösség igényeinek megfelelően egy szalonnasütőt építettek
ki. A tervekben szerepel a mellette található játszótér felújítása
és bekerítése is. A Miskolci Rendőrkapitányság közelében pedig
kutyafuttató épül egy-másfél hó-

napon belül. A Bábonyibérc soron folyamatosan számolják fel
az illegális hulladéklerakatokat,
míg a dombon, a rendezett övezetben a Cserhát utca kap szilárd
burkolatot, az Árok utca mellett
pedig a kosárlabdapályát újítják
fel.
– Képviselőségem kezdete óta
küzdök a szemétgonddal, sok
forrás megy el erre a központi keretből és a választókerületi
alapból is, de a környezet megtisztítása létfontosságú – hangsúlyozta a Velünk a Város önkormányzati képviselője.
Veres Pál kiemelte, nagyon
összetett a körzet, hiszen található itt panelházas övezet, szegényebb és rendezettebb környék száz méteren belül, illetve
víkendházas külterület.
– Ez a körzet gyakorlatilag a
teljes keresztmetszete a városnak. Pont az összetettségéből
adódik, hogy egészen más prob-

lémákat kell megoldani a különböző területeken. A szegényebb
részeken az illegális szemétlerakó megszüntetése nagyon fontos, míg a lakótelepeken a közösségformáló beruházásokra
van szükség. A Bábonyibércen
egyértelműen a komfort további javítása a cél, hiszen ez egy viszonylag új lakóövezet, ahol még
az utak kialakítása folyamatban
van – összegzett a polgármester.
Hozzátette, a Cserhát utcai beruházás példaértékű, hiszen a lakók adják a 250 méteres szilárd burkolat építéséhez
szükséges forrás egy részét, a
fennmaradó hányadot pedig
képviselői alapjából finanszírozza Erdei Sándor. Ezzel éveken át húzódó probléma oldódik meg a városrészben.
A városvezető a jövő héten
folytatja a bejárásokat a fennmaradó körzetekben.
BM, TÁ, SP

20 milliárd forint fejlesztési forrás áll rendelkezésre

Folytatódik a fűnyírás
Folyamatosan nyírják a
füvet a Városgazda munkatársai.
Az elmúlt időszakban lehullott nagy mennyiségű csapadék megnehezítette, hogy
ütemterv szerint nyírják a
füvet, de a száraz idő beköszöntével és a nemrégiben
beszerzett új gépekkel már
gyorsabban halad a munka. A
társaság nemrégiben négy új
fűnyírógépet vásárolt, ami körülbelül tíz kézi kaszás munkáját képes kiváltani.
A hét közepén 14 nagy géppel, 22 tolós fűnyíróval dolgoztak a munkások, 32-en

pedig kézi kaszával vágták a
füvet. A várost fűnyírás szempontjából három körzetre
osztották. Szerdán az első kör
nyírása befejeződött, emellett
elindult a második kör is.
– A Győri kapu felől Diósgyőr irányába haladunk a lakótelepeken, illetve folytatjuk
a Szent Anna-templomtól lefelé eső területet a belváros
irányában. Amint befejeztük
az Avason a fűnyírást, akkor
pedig a Tapolcára vezető út és
a tapolcai nagy park nyírásával folytatjuk – nyilatkozta lapunknak Kertész Béla, a Miskolci Városgazda Nonprofit
Kft. műszaki vezetője.

LAKOSSÁGI FÓRUM, FOGADÓÓRA
Badány Lajos önkormányzati képviselő társadalmi egyeztetőfórumot tart a prostitúció lakott
területről történő kiszorítását célzó önkormányzati intézkedések bevezetéséről június 16-án, szerdán
18:00 órától a Selyemréti Strand parkolójában (az Augusztus
20. utca felől).
Erdei Sándor önkormányzati képviselő utcafórummal egybekötött fogadóórát tart június 30-án,
szerdán 17.00 órától a Vologda utcai játszótéren.
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A kiváló munkaerő, a város
jó elhelyezkedése, a tradicionális egyetemi képzések
és a tudásháttér, valamint a
jó infrastruktúra miatt választotta Miskolcot a multifunkcionális ipari csarnokokat építő Xanga.
Idén kereste meg a Miskolc
Holding Zrt.-t és a városvezetést a Xanga Investment and
Development Group, új befektetési és fejlesztési lehetőségeket
kerestek. A felek gördülékeny
egyeztetésekről számoltak be,
sikerült gyorsan megállapodni, aminek eredményeként a
napokban aláírták a földterület
adásvételi szerződését. A beruházás a tervek szerint még idén
elkezdődhet. Miskolc ezzel egy
újabb lépést tett a gazdaságfejlesztés területén, több letelepülni szándékozó vállalattal jelenleg is tárgyalnak.
– A partnerség kialakítása
mellett a cég eddigi teljesítménye és szakmai tapasztalata volt az egyik legerősebb érv
– hangsúlyozta Juhász-Nagy
Judit, a Miskolc Holding Zrt.
gazdaságfejlesztési
igazgatója, hozzátéve: a város ipari
parkjaiban fejlesztik az infrastruktúrát, hogy a betelepülő
vállalkozások igényeire tudják szabni azt. Ebbe illeszke-

dik bele ez az együttműködés. – A magas hozzáadott
értékű vállalkozások letelepedését nagyban segítheti, hogy
a Miskolc Déli Ipari Park tavaly elnyerte a Tudományos
és Technológiai Park címet.
Ennek birtokában reményeink szerint lehetőség nyílik a
céges kutatási és innovációs
potenciál erősítésére pályázati források felhasználásával.
A Xanga 20 éve fejleszt ipari infrastruktúrát, jellemzően
külföldi termelő cégek számára
építenek gyárakat és logisztikai
központokat Kelet-Magyarországon, elsősorban Debrecenben. A csarnokokba aztán
már a termelő cég telepíti be a

gépeket, ő veszi fel a dolgozókat, majd kezdi meg a termelést. Egy gyár építése általában
14-16 hónapot vesz igénybe, a
Xanga azonban felgyorsítja a
folyamatot: a bérlő igényeinek
megfelelő, szerkezetkész gyár
akár 3-4 hónap alatt elkészül.
Egy évet tehát nyer a letelepülni szándékozó cég – ez nagy
előnyt jelent a felgyorsult nemzetközi versenyben.
– Ez volt a 20 éve elkezdett
debreceni fejlesztési modellünk, amit a mai napig sikeresen képviselünk – mutatott
rá lapunknak Herdon István
vezérigazgató. – Az elmúlt
években rendkívül megnőtt
az érdeklődés a régió iránt,

ahol Miskolc is vezető város
– mondta, kiemelve a Nemzeti Befektetési Ügynökség
(HIPA) szerepét: támogatási
programjaikkal a környező
országokkal folytatott versenyben is helyt tudunk állni.
– Tévedés ugyanis, hogy
Miskolc Debrecennel vagy
Nyíregyházával versenyez.
Valójában a nemzetközi projektek utolsó körében a rivális mindig valamelyik szlovák
vagy lengyel város.
– Nagy a tét, és ahol a magas
hozzáadott értékű termelőipar
megtelepedik, ott van jövő, van
fejlődés. Ahol ez nincs meg, ott
csökkenhet a település lakosságmegtartó ereje, a fiatalok
elmennek. Megítélésem szerint Miskolc rendelkezik még
munkaerő-tartalékokkal. Sok
a jól képzett szakember, az
egyetemen kiváló piacorientált
képzések vannak. Ha minőségi munkahelyek jönnek létre,
akkor képzéssel, átképzéssel
jelentős igényeknek is meg tud
felelni az intézmény – mondta a vezérigazgató, hozzátéve:
az itteni alapjukban 20 milliárd forint fejlesztési forrás áll
rendelkezésre a következő 15
évben. – Reményeink szerint
jó együttműködéssel gyorsan
meg tudunk valósítani sikeres
projekteket.
Kujan István
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Megnyitott Miskolc vadonatúj élményfürdője
Az Ellipsumot ünnepélyes
keretek között adták át péntek délelőtt.
Folytatás az 1. oldalról

A több éven át zajló fejlesztésnek köszönhetően valóban
egyedi, csak itt, a Hejő patak
völgyében, átélhető élmén�nyé vált a fürdőzés Miskolctapolcán. A miskolci születésű igazságügyi miniszter úgy
fogalmazott, az, hogy a fürdőkomplexum elkészült és megnyitott, egy közös siker megkoronázása.
– Miskolctapolcán eddig is
minden lehetőség adott volt a
test üdítésére és a lélek megnyugtatására. Nagy örömömre szolgál, hogy a wellnessfürdő, a szaunapark, a külső medencék és a
fitneszcenter mellett Kelet-Közép-Európa egyik legnagyobb
fürdőkomplexuma, vagyis az új
Ellipsum élményfürdő csalogatja
mától a kikapcsolódni vágyókat
– jelentette ki Varga Judit.
A politikus kiemelte, a létesítmény elkészülte ékes bizonyítéka annak, hogy Magyarország kormánya kiemelt
feladatának tekinti a vidék fej-

lesztését. „A beruházás második üteme ugyanis a Modern
Városok program keretében
valósulhatott meg, mely hazánk minden egyes megyei
jogú városa számára egy olyan
hosszú távú, jövőbe mutató fejlődési lehetőséget nyújt, melyre korábban nem volt példa” –
jelentette ki Varga Judit.

újra szabadok lettünk, szerencsére visszataláltunk építészeti igényességünkhöz is, és az újonnan
épülő, világszínvonalú épületeink
is formálnak minket. Öröm számomra, hogy Miskolc legújabb
épületének köszönhetően a város
és a térség turizmusa ismét Európa élvonalának közelébe kerülhet
– hangsúlyozta a politikus.

Formálnak minket
Kiss János, a miskolctapolcai
fürdő és környezete fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos
Winston Churchillt, az Egyesült
Királyság egykori miniszterelnökét idézve úgy fogalmazott, az
általunk formált épületek egyúttal minket is formálnak.
– Mi, miskolciak gyönyörű
lakóházakat, üzletházakat, Zenepalotát, Palotaszállót és fürdőpalotákat építettünk úgy száz
évvel ezelőtt. Aztán elvesztve a
szabadságunkat gyármonstrumokat, vasbetonnal teletömött
művelődési házakat, és sokemeletes pártházakat kezdtünk építeni. Ezek többnyire már üresek,
és szétbontva vagy bontásra várva állnak. Mindkét korszak épületei formáltak minket. Ahogyan

Jelentős mérföldkő
Veres Pál polgármester úgy
fogalmazott, Miskolcot vis�sza kell helyezni Magyarország
turisztikai térképére, az Ellipsum megnyitása pedig jelentős
mérföldkő az idevezető úton.
– Miskolc egy nagyon különleges város, hiszen négy önálló, egymástól szinte független
turisztikai desztinációval várja az ide látogatókat: a páratlan
szépségű Lillafüred, Diósgyőr
büszke vára, a belváros és a történelmi Avas romantikus borospincéi és Miskolctapolca, a vizek
és a fürdők világa. Ez mind Miskolc, vagy ha úgy tetszik: ez Miskolc. Mi együtt. Szeretnénk elérni, hogy az utazók szeme előtt a
Miskolc szót hallva Lillafüred,
Diósgyőr, az Avas, a belváros és
Miskolcapolca képei jelenjenek
meg, ne pedig Észak-Magyarország valaha volt ipari fellegvára, jobb sorsra érdemes fővárosa. Azt szeretnénk, ha a Miskolc
szót hallva egy vonzó városkép
jelenne meg a fejekben, ahová
utazni szeretnének, vagy ahová
újra és újra vissza szeretnének
térni, és adja Isten, hogy egyszer
itt is szeressenek élni. Négy uta-

Első alkalommal ünnepelte
védőnőit a város
Tizenegy miskolci szakember kapott elismerést a védőnők napja alkalmából.
A magyar védőnők napja alkalmából Miskolc önkormányzata ünnepi keretek
között köszönte meg a helyi
védőnők munkáját. A város
első alkalommal emlékezett
meg ennek az áldozatos hivatásnak a képviselőiről: olyan
praktizáló védőnők kaptak
emléklapot, akik 15, 20 vagy
35 évvel ezelőtt szerezték
meg oklevelüket. A díjazottak
között ült Abaffyné dr. Kökényes Ilona is, aki 70 esztendeje, 1951-ben kezdte a védőnői
munkát: a csodálatra méltó
életpályához külön gratuláltak az idős hölgynek, aki –
bár mozgásában már erősen
korlátozott – mégis részt vett
az ünnepségen, mosolyogva
fogadta a köszöntéseket.
– Jelenleg 75 védőnői státusszal rendelkezünk Miskolcon: 54 kollegina biztosítja a
városban a várandósok és a
0-6 éves gyermekek ellátását,
22 védőnőnk pedig az oktatási intézményekben végzi feladatát – mondta Balogh Ildikó,
a Miskolci Egészségfejlesztési Intézet (MEFI) igazgatója,

Ünnepi keretek között köszöntötték a védőnőket. Fotó: ML
aki hozzátette, a védőnői szolgálatot az összes állami fenntartású iskolában és néhány
egyházi, alapítványi intézményben is biztosítják.
– A kolleginák a munkájukat kiemelkedő hivatástudattal látják el; erre azért is
van nagy szükség, mert az
idő és az igények változásával meg kell küzdeni, sok esetben szembe kell menni. Fontosnak tartom például, hogy
a családok ne az internetről
vagy félinformációk alapján
tájékozódjanak. A rossz forrásból merített, fals információk sajnos gyorsan terjednek,
ezért még lényegesebb a védőnői munka: ők képesek helyes
irányba terelgetni a családokat, kismamákat, édesanyákat
– fogalmazott. Balogh Ildikót
szintén emléklappal köszön-

tötték az ünnepségen; ő 30 évvel ezelőtt szerezte meg védőnői oklevelét.
Az esemény vendégeit zenével és verssel köszöntötték
a Miskolci Bartók Béla Zene–
és Táncművészeti Szakgimnázium növendékei.
Elismerésben részesülő, 15
éve diplomát szerzett védőnők: Gulyásné Lőrincz Andrea, Horváthné Német Katalin, Kisiczkiné Pecsenye Anikó,
Szabóné Kalafusz Ágnes, Virág-Kristóf Zsuzsanna, Zomborné Bokros Marianna.
Elismerésben részesülő, 20
éve diplomát szerzett védőnők:
Garamvölgyi-Gáspár Enikő,
Jeszenszkiné Bosznay Orsolya.
Elismerésben részesülő, 35
éve diplomát szerzett védőnők: Fazekas Andrea, Nézőné
Csige Zsuzsanna.

Kiss János, Varga Judit és Veres Pál a fürdőkomplexum átadásán. Fotók: Juhász Ákos
zási célpont, számtalan élmény,
de egy Miskolc. Ez a célunk –
zárta a polgármester.
Élmény minden
korosztálynak
A fürdőkomplexumban több
mint 5000 négyzetméternyi
alapterületen 3 tematikus fürdőcsarnok, 6 beltéri és 2 kültéri medence, 3 óriáscsúszda és
számtalan további vízi attrakció
szolgálja a fürdőzők kényelmét,
és gondoskodik arról, hogy ne
unatkozzanak az ideérkezők. Pihenőpark, napozóterasz és kültéri élményelemek várják a vendégeket, a gyermekeknek pedig
saját játszótér is készült. Az egyszerre 750 vendég fogadására alkalmas fürdőkomplexumot úgy
alakították ki, hogy valamennyi

korosztály külön csarnokban,
igényeinek megfelelően élvezhesse az Ellipsum szolgáltatásait, és a család minden generációja számára valóban élményekkel
teli legyen a pihenés.
Az élmény– és strandfürdő talán legnagyobb különlegessége a 66 méter hosszú VR,
azaz virtuális valóság-csúszda,
amelyen csúszás közben egy
speciális szemüvegen keresztül
egy izgalmas, négyféle lehetőség közül kiválasztható virtuális világ tárul a csúszdázók elé.
A beruházás második ütemben megvalósult, most lezárult
fejlesztésnek köszönhetően 80
új munkahely jött létre a városban, és a szakmai becslések
szerint a fenntartási időszak
végére évi csaknem 151 000 új

látogatót eredményezhet Miskolctapolcán.
Miskolc új élményfürdőjét péntek délután az a huszonöt szerencsés család próbálhatta ki elsőként, amely játszott és
nyert az üzemeltető Miskolci
Fürdők Kft. játékán korábban.
Szombattól pedig elérhetővé válnak a komplexum szolgáltatásai
a nagyközönség számára is. A
szombati nyitórendezvényen
gyermekprogramokkal, vízi
aerobikkal, csúszdaversennyel,
kézműves-foglalkozásokkal és
óriás társasjátékokkal várják az
érdeklődőket. A nyitás napjától
30 százalék kedvezményt kapnak
a miskolci lakcímkártyával rendelkezők az időkorlát nélküli jegyekre, egészen június 30-áig.
Tajthy Ákos

Kilenc javaslatát utasították el
Varga László szerint kormányváltás kell ahhoz,
hogy Miskolc is megkapja
a működéséhez szükséges
forrásokat.
A héten döntött az ország
gyűlés a jövő évi központi
költségvetésről. Az ülésen a
képviselők a benyújtott költségvetési módosító indítványokról is szavaztak.
– Az önkormányzatok a
védekezés frontvonalán dolgoztak és dolgoznak most is.
Az uniós tagállamok többségében a kormányok igyekeztek a forrásokat átcsoportosítani. Hazánkban azonban
elvonták a városok bevételeit.
A képviselő emlékeztetett,
hogy a kormány kompenzációt ígért.
– Tavaly karácsonykor a fideszes vezetésű megyei jogú
városok már kaptak forrást a
feladatuk ellátásához. Ennek
mértéke – a Miskolchoz hasonló méretű települések esetében – jellemzően 1 milliárd
380 millió forint volt.
Végül néhány hete született döntés: adóerő-képesség
alapon kapnak kompenzációt a települések.
– A fél éve beígért, hetekkel
ezelőtt bejelentett kompenzációból sem érkezett még egy
fillér sem a városháza szám-

lájára. Miskolc ebből a küzdelemből rosszul jött ki, míg a
környező nagyvárosok jóval
nagyobb támogatáshoz jutottak. Éppen ezért nyújtottam be
9 olyan módosító indítványt
az országgyűlésnek, amelyek
Miskolcot és környékét érintik,
azonban mind leszavazták.
Varga László 3 módosító
javaslatot kiemelt ezek közül.
Az első arról szólt, hogy azt
az 1,38 milliárd forintot, amit
tavaly decemberben megkaptak a fideszes vezetésű környékbeli városok, kapja meg
Miskolc is a mostani kompenzáción felül. Egy másik
módosító a tömegközlekedés
állami támogatásának visszaállítását javasolta. A harmadik, kiemelt indítvány az útfelújításokkal foglalkozott.
– Ha már a térség fideszes
országgyűlési képviselői nem

nyújtottak be ilyen indítványokat, szerettem volna lehetőséget teremteni számukra,
hogy támogathassák a város
ügyét. Arra biztatom a város
kormánypárti szavazóit, kérjék számon a fideszes képviselőktől, ebben az ügyben
miért nem álltak Miskolc oldalára.
Varga László szerint valójában hónapok óta tartó politikai küzdelem, amit a kormány védekezés címszóval
vív az ellenzéki városok ellen.
Ennek pedig egy megoldását
látja csak.
– Kormányváltás szükséges jövő tavasszal, hogy Miskolc is megkapja azokat a
forrásokat, amik kellenek a
működéshez, és joggal járnának a városnak - összegezte
véleményét a képviselő.
Bájer Máté
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Rámutatni a szépre, felfedezni a harmóniát
Jószay Zsolt múlt héten töltötte 70. életévét. A Kondor
Béla-díjas szobrászművész
rengeteg szállal kötődik
Miskolchoz.
Nem csupán közterek és
épületfalak őrzik munkáját:
tanárként több generációnyi
diáknak kísérte útját az érvényesülés felé, formálta művészi
szemléletét.
– Szolnokon születtem, ott
jártam az iskoláimat, majd
érettségiztem 1969-ben. Fölvettek az Egri Tanárképző
Főiskolába, ahol 1974-ben
szereztem földrajz-rajz szakos
diplomát. A főiskolán ismerkedtem meg a feleségemmel is,
aki egyébként szintén pedagógus: együtt kezdtük a tanítást
egy szolnoki általános iskolában.
A fiatal pár 1979-ben költözött Miskolcra.
– A feleségem miskolci születésű, így a lehetőségek között
előkelő helyen szerepelt a város, amikor azon gondolkodtunk, hol telepedjünk le. Állás–
és lakáslehetőség is várt ránk,
ami megkönnyítette a döntésünket.
Jószay Zsolt viszonylag későn, ám annál érdekesebb módon ismerkedett meg későbbi
hivatásával.
– A családom nem foglalkozott a művészetek semmilyen
ágával sem. Másodikos gimnazista lehettem, amikor szüleimnek feltűnt, hogy tehetségem van a szobrászathoz. Volt
egy cserépkályhánk, azt jött javítani a kályhásmester. Ki kellett samottozni, ehhez hozott
egy nagy vödör agyagot. Ami a
munka után megmaradt ebből,
azt az udvarra öntötte ki. Rábukkantam a felesleges agyagra és unalmamban elkezdtem
gyurkálni: különböző állatokat
formáztam belőlük. Édesanyámék felfigyeltek erre, és tetszettek nekik a kis figurák. Úgy
döntöttek, elvisznek a Szolnoki Művésztelepre. Ott műkö-

dött egy szakkör középiskolásoknak. Többnyire kisméretű
szobrokat készítettünk plasztilinból meg gipszből. Emellett
rajzot is tanultam. Így ébredt a
késztetés: mi lenne, ha érettségi után ezzel foglalkoznék tovább?
Mivel nem ilyen oktatási felfogású középiskolából indult,
Jószay Zsolt járatlan volt a kortárs művészetben, nem igazán
ismerte az alkotókat. Ezt kitartó önfejlesztéssel pótolta a főiskolán.
– Beleástam magam a tanulásba, igyekeztem elsajátítani mindent, ami a szakmához
szükséges. A Szolnoki Művésztelep alkotóinak is sokat
köszönhetek. Az egyik nyáron
például egy ottani művészhez
jártam segédként: egy nagy
köztéri szobrán dolgoztunk. Ez
is hasznos tapasztalatnak bizonyult, sok dolgot tanultam.
Formálni
Miskolcon általános iskolai tanárként kezdte a pályáját,
emellett a Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiumban
dolgozott nevelőtanárként.
– Abban az időben nem volt
más olyan állás, ami mellett
tudtam volna a szobrászattal
is foglalkozni. A kollégiumi
munka viszont viszonylagos
szabadidőt biztosított számomra ehhez.
Végül a Gábor Áron Szakközépiskolába került, ami koráb-

A hetven éves Jószay Zsolt műtermében, szobrai között . Fotók: Mocsári László
ban kohó– és öntőipari technikumként működött. Jószay
Zsoltnak komoly szerepe volt
abban, hogy manapság művészeti iskolaként emlegetik
a Gábor Áront. Mondhatni,
szobrai mellett a diákok szemléletét és az iskola arculatát is
faragta.
– Az iskola meglévő műhelyeire épült a művészeti képzés, mint amilyen például a
kovács– és asztalosműhelyek
voltak. Itt kezdtem rajzot tanítani.
A művészeti tagozat alapítótanáraként vezette a szobrász
szakot, ráadásul a rajz mellett
mintázást is oktatott.

A Szent István-szobrot is az ő keze és képzelete formázta

– Az iskolán belül külön
épületben kaptunk helyet, a
művészetis diákoknak csak a
közismereti órákat tartották
közösen a többi tanulóval. Jó
hangulatú munka folyt jó tanárokkal. Nagyon sokan jelentkeztek tőlünk képzőművészeti
főiskolára, egyetemre. Számos
országos versenyről hoztak el
első helyet a gyerekek. Végül
2005-ben egy – talán mondhatom – sikeres tanári pályát zártam le, amikor nyugdíjba jöttem. Egyrészt azt tanítottam,
amit szeretek, emellett volt elég
szabadidőm az alkotáshoz is.
Jószay Zsolt úgy véli, a művészeti képzés során a legfontosabb az, hogy kialakuljon
egyfajta egyedi szemléletmód
a diákokban.
– Érzékenyítés a művészetek
iránt – talán mostani szóhasználattal így lehetne legjobban
kifejezni. Rámutatni a szépre,
megismertetni a gyerekekkel
a harmóniát, legyen szó akár
természetről, akár más területekről. Meg kell tanulniuk
észrevenni a mozgásban rejlő
tökéletességet, ha például egy
emberi alakot formáznak. Rá
kell érezni, hogy lehet a képzőművészetben a különböző

személyiségjegyeket, karaktereket hatékonyan kifejezni.
Munkák és napok
1987-től a Művészeti Alapnak, ezután a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének, 1991-től a Magyar
Képzőművészek és Iparművészek Szövetségének tagja,
emellett tagja a Magyar Szobrász Társaságnak is. Több elismerést kapott, köztük a
Kondor Béla-díjat 2001-ben.
Jószay Zsolt köztéri művei
mindenekelőtt Miskolcon és
a várost övező régióban láthatók. Munkáit őrzi több hazai
közgyűjtemény is.
– Mindig faragni szerettem a
legjobban, elsősorban fát: elérhető alapanyag, könnyű mozgatni, emiatt nagyobb méretű
alkotásokat is lehet készíteni belőle felesleges fáradozás nélkül.
Mindemellett a fának van egyfajta természetes melegsége. Sok
mindent ki lehet vele fejezni.
A miskolci művész 15 köztéri szobrát őrzik parkok, terek,
többek között a város központi
helyén lévő Szent István téren
elhelyezett Szent István-szobrot is az ő keze és képzelete
formázta.

A MISKOLC TELEVÍZIÓ MŰSORA

Jegyzet

JÚNIUS 14., HÉTFŐ: 06:00 Az előző esti
adás ismétlése, 09:50 Képújság, 18:00
Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25
Miskolci Napló (közéleti magazin),
19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 19:20 Honvéd7 (honvédelmi magazin), 19:35 Üzleti negyed, 20:00 Híradó
ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 20:20 Miskolc TV – Retro: Miskolc 1986-ban, Miskolci Rockfesztivál 1987-ben, Miskolci séták: az Avas, 21:25 Képújság

AZ A SZÉP, ZÖLD GYEP

JÚNIUS 15., KEDD: 06:00 Az előző esti adás
ismétlése, 09:20 Képújság, 18:00 Híradó,
18:15 Időjárás-jelentés, 18:25 Sportpercek, 19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés, 19:25 Aluinvent DVTK – Sopron kosárlabda-mérkőzés, 21:35 Képújság,
JÚNIUS 16., SZERDA: 06:00 Az előző esti
adás ismétlése, 09:20 Képújság, 18:00
Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25
Egészségpercek, 19:00 Híradó ism.,
19:15 Időjárás-jelentés ism., 19:30 Bas�szuskulcs - Torz ism., 20:00 Híradó
ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 20:25 12 pokol (dokumentumfilm), 21:40 Képújság
JÚNIUS 17., CSÜTÖRTÖK: 06:00 Az előző esti adás ismétlése, 10:00 Képújság,
18:00 Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés,
18:25 Promenád (kulturális magazin),
19:00 Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés,

19:25 Játékos kékfestés, 20:00 Híradó ism.,
20:15 Időjárás-jelentés,
20:25 Csatangoló: Kovácsvágás és Tőketerebes, 21:00 Csatangoló: Erdő, 21:20 Képújság
JÚNIUS 18., PÉNTEK: 06:00 Az előző esti
adás ismétlése, 10:00 Képújság, 18:00
Híradó, 18:15 Időjárás-jelentés, 18:25
Suhanj velem! (autós magazin), 19:00
Híradó ism., 19:15 Időjárás-jelentés,
19:25 Fogadóóra ism., 20:00 Híradó
ism., 20:15 Időjárás-jelentés, 20:25 Helyfoglaló 2021, 21:30 Képújság
JÚNIUS 19., SZOMBAT: 07:00 Az előző esti
adás ismétlése, 11:00 Képújság, 18:00 Krónika (heti hírösszefoglaló), 18:25 Miskolci
Napló ism., 19:00 Krónika ism., 19:20 Álmaimban rétisas (dokumentumfilm), 19:45
Rövidfilmszemle, 20:00 Krónika ism., 20:25
Akkor még más volt minden (dokumentumfilm), 21:00 Otthonunk Miskolc program: Vihula Mihajlo, 21:58 Képújság
JÚNIUS 20., VASÁRNAP: 07:00 Az előző esti adás ismétlése, 11:20 Képújság,
16:00 Hívőszó, 18:00 Krónika, 18:25
Promenád (kulturális magazin) ism.,
19:00 Krónika (ism.), 19:25 Suhanj velem! (ism.), 20:00 Jubileumi év 2019.: 25
éves a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium,
21:50 Képújság

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Poldi bácsinak, a filmbéli nyugalmazott parkőrnek
nem kellett messzire mennie,
hogy égig érő fűvel találkozzon. A májusi eső aranyat
ért, így aztán a zöld növényzet országszerte eszeveszetten
burjánzott.
Magam sem lelkesedtem
azért, hogy háromnaponként
kaszálhattunk. Közben, pihenésként, valamennyi közösségi portálon olvasgattam a magasló fű problémáját feszegető
tematikájú, erőteljesen korholó bejegyzéseket. Két szólamban háborogtak: ki a felelős,
miért nem kaszálják a parkokat. Egy napig hátrakulcsolt
kézzel próbáltam magamat
visszatartani a beszólástól.
Majd csak megírtam, igazából nem ördögtől való, ha a
panelházak előtti zöldterüle-

tet maguk az ott élők kedvükre rendben tartják. Tartottam
a lehurrogástól, nem is kicsit.
Kellemes csalódás volt, hogy
mások is kivitelezhetőnek
tartják ezt a csináld magad
mozgalmat. Felbátorodtam,
amikor kiderült, hogy ötletem
egyre szélesebb körben visszhangra talál.
A véget érni nem akaró
adok-kapok, ki-be szólások
eredményeként kiderült, hogy
a panelházban élők közül sokan beszállnának környezetük parkosításába. Azok,
akik a reggeli kávéjukat az
erkélyükön kortyolják el cserepes virágaik társaságában,
késztetést éreznek, hogy a
ház körül is kaszáljanak, virágosítsanak. Sokan írták, ha
a gondnokuk, a házuk közös
vagy önkormányzati képvi-

selője megszervezné, önként
és dalolva, idejében lenyírnák
a füvet. S ha engednék, akár
a virágosítási projektből is kivennék a részüket.
Hogy ez mennyire így van,
példa erre a belvárosban a
Bató-ház mögötti 10 emeletes
bérház előtti parkocska. Ott
egy nyugdíjas férfi néhány
négyzetméteren tündérkertet
varázsolt az ottlakók örömére. S hogy a művét tönkre ne
tegyék, még kövekkel is körülbástyázta.
Világos és egyértelmű, hogy
az önkormányzat nem mondhat le a közösségi parkok gondozásáról. Nem szervezheti ki
maga alól a ráháruló kötelezettségeket és az ezzel együtt
járó felelősséget. Ám lehetőség van arra, hogy a betonrengetegben élők tehessenek

– Talán az volt a legnagyobb
munkaigényű szobrom. Mikor láttam a kiírást, rögtön a
Szent Korona jutott eszembe, pontosabban az abroncsán
lévő zománcképek: ha jobban
megnézzük, az apostolok egy
kapuszerű forma előtt állnak
rajtuk. Úgy gondoltam, ez térben elhelyezve is működőképes koncepció lenne. A király
mögött van egy kapu: ez jelképezheti a múltat és azt, hogy
Szent István átlépett az európai
világba.
A szobrot 2000. december
27-én, ünnepi körülmények
között avatta fel az egri érsek.
– Nagyon sűrű köd gomolygott fölöttünk. Emlékszem,
amikor leleplezték a szobrot, és
Seregély István érsek úr megszentelte, hirtelen kisütött a
nap. A köd egy szempillantás
alatt eltűnt, és a fény beragyogta Szent István alakját. Azonban csak néhány percre derült
ki az ég: amikor véget ért az
ünnepség, újra beburkolt mindent a köd. Csodálatos pillanat
volt, úgy éreztem, a Jóisten kimosolygott ránk – emlékszik
vissza a különleges avatóra a
szobrászművész.
Bájer Máté

valamit a környezetük szépítésére. Ráadásul a törvény is
előírja, hogy az ingatlanhoz
tartozik még bizonyos terület,
amelyet az ingatlan tulajdonosának kell – kellene – gondoznia.
Jómagam, ha erőm engedi, még a szomszédunk előtt
is végigtekerek az elektromos
masinával. Mostanában hamar megtelik a gép kaptára,
s nem könnyű a zöld bezsákolása. Ám imádom a friss fű
semmihez nem hasonlítható
illatát. Prüszkölök és könnyezek tőle, de nincs megnyugtatóbb látvány, mint az igazi,
zöldben pompázó, harmatos
gyep. Néhány elszórt négylevelű lóherével.
Legyen ez az élmény mindannyiunké.
Szántó István
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Póthagyatéki eljárás
Olvasónk azzal a kérdésével keresett meg, hogy
mi a teendő olyan esetben, ha a nyolc éve elhunyt
férje után olyan ingatlan
maradt, melyről a hagyatéki eljárás során nem volt
tudomásuk, így azt nem is
adta át a közjegyző.

Gyakran
megtörténik,
hogy a hagyatéki eljárás
után kerülnek elő újabb vagyontárgyak, amelyeket nem
adtak át az örökösöknek a
hagyatéki eljárásban.
Az örökhagyó halálával a
hagyatéka az örökösre száll.
A hagyaték a végintézkedés
alapján a halál időpontjában
az örökösé lesz. A hagyatéki eljárás során közhitelesen
megállapításra kerül, hogy
ki az örökös. Ez a hagyatéki eljárás funkciója. Tehát az
öröklés már az örökhagyó
halála pillanatában bekövetkezik, de a hagyatéknak a
hagyatéki eljárásban történő
átadásával válik hivatalossá.
Ha egy hagyatékhoz tartozó vagyontárgy a hagyatéki
eljárás befejezése után kerül
elő, akkor az öröklésben érdekelt személy póthagyatéki
eljárást kezdeményezhet. A
póthagyatéki eljárást hivatalból is megindíthatja a jegyző,
ha tudomást szerez az utóbb
előkerült vagyontárgyról.

A póthagyatéki eljárás célja
ugyanaz, mint
az alaphagyatéki eljárásé. A
különbség, hogy
a póthagyatéki
eljárás csak az újonnan előkerült hagyatéki vagyontárgyra
vonatkozik. A póthagyatéki eljárás során, először az illetékes
polgármesteri hivatal hagyatéki leltárba veszi a hagyatéki eljárás befejezése után előkerült
vagyontárgyat. Ezt követően
kerül sor a közjegyzői eljárásra. Lényeges szabály, hogy a
hagyatéki eljárás lefolytatására
illetékes közjegyző kizárólagos illetékességgel rendelkezik
ugyanannak az örökhagyónak
a póthagyatéki eljárására.
Az alaphagyatéki eljárásban tett nyilatkozatok és elvégzett eljárási cselekmények
- a póthagyatéki eljárásra
nem hatnak ki. Ez azt jelenti,
hogy például az örökösök a
póthagyatéki eljárásban lévő
vagyontárgy örökléséről eltérően is megállapodhatnak,
mint ahogy az alapeljárásban
örököltek Ez alól kivétel az
örökség visszautasítása, és a
visszautasítás jogáról való lemondás. Ezen nyilatkozatok a
póthagyatéki eljárásában sem
változtathatóak meg.
dr. Strassburger Gyula
ügyvéd
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Házat gyártanak, esélyt
teremtenek
Szerdán elindult Miskolcon
a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Házgyár
programja.

Folytatás az 1. oldalról

Langerné Victor Katalin társadalmi felzárkózásért felelős
helyettes államtitkár kiemelte,
legfontosabb céljuk az, hogy tanulás és munka biztosításával a
lehető legteljesebb élethez segítsék hozzá a hátrányos helyzetben élő embereket. – A Házgyár
pedig pontosan ezt, a társadalmi
felzárkózás lehetőségét teremti
meg – hangsúlyozta, hozzátéve:
ez a példa is mutatja, hogy „építkezni érdemes”.
Az elkészült ház komfortos
otthont nyújt a rászorulóknak;
két szobával, a nappaliban kialakított konyhasarokkal, fürdőszobával és tornáccal várja
a lakóit. Csöbör Katalin (Fidesz-KDNP)
országgyűlési
képviselő is éppen azt emelte
ki, hogy a Házgyár egyszerre teremt munkahelyet és otthont; segíti a hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra
való visszatérését, és a családok számára javítja a lakhatási feltételeket. Párttársa, Hubay
György országgyűlési képviselő pedig a munkahelyteremtést
emelte ki.
– A szociális rászorulókról
való gondoskodás az önkormányzat számára kiemelt fon-

Komfortos lakóházakat gyártanak hátrányos helyzetű családoknak. Fotó: Mocsári László

tossággal bír – ezt már Miskolc polgármestere, Veres Pál
mondta. – Tudjuk, a város fejlődésének egyik záloga, hogy
elősegítjük az integrációt, segítjük a hátrányos helyzetű rétegek felzárkózását. Ez a segítség azonban nem segélyezést,
hanem oktatást, munkát, lakhatást jelent.
A városvezető méltatta a
miskolci beruházást, a főigazgatóság munkáját és céljait.
Azt is fontosnak nevezte, hogy
tucatnyi embernek ad munkát
a Házgyár, de segítséget nyújt
a csatlakozó településeknek, és
otthont teremt szociálisan rászoruló családok számára.
Mindebben szorosan együttműködik a főigazgatóság az
érintett települések önkormányzataival, amik biztosítják
a ház építéséhez szükséges tel-

keket, rendezik a tulajdonjogot, valamint az olyan karitatív
szervezetekkel, mint a Magyar
Ökumenikus Segélyszervezet
vagy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat – ők választják ki a
települést, a rászoruló családokat, majd építtetik és üzemeltetik a házakat.
Vecsei Miklós miniszterelnöki biztos úgy fogalmazott,
a jó segítség pontosan célzott
és gyors, a felzárkózó rétegeknek pedig gyorsabban kellene
haladnia, mint a többieknek.
– Ez eddig sajnos nem igazán
látszott, de most komoly esélyt
látunk erre – mutatott rá.
A Belügyminisztérium a
Társadalmi
Esélyteremtési
Főigazgatóságot azzal a céllal hozta létre 2019-ben, hogy
több száz hátrányos helyzetű ember szerezzen magasabb

iskolai végzettséget, szakmai
ismeretet, és mielőbbi munkalehetőséget kapjon, ezáltal
pedig nagyobb jövedelemhez
jusson. Kontrát Károly miniszterhelyettes a miskolci beruházás kapcsán elmondta: előbb
képzést, majd munkát biztosítanak hátrányos helyzetű embereknek. Aztán pedig a lakhatásról is gondoskodnak.
– Úgy gondolom, ez egy
mérföldkő az esélyteremtésben – tette hozzá a miniszterhelyettes, aki beszédét követően beindította az acélelemeket,
könnyűgerendákat gyártó, 23
méter hosszú gépsort, ezzel
megkezdve Miskolcon a termelést. Az eseményen elhangzott, az első ilyen könnyűszerkezetes házat Boldogkőújfalun
adják majd át.
Kujan István

700 millióból vásárol új kerékpáresztergát a TS Hungária
Az új berendezésnek köszönhetően a megnövekedett megrendelői igényeket
is gond nélkül ki tudják
majd elégíteni.
Folytatás az 1. oldalról

Az eszközpark bővítését a
cég szolgáltatásai iránt dinamikusan növekvő piaci igények indokolják: az év első
harmadának üzleti forgalma
tizenhét százalékkal haladta
meg az előző év azonos időszakának mértékét. A hatékonyabb működés a tulajdonosváltásnak köszönhető, a
TS Hungária ugyanis 2021.
január 1-jén került át a Rail
Cargo Hungária száz százalékos tulajdonába.
– A tulajdonosváltás nagyon sok járulékos hasznot
hozott, ugyanis ennek köszönhetően a support – tehát például humán, pénzügy
vagy marketing – területeken ki tudjuk használni a
Rail Cargo Hungáriának
az üzemméret nagyságából
adódó előnyeit. Emellett természetesen a termelési kapcsolatokat is le tudjuk rövidíteni, hiszen most mi vagyunk
a megrendelő, amíg korábban ezeket a folyamatokat
Bécsen keresztül kellett intézni – sorolta Kovács Imre.

Hozzátette, a miskolci járműjavító munkájának csaknem a felét a Rail Cargo Hungária adja. A cégnek jelenleg
nyolcezer kocsija van, ezek
egy részét hatévente Miskolcon újítják fel, az igény pedig
más vasúttársaságok részéről is jelentős, a tulajdonosváltásnak köszönhetően ezeket is el tudják majd végezni
– tette hozzá az igazgatósági
elnök.
A sajtótájékoztatón emellett a TS Hungária szakember-utánpótlásáról is szó volt.
A társaság a jelenlegi 420 fős
munkavállalói létszám folyamatos bővítésére törekszik.
– Mivel az alkalmazottak harminc százaléka a következő öt éven belül eléri
a nyugdíjkorhatárt, az ügy-

vezetés számára kiemelt jelentősége van a következetes
utánpótlás-nevelési
programoknak. Az ennek részeként kidolgozott integrációs
folyamatban az új belépők
számára az elméleti oktatást
követően szakemberek készítenek egyéni betanulási tervet, amelynek sikeres teljesítését mentorok segítik – erről
Lehóczki Gábor beszélt.
Hozzáfűzte, a társaság által
létrehozott TS Akadémia keretében jelenleg 28 hegesztő,
gépgyártástechnológiai technikus, járműfényező diák
gyakorlati oktatása folyik duális szakképzés formájában.
Emellett a vállalat stratégiai együttműködést kötött a
Miskolci Egyetemmel is.
Tajthy Ákos

A miskolci járműjavító munkájának csaknem a felét a Rail
Cargo Hungária adja. Fotó: Mocsári László
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DUÁLIS KÉPZÉS
2021
Egyre többen választják a szakmatanulást
Az új szakképzési törvény egy rendszerszintű átalakítás,
ami új feladatokat hozott az iskoláknak, a vállalatoknak,
a kamaráknak és a gyerekeknek is – nyilatkozta lapunknak Bihall Tamás. A BOKIK elnöke elmondta: a legfrissebb
jelentkezési statisztikák azt mutatják, hogy népszerű az új
iskolarendszer.
– A szakképzés a kamara, a vállalkozások és a társadalom számára egyaránt kulcsfontosságú
terület. Az új szakképzési stratégia mennyiben változtatta meg a
korábbi rendszert?
A 2019-ben elfogadott új
szakképzési törvény 2020-ban
lépett életbe. A jogszabály a
Szakképzés 4.0 stratégia jogi
kereteit fogalmazta meg, és a
részletszabályokkal foglalkozó
finomhangolás jelenleg is zajlik.
Azért volt szükség erre a változásra, hogy tovább növeljük a
szakképzés vonzerejét, és erősíteni lehessen a minőségét is,
hiszen ahhoz, hogy a szakmai
képzés megfelelő színvonalon
szolgálja ki a piaci igényeket,
jól felkészült iskolákra van szükség a duális képzés rendszerében. Az új szakképzési stratégia
egy rendszerszintű átalakítás,
ami új feladatokat hozott az iskoláknak, a vállalatoknak, a kamaráknak és a gyerekeknek is.

Fontos kiemelni, hogy a kamara egyetért az iskolarendszer
megerősítésével, ami nemcsak
infrastrukturális,
„szépészeti” fejlesztéseket jelent, hanem
tartalmi megújítást is. Átalakult a korábban OKJ néven ismert szakmastruktúra, és már
szakmajegyzékként van jelen az
életünkben. Az eddigi 600 helyett a szakmajegyzék 175 szakmát tartalmaz, a csökkenés oka
a szakmai tartalmak megújítása,
egyes szakképesítések összevonása és néhány – a munkaerőpiac által már nem igényelt – szakképesítés kivezetése. Régi-új
iskolatípusként megjelent a
technikum, és a korábban nem
érettségire épülő alap-szakképesítések köre is megújult. Jellemző, hogy a tanulók mind a
szakképző iskolában, mind a
technikumban ágazati alapoktatással indítanak – egy, illetve
két éven keresztül –, ahol ágazati alapvizsga után választhatnak

konkrét szakmát. Úgy látjuk a jelentkezési statisztikákból, hogy
népszerű az új iskolarendszer,
vagyis egyre többen választják
a szakmatanulást, ami a kamara
régi törekvése. Fontos, hogy a
gyerekek az ágazati alapoktatás
idejére állami ösztöndíjban részesülnek. Ezt követően a szakirányú oktatás időszakában,
amely elsősorban duális képzésben valósul meg, a gazdálkodó
szervezetek – a korábbi tanulószerződést váltó – szakképzési munkaszerződéssel foglalkoztatják, képzik a diákokat. Ez
utóbbi a diák számára munkaviszonyt jelent, amelynek bérvonzata minimum a minimálbér
60 százaléka, ami meghaladja a 100 ezer forintot. Azt gondolom, ez egy nagyon jelentős
ösztönző, aminek a hatását már
érezzük.
– Említette, hogy változott a
vállalatok feladata, konkrétan
mit jelent ez?
Igen erős minőségbiztosítás
mellett, jóval komolyabb oktatási tevékenységet várunk el a
cégektől. Úgy látom, hogy ezeket a változásokat, köztük a jelentős finanszírozási tételeket
– mint a diákok munkabére – és

az oktatással összefüggő minőségi elvárásokat is, fenntartásokkal fogadták a vállalkozások.
Folyamatosan mérjük a gyakorlati képzőhelyek hozzáállását, és
azt tapasztaljuk, hogy a korábbiakhoz képest 75–80 százalékuk
folytatja majd a duális képzést
– átmenetileg kevesebb tanulóval. Ez egy elfogadható szám,
különösen a pandémia után.
Abban is biztos vagyok, hogy
1–2 év múlva, a megfelelő tapasztalatok birtokában, a cégek
vállalni fogják a tanulókkal való
foglalkozást a munkaerő-utánpótlás biztosítása érdekében is.

– Miben változtak a kamara
feladatai az új szakképzési rendszerben?
A tanulószerződés helyett belépett a szakképzési munkaszerződés, amelyet már a vállalat köt
közvetlenül a diákkal, viszont
a szerződések megkötésének
menedzselése törvényben rögzítetten kamarai feladat. Megjegyzem, a korábbi szabályozás
szerinti tanulószerződések – kifutó rendszerben – még három
évig adminisztratív feladatot jelentenek munkatársaink számára. Természetesen a kamara folyamatosan konzultál, tárgyal

a piacon lévő duális képzőhelyekkel, és mindent elkövetünk,
hogy a döntéshozók a lehető
legoptimálisabb jogszabályalkotással segítsék a gazdálkodóknál
folyó duális képzést. Ezt a feladatot csak a szakképzési centrumokkal, az iskolákkal, valamint a
vállalatokkal szoros együttműködésben lehet megvalósítani.
Mindezek mellett szervezzük a
mesterképzéseket, a gyakorlati
oktatók felkészítését, hogy a cégeknél minőségi szakemberek
foglalkozhassanak a gyerekekkel. A szakmai vizsgákra a kamara delegálja a vizsgafelügyelőket
és az ágazati alapvizsgák elnökeit. Továbbra is mi végezzük a
duális képzőhelyek minősítését,
ellenőrzését és nyilvántartását.
Folytatni fogjuk a nagy – hazai és
nemzetközi – tanulmányi versenyek szervezését is, hiszen ezek
komoly vonzerőt jelentenek a fiatalok számára. A pályaválasztás,
a pályaorientáció központi program, amelyben a kamara kiemelt
partner, és az az érdekünk, hogy
a gyerekek minél erősebben kötődjenek az egyes szakmákhoz
és az azt képviselő cégekhez a
vegyipartól a vendéglátáson át a
kereskedelemig.

KÜLFÖLDI MÉRNÖKHALLGATÓK A FUX-NÁL
Dr. Barkóczi István: Az utánpótlásképzésbe energiát kell fektetni, de ez a munka megtérül a cég számára
Nem bízza a véletlenre a
szakmai utánpótlás biztosítását, felkészítését a miskolci
székhelyű FUX Zrt. Dr. Barkóczi István, a társaság vezérigazgatója kiemelte, cégük
az 1991-es alapítás óta szoros kapcsolatot ápol a Miskolci Egyetemmel, ahonnan
jelenleg külföldi – pakisztáni
és afrikai – mérnökhallgatókat is fogadnak szakmai gyakorlatra.
A FUX Zrt. 2015-ben az elsők
között csatlakozott a Miskolci
Egyetemen folyó duális rendszerű képzéshez. A társaság
menedzsmentje ugyanis úgy
ítélte meg, hogy a fiatalok gyakorlatorientált képzése olyan
feladat, amibe fontos, hogy
bekapcsolódjanak. Hozzá kell
tenni: ez nem előzmény nélküli kapcsolatfelvétel volt, hiszen
a FUX gyakorlatilag az alapítása
óta szorosan együttműködik az
egyetemmel az utánpótlás biztosítása érdekében. A cég 2010ben alapított független labora-

tóriuma – amelynek nemzetközi
akkreditációja jelenleg folyamatban van – a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi
Karának szervezeti egységeként végzi tevékenységét, és
ebből következően minden évfolyamból számos hallgató tanulja itt ennek a tudományágnak az alapjait.
„Az utánpótlásképzésbe, az
oktatásba energiát kell fektetni,
ami a napi termelési feladatok
mellett természetesen többletként jelentkezik kollégáink
számára is, azonban sok előnye
van ennek a tevékenységnek.
A duális képzésben résztvevő
mérnökhallgatók például megismerhetik az adott szakterületet, a vállalatnál folyó munkát,
képet kapnak a termelési folyamatokról, és ha megtetszik
nekik a munka, és mi is elégedettek vagyunk a teljesítményükkel, akkor komoly esély
van arra, hogy új kollégaként
üdvözölhetjük őket” – kezdte
az okok boncolgatását a vezérigazgató. Hozzátette: ez talán

Külföldről érkezett kollégák ismerkednek a FUX-nál folyó
munkával
a legnagyobb, leglátványosabb hozadéka ennek a rendszernek, de nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy jól
megfogalmazott feladatokkal,
átgondoltan felépített képzési
programmal a hallgatók értékes munkát végezhetnek a cég
számára.

„Több évtized tapasztalata
mondatja velem, hogy a diákokkal megkezdett együttműködés érezhetően szorosabbra
fűzi a kapcsolatunkat az egyetemmel, illetve a középfokú
képzőintézményekkel is, bővül
a kapcsolati tőkénk, ami élénkítheti a tudásátadást a részt-

vevők között” – mondta dr. Barkóczi István, aki további pozitív
hozadékként említette a vállalat tudásbázisának fejlődését.
Ezek tehát azok az okok, amik
miatt a FUX Zrt. szívesen vesz
részt minden olyan programban – a duális képzéstől a termelési gyakorlatig –, ami a fiatalok szakmai felkészítését segíti.
A társaságnál jelenleg négy fiatal kezdte meg termelési gyakorlatát, hozzájuk később még
négyen csatlakoznak. Igyekeznek ezeket a hallgatókat a képzési programjukhoz legjobban
kapcsolódó területre irányítani. Ez a forma a duális képzésnél rövidebb együttműködést
biztosít, de ugyanazokat az előnyöket képes biztosítani.
Megtudtuk, a duális képzésben résztvevő ifjú kollégák
rövid idő után már szervesen
csatlakoznak a vállalat csapatához, mélyebben megismerik
a céget, a tevékenységi kört, és
annak szakmaspecifikus ismereteit. Egy idő után pedig már
komplexebb feladatok vég-

rehajtásában is részt tudnak
venni.
A FUX Zrt. legfontosabb partnere a Miskolci Egyetemen belül: a Műszaki Anyagtudományi
Kar, a Gépészmérnöki és Informatikai Kar, valamint a Gazdaságtudományi Kar. Emellett
természetesen a szakképző intézményekkel és iskolákkal is jó
kapcsolatot ápolnak, és onnan
is várják leendő kollégáikat.
Dr. Barkóczi István tájékoztatott arról is, hogy a Miskolci
Egyetem különböző programok
keretén belül idegennyelvű képzéseket is szervez, ahol szintén
fontos a gyakorlati képzés. A FUX
ebben is részt vesz, és néhány
hete – üzemi gyakorlat keretében – külföldről érkezett kollégák
is bekapcsolódtak a munkába.
Az afrikai és pakisztáni hallgatók
részt vesznek a vizsgálólaboratórium munkájában, de a termelésszervezés és a karbantartás területével is megismerkednek. Ez
továbbszínesíti a FUX-nál folyó
gyakorlati képzést, és intenzív ismeretcserét tesz lehetővé.
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A SIKER EGYIK KULCSA A DIÁKOKAT
TÁMOGATÓ ÖSZTÖNDÍJPROGRAM

A szakképzés átalakulásának
vannak olyan előremutató jelei,
amelyek már most is láthatóak.

2020-ban számos téren átalakult a szakképzés. Ennek rövidtávú
hatásai már most, szűk egy évvel
később is érzékelhetőek.
– A siker leginkább a jelentkezések számában mérhető – mondta
Kiss Gábor, a Miskolci Szakképzési
Centrum (Miskolci SZC) kancellárja.
– A technikumok megjelenésével
pozitív fordulat állt be a beadott jelentkezések vonatkozásában is. A
korábbiakhoz képest már tavaly is
10 százalékkal nőtt a felvett diákok
létszáma, a 2021-es év pedig elképesztően jó eredményeket hozott:
közel 26 százalékkal több tanuló
nyert felvételt a Centrum intézményeibe. Ez a Miskolci SZC tekintetében mintegy 140 fős növekedést
eredményez. Ez az adat országosan is kiemelkedő eredménynek
számít.
A kancellár szerint a technikumok pozitív változást hoztak a
képzési kínálatban. A korábbiakkal
ellentétben a jövő tanévtől a hiányszakmákban is teljes osztályok
indulnak.
– Úgy vélem, a számok javulásának egyik oka az ösztöndíjprogram. A szakképzés bármelyik szintjén már a belépő évfolyamokon
állami ösztöndíjra számíthatnak
a diákok, amelynek összege a későbbiekben a tanulmányi eredmények javulásával továbbnőhet. Az
ösztöndíjat a mindenkori minimál-

bérhez igazítva állapítják meg: ha
nő a minimálbér, akkor az ösztöndíj összege is emelkedik.
A szakképzés átalakulásával
a duális képzés is megváltozott.
Amennyiben a tanuló egy vállalatnál tölti a gyakorlati idejét, munkabérként megkapja a minimálbér
60 százalékát.
– Az új rendszerben a diákok
szakképzési
munkaszerződést
kötnek, így gyakorlatilag munkaviszony jön létre a duális partner, illetve a diák között. Ennek az
előnye – a díjazás és a különböző
juttatások mellett –, hogy a gazdasági szereplők (reményeink szerint)
munkatársként,
csapattagként
is kezelik a duális képzést választó diákot. A tanuló akár hétvégén
is dolgozhat, ami például a turizmus-vendéglátás ágazatban igen
gyakori. Ez az időszak beleszámít
a duális képzésben részt vevő diák
munkaviszonyába is.
Felnőttek számára is indítható
szakmai oktatás.
– A Miskolci SZC színes képzési
palettája mindenki számára kínál

valamilyen tanulási utat. A klasszikus, nappali rendszerű képzési formában remek lehetőségeket kínálunk az érettségivel rendelkező, 25
év alatti fiatalok számára, akikkel
tanulói jogviszonyt létesítünk. Ők
is részesülhetnek az előbb említett ösztöndíjból, vagy szakképzési
munkaszerződést köthetnek. A 25
év fölötti érdeklődők felnőttképzési jogviszony keretében vehetnek
részt képzéseinkben, így a dolgozó
felnőttek is tudnak választani képzési kínálatunkból.
Az új rendszerben 175 alapszakma van, amelyek közül választhatnak a jelentkezők. Ezek közül
két szakmát ingyenesen meg lehet szerezni. Ez a lehetőség az új
Szakmajegyzék szerinti szakmák
tanulására vonatkozik, tehát a korábbi tanulmányok során megszerzett szakképesítések nem
zárják ki az ingyenes szakmatanulásba való bekapcsolódást – ismertette Kiss Gábor. A kancellár úgy
fogalmazott, egyfajta tiszta lappal
indulhat mindenki az államilag támogatott szakképzés terén.

Az NHSZ Miskolc Kft. 2021. évben is az Ön partnere
Főbb tevékenységeink:

n Iratmegsemmisítés
n Konténeres szállítás
n Zsákossitt-szállítás
n Lakossági hulladékudvar
n Szelektív hulladék szállítása, kezelése
n Komplex hulladékkezelés közületi ügyfeleknek
n Veszélyes hulladékok szállítása, gyűjtése

Elérhetőségeink:
3527 Miskolc, Sajószigeti u. 31.
Tel: + 36 46/500-310,
E-mail: info.miskolc@nhsz.hu
Web: www.nhszmiskolc.hu

PRE-STADIUM
ALAP A SZAKMÁHOZ

Tisztelt Végzős Diákok!
Szakmák megszerzéséhez önköltséges
tanfolyamainkon az alábbi becsatlakozási lehetőségeket kínáljuk:
l Élelmiszer-, vegyiáru-eladó l Fogadós
l Vendéglátó-eladó
l Cukrász

l Személy- és vagyonőr

l Pék

l Szakács

l Aranykalászos gazda

Szakembereink naprakész ismeretekkel,
nívós gyakorlati helyekkel várják
a tanulni akarókat.
JELENTKEZÉSI HELYSZÍNEK:
Tokaj, Jókai u. 21.,
Sárospatak, Rákóczi út 47. (Sárospataki Ipartestület)
Hajdúnánás: Ady Endre krt. 12.
Hidasi Lajos Attila ügyvezető, +36-70/261-7137

A hírportál
www.minap.hu

| Miskolc | Belföld |
| Megye | Kultúra |
| Közélet | Ajánló |
| Aktuális | Sport |
| Világ |
MIKOM Miskolci
Kommunikációs
Nonprofit Kft.
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Duális képzés: szakmai tapasztalatszerzés tanulás közben
A Miskolci Egyetem megújította szervezeti struktúráját, az
új funkcionális szervezeti egységek mellett júniustól egy
oktatási rektorhelyettes segíti a munkát. Dr. Szilágyi Roland korábban a Gazdaságtudományi Kar dékánhelyetteseként koordinálta a duális képzés bevezetését. Úgy látja:
a duális képzés ma már elengedhetetlen alkotóeleme egy
versenyképes egyetem oktatási palettájának.
– Mióta választhatják a Miskolci Egyetem hallgatói a duális képzési formát, és mit is jelent ez pontosan?
– A Miskolci Egyetemen
2015-ben indult először duális képzés. Jelenleg 5 karon
(gépészmérnöki és informatikai, földtudományi, anyagtudományi, gazdaságtudományi és bölcsészettudományi)
összesen 36 gyakorlatigényes
szakon indítottunk ilyen képzéseket. A duális képzésben
a hallgatók nemcsak az egyetemen, hanem az együttműködő, szakmailag minősített
vállalatoknál is folytatnak tanulmányokat. Egy évben ös�szesen 26 hetet tölt a hallgató
az egyetemi padokban, valamint 22 hetet a vállalatnál,
ahol az ottani szakemberek
segítik az elméleti ismeretek
gyakorlati elmélyítését.
– Miben más a duális képzés?
– A követelmények an�nyiban térnek el az általános felvételi eljárástól, hogy
a hallgató egy vállalati interjún is részt kell hogy vegyen.

Amennyiben a hallgató felvételt nyer valamelyik általa kiválasztott cégnél és az
egyetemre is, akkor a vállalat
munkaszerződést köt a hallgatóval. Ennek értelmében a
hallgató évente 48 héten keresztül „fizetést” kap – tehát
akkor is, amikor tanul az egyetemen.
– Melyek a duális képzés
előnyei?
– A hallgatók szempontjából fontos az anyagi juttatás, amely a képzés teljes
időtartamára szól, hiszen így
finanszírozni tudja a képzési kiadásait. Tanulmányaival
egyidőben 3,5 év szakmai
gyakorlatot szerez, ami hatalmas előnyt jelent az álláskeresésnél. A képzés végén pedig
a vállalattól állásajánlatot is
kaphat. A vállalatok/szervezetek számára az egyik legnagyobb vonzerőt az egyre
bővülő, állam által biztosított
finanszírozási kedvezmények
jelentik. Nem elhanyagolható
szempont az sem, hogy közvetlenül vehetnek részt a hall-

INTENZÍV NYÁRI
TANFOLYAMOK
angol, német, olasz
francia, spanyol

B/2020/000179

NYELVVIZSGAELŐKÉSZÍTŐK
Miskolc, Nagy I. u. 11.,
20/443-6239, www.langwest.hu
• Élelmiszer-eladó
(04163011)

• Informatikai támogató munkatárs
(06194005)

• Lakberendező
(02124001)

• Munkaerő-gazdálkodási
és társadalombiztosítási ügyintéző
(04175001)

E/2020/000230,
B/2020/001049

• Műszaki eladó  
(04163008)

• Pedagógiai munkatárs
(pedagógiai asszisztens)
(01194002)

• Sportedző
(testépítés-fitness sportágban)
(10145015)

• Távközlési és informatikai
hálózatszerelő
(06194006)

• Üzletvezető (04165006)
• Vállalkozási mérlegképes könyvelő
(04115002)

„KÍNA ÉRDEMES
A FIGYELEMRE”
gatók képzésében, gyakorlati
szemléletük alakításában. Ennek eredményeként a képzés
végén olyan munkaerőt vehetnek fel, akit már nem kell
betanítani.
– A duális képzés mellett milyen egyéb lehetőségek vannak?
– Ilyenek például a különböző gyakornoki programok,
illetve a kooperatív képzések.
Az Állam- és Jogtudományi
Karon például több lehetőség is adott: részben az Igazságügyi Minisztérium, de a
Miskolci Törvényszék és a
Kúria is lehetőséget teremt
a hallgatóknak, hogy lássák,
milyen feladatok, kihívások
várnak rájuk. A lehetőség a
Miskolci Egyetemen adott, én
arra biztatok mindenkit, hogy
éljen vele!

Miskolcon és a megyében
több ezer főt foglalkoztatnak,
tízmilliárdokat ruháznak be,
és jelentős termelési értékkel,
valamint kivitellel járulnak
hozzá a magyar gazdaság
növekedéséhez – a kínai érdekeltségű vállalatok megérdemlik a figyelmet, vallja a
miskolci Konfuciusz Intézet
igazgatója.
A megye exportjának mintegy 90 százalékát a gépgyártás,
az informatikai eszközök előállítása és a vegyipar adja. Az
utóbbi időszakban a kínai befektetők a helyi gazdaság pont
ezen szegmenseiben jelentkeztek – magyarázza dr. Kuttor Dániel egyetemi docens.
Az elmúlt évtizedben Miskolcon és vonzáskörzetében több,
különféle vállalatban keletkezett kínai érdekeltség, mint
például a jentaji-kazincbarcikai vegyipari cégcsoportban,
a Wanhua-BorsodChemben, a
SEG Automotive-ben, a Joyson
Safety Systemsben vagy ép-

pen a Ten Paoban – sorolja az
intézetigazgató.
– Valamennyien megyénk
értékes ipari szereplői és termelői, akik ráadásul rendszeresen fejlesztenek, invesztálnak. Ezenkívül térségünk főbb
foglalkoztatói is, ahol több ezer
alkalmazott dolgozik. Ezeknek
a beruházóknak hatékonysága, sikere a városnak, a régiónak, sőt az egész országnak is
az érdeke.
Emellett az oktatást is támogatják. Ismert: amikor a Wanhua megjelent megyénkben,
kinyilvánította, hogy szoros
kapcsolatra törekszik az egyetemmel (építve a BorsodChem
évtizedes gyakorlatára, hagyományaira) – így jött létre a
Konfuciusz Intézet, aminek az
egyediségét az adja, hogy mind
a létrehozását, mind a fenntartását két partner segíti: a Miskolci Egyetem és a Pekingi
Vegyipari Egyetem, oktatási és
kulturális partnerségét a Wanhua-BorsodChem egészíti ki.
A jövőben a felek további, kö-

zös képzések indítását tervezik
a vegyipari, gépészeti, informatikai, de közgazdasági vagy
akár bölcsészettudományi tudományterületeken.
Hogy ezt a gyümölcsöző
kapcsolatot és a kínai vállalatok szerepét a magyar gazdaságban bemutassák, digitális
szakmai fórumot tartanak június 17-én, délután 3 órától.
– Tudományos, szakmai igényességgel szeretnénk bemutatni a kínai szerepvállalást
Magyarországon és szűkebb
környezetünkben. Ebben hiteles hazai partnerekre, neves oktatókra és kutatókra támaszkodhatunk.
A virtuális kerekasztal-beszélgetésre bárki regisztrálhat június 16-áig, az intézeti 
e-mail-címen (china1@
uni-miskolc.hu). További részleteket az egyetem és az intézet honlapján (https://www.
uni-miskolc.hu/, https://konfuciusz.uni-miskolc.hu/) és telefonszámán (06-46-565-145) is
kaphatunk.
Kujan István
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Miskolcon küzdenek
a legjobbak
A hétvégén Miskolcon
rendezik az U23-as és az
U20-as (junior) atlétikai
magyar bajnokságot.
Az egyetemi Atlétikai Centrum 2014, vagyis a pálya átadása óta minden évben otthont adhatott nagyszabású
eseménynek, országos bajnokságnak, nemzetközi válogatott
versenynek – idén a felnőtt ob
utáni második legrangosabb
viadalt szervezik meg.
A rendező Miskolci Sport
iskola és a Magyar Atlétikai
Szövetség a nevezések alapján
több mint háromszáz indulóra
számít, a miskolciak pedig tíz
atlétával képviseltetik magukat. A verseny az egyik utolsó
szintteljesítési esély a korosztályos világversenyekre, így a

tallinni junior Európa-bajnokságra, illetve a kenyai junior világbajnokságra.
A Miskolci Sportiskola
és a DVTK sportolói közül
többen is éremben reménykednek. Sőt, a gátfutó Tóth
Anna és Bacsa Fanni, illetve
Pintér Erik távolugrásban,
valamint Iván Zsombor hármasugrásban akár a bajnoki
címre is esélyes. Két-három
versenyzőnek pedig a világversenyek szintjének teljesítésére is megvan a sansza.
A szervezők felhívják a versenyzők és a látogatók figyelmét, hogy a koronavírus miatt
kialakult járványhelyzetben a
verseny ideje alatt mindenki
köteles ügyelni a másfél méteres távolság tartására, valamint a helyes maszkviselésre.

Tóth Anna (középen) éremesélyesként várja az ob-t. Fotó:
magánarchívum
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Hétfőn elkezdte a felkészülést az NB II augusztus elsejei rajtjára a DVTK labdarúgócsapata.
Korán elkezdte a felkészülést
a Diósgyőr, június 7-én már orvosi vizsgálaton és az első fizikaiállapot-felméréseken is túl
estek a labdarúgók. Hétfő reggel
23 játékos érkezett a DVTK
Medical Centerbe, a koronavírus-teszt és az alapos orvosi
vizsgálatok után a játékosoknak
funkcionális mozgásmintaszűrő
(FMS) teszten, többállomásos
izomerő-felmérésen, valamint a
terhelés során mért keringési és
légzőrendszeri vizsgálaton kellett átesniük. Akik ott végeztek,
már edzésbe is álltak, az első labdás foglalkozást viszont csütörtökön vezényelte Kondás Elemér
a teljes keretnek.
Bár a felkészülés már a hét
első napján elkezdődött, két
hét munka után jövő szombattól egy hét szabadságot kapnak a futballisták, hogy aztán
elkezdődjön az újabb intenzív
munka speciális gyakorlatokkal: az öt hét során játsszák
majd a felkészülési mérkőzéseket is a piros-fehérek.
– Minél hamarabb el akartuk kezdeni a közös munkát
a sok új játékos miatt. Az első
két hét feladata a kondicionális
képességek fejlesztése, de lesz
sok futás és persze labdás gya-

Kondás Elemér első benyomásai pozitívak. Fotó: Beregi László

korlások is. Azért kell megtörni a felkészülés monotonitását,
mert ha nem is fizikálisan, de
szellemileg elfáradnak a nyolc
hét után, kell a frissesség, ezt,
mint egykori futballista, tapasztalatból tudom – összegzett a csütörtöki edzés előtt a
vezetőedző, akinek segítője a
Debrecenből érkező Igor Bogdanović lesz.
Az edzőmérkőzésekkel kapcsolatban Kondás kiemelte:
erős ellenfelek ellen szeretnének játszani, mert „ott jönnek

ki a hibák, úgy lehet felkészülni egy bajnokságra”.
Benczés Miklós elmondta,
nem állnak le az igazolásokkal,
mert további erősítésekre van
szükségük. Posztra szeretnének igazolni, de ehhez idő kell.
– A külföldiektől megváltunk, az átigazolásokkal nagyon hatékonyan dolgoztunk,
hiszen már öt új játékost is bejelentettünk, és kölcsönből is
visszatértek fiatalok. Kondás
Elemér megkapta a szabadságot, hogy azokkal dolgozzon,

A DVTK felkészülési mérkőzései:
július 3., szombat: Diósgyőri VTK – Kisvárda Master Good | július 7., szerda: Békéscsaba 1912 Előre – Diósgyőri VTK (Telki) | július 10., szombat: Újpest FC – Diósgyőri VTK | július
14., szerda: Diósgyőri VTK – FC Košice | július 17., szombat:
Mezőkövesd Zsóry FC – Diósgyőri VTK | július 24., szombat: Debreceni VSC – Diósgyőri VTK

akikben megbízik, de lesznek
diósgyőriek is a szakmai stábban – emelte ki a sportigazgató.
Az utolsó, itt maradt külföldiekkel kapcsolatban elhangzott, Stefan Dražić közel áll a
mezőkövesdi
szerződéshez,
Gheorghe Grozav MTK-ba
igazolása pedig még nem hivatalos, de a fővárosiak honlapjukon már bejelentették a
transzfert.
Farkas Marcell, Orosz Marcell, Tóth Borisz, Makrai Gábor, Bukrán Erik és Iszlai Bence
szerződése a hó végén lejár, jövőjük kérdéses, de utóbbi vélhetően távozik Diósgyőrből.
A klubhoz kapcsolódó hír,
hogy a DVTK nagykövete lett
Varga Judit igazságügyi miniszter, akit szoros kötelék fűz
szülővárosához.
Soós Péter

Hirdetés

Nyári karbantartás – szünetel a meleg víz
A MIHŐ Kft. a nyári hónapokban készül fel
a következő fűtési időszakra. Ekkor végzi
el az általa üzemeltetett rendszereken a
következő fűtési idény szoláltatásának
biztonságát megalapozó karbantartási,
beruházási munkálatait, közöttük azokat is,
amelyek a szolgáltatás szüneteltetésével
járnak.

Vízmérőállás bejelentése gyorsan, kényelmesen, személyes
találkozás nélkül

A tervezett karbantartási és beruházási
munkák miatt szünetel a melegvíz-szolgáltatás:

az avasi és belvárosi városrészben:
2021. JÚNIUS 22-ÉN 0.00 ÓRÁTÓL
várhatóan 2021. JÚNIUS 25-ÉN
24.00 ÓRÁIG
Bulgárföld városrészben:
a nyári karbantartás ideje alatt csak
RÖVID IDEJŰ szolgáltatási szünet várható, erről külön tájékoztatjuk
az érintett lakókat.
A városrészeket érintő karbantartási időpontokon kívül egyes hőközpontoknál vagy
kisebb ellátási területen néhány órás szolgáltatási szünettel járó karbantartás lehetséges, melyről külön értesítjük az érintett
lakókat.
A karbantartás ideje alatt a melegvíz-csapokból hideg víz folyik, amit a melegvízmérő óra érzékel és megmér, ez indokolatlan
többletköltséget okozhat. Ennek elkerülése
érdekében a MIHŐ Kft. javasolja, hogy a karbantartás ideje alatt a melegvíz-csapokat
tartsák elzárva.

Ingyenes applikáció segíti
a MIVÍZ felhasználóit

Nyári karbantartással kapcsolatban a lakóközösségnek, illetve a lakás tulajdonosának
is van teendője!
Ø 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.
Ø Amennyiben a szelepek egész nyáron elzárt
állapotban vannak, a nyári meleg hatására letapadhatnak. A nem működő szelepet
szakcégek, szakemberek csak térítés ellenében javítják vagy cserélik.
Ø A lakóközösség tulajdonában lévő fűtési
rendszerek karbantartását – például radiátorcserét vagy szelepcserét – május 15 és
szeptember 15 között lehet elvégezni.

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

Ø A radiátorcsere menete:
•K
 iválaszt egy megfelelő felkészültségű
szakembert.
• E lőzetes hozzájárulást kér a közös képviselőtől.
• Előzetes hozzájárulást kér a MIHŐ Kft. beruházás szakterület munkatársától. Tel.:
+36 46 533 132
• Egyeztet a kivitelezésről a kiválasztott
szakemberrel. A MIHŐ Kft. előírásai szerint
a szakemberrel kiválasztásra kerülnek a
radiátorok.
• Egyeztesse a munkálatok megkezdésének és befejezésének, valamint a rendszer
ürítésének időpontját a műszaki ügyelet
munkatársával! Tel.: +36 46 379 360 vagy
+36 46 379 450
Ø A nyáron végzett lakossági, épületen belüli
karbantartási munkáról a MIHŐ Kft. műszaki ügyeletét értesíteni kell. Tel.: +36 46 379
360 vagy +36 46 379 450

A MIVÍZ Kft. ezúton is tájékoztatja több mint 86 ezer felhasználóját, hogy elkészült
a társaság saját vízmérőállás-bejelentő mobiltelefonos
applikációja.
Mostantól bárki letöltheti –
android típusú készülékére a
Play áruházból, vagy ios típusú
készülék esetén az App Store-ból, – a MIVÍZ néven található
ingyenes applikációt.
A letöltést követően az ügyfélnek regisztrálnia kell e-mail-címét, beírni a felhasználási
hely számát és rögzíteni a vízmérőállását. Egy fiókhoz több
felhasználási hely is tartozhat.
Diktálási időszakban az applikáció segítségével – a nap 24
órájában – bármikor elküldheti
a vízmérőállását. Lehetősége
van későbbi fizetéseihez emlékeztető beállítására, így az
alkalmazás számon tartja Ön
helyett a diktálási időszakokat,
és értesítést küld, ha teendője
van.

Az óraállások bejelentése mellett – grafikonokon
keresztül – elemezheti és
folyamatosan nyomon követheti felhasználási helyének vízfogyasztását.
A
korábban
használt
ENNYI applikáció – melyről az
érintettek értesítést kaptak –
már nem alkalmas a jövőben
arra, hogy ezen keresztül rögzítse vízmérőállását.

Számláinak megtekintésére, illetve kiegyenlítésére
továbbra is rendelkezésére áll a Miszámla.hu weboldala.

l MIVÍZ MISKOLCI VÍZMŰ KFT.
3527 Miskolc, József Attila u. 78.
Tel.: +36 46 519 300
titkarsag@miviz.hu, www.miviz.hu
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PROGRAMAJÁNLÓ
MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ:
Június 12., szombat 19:00 Bál a Savoyban,
bérletszünet, Nagyszínház
Június 18., péntek 19:00 Producerek – musical, bemutató előadás, Nagyszínház
Június 19., szombat 19:00 Producerek – musical, bérletszünet, Nagyszínház
PROGRAMOK
Június 12., szombat
11:00-15:00 Zsongó Lillafüred – sport- és kulturális rendezvény, Lillafüred
10:30-17:30 Pajta játéktár – fegyvermustra
és játékok kipróbálása, Lovagi Tornák Tere
16:00 Vár a piac, Lovagi Tornák Tere mellett
17:00 Tanévzáró kavalkád – Balázs Győző Ref.
Gimn. bemutatói, Szinva terasz
19:00 Beer, grill, rock 'n' roll, Déryné utca 2-4.
Június 13., vasárnap
8:00 Delta Hungária Építő Szlalom a Hídépítő
Kupáért, Alsózsolca, Gyár utca
10:00-16:00 Zsongó Lillafüred – sport- és kulturális rendezvény, Lillafüred
10:30-17:30 Pajta játéktár – fegyvermustra,
játékok és íjászat, Lovagi Tornák Tere
Június 14., hétfő
14:00 Célpontban a mozgás – díjmentes senior torna, Arany János tér
Június 15., kedd
17:00 Déryné Széppataki Róza – Mikita Gábor
előadása, Thália-ház
17:00 Hormonterápiás előadás, Mókusodú Klub
18:30 Alakformáló torna, Ady Művelődési Ház

Június 16., szerda
16:00 Kézműves-foglalkozás, hűsítő, frissítő,
Petőfi Sándor Könyvtár
Június 17., csütörtök
19:00 Illés Klub, Gárdonyi Művelődési Ház
Június 18., péntek
15:00 Garantált városnéző séta, Miskolctapolca, Ellipsum bejárata
17:00 Jókainé Laborfalvi Róza – Mikita Gábor
előadása, Thália-ház
17:00 Különleges helyek – régészeti túra, Pálos kolostorrom, Szentlélek
17:00 Gyermeklélektan, Mókusodú Klub
18:00 Burai Krisztián, Block Bistro
Június 19., szombat
8:50 Videós találkozó – zsDav, Jánosik Gergő és MesterMC is, Művészetek Háza
9:30 Szülésfelkészítő, Mókusodú Klub
9:00 Juniális Szirmán, Erkel Ferenc utca 1. szám
10:00, 13:00, 17:00 Különleges helyek – régészeti túra, Pálos kolostorrom, Szentlélek
19:00 Kalapács-Rudán akusztik, Gárdonyi
Géza Művelődési Ház
19:00 Muzsikáló udvar – Kodály Vonósnégyes, Nyilas Misi Ház
Június 20., vasárnap
9:00 Termelői nap, Erzsébet tér
9:00 Komlós XCO – akkreditált bajnokság 2.
fordulója, Komlóstető
10:30-17:30 Pajta játéktár – előadás, játékok
és íjászat, Lovagi Tornák Tere

Mikita Gábor a Páholyban
MOZIMŰSOR
Művészetek Háza, Uránia-terem:
Június 10., csütörtök - 13., vasárnap, naponta
16:30 Hét kis véletlen, 19:00 Akik maradtak
Június 14., hétfő - 16., szerda, naponta 16:30 Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre, 19:00 Valan – Az angyalok völgye
Június 17., csütörtök - 23., szerda, naponta
16:30 Rosa esküvője, 19:00 Zuhanás
Június 18., péntek 19:00 Bon Jovi – Drive-in Night
Művészetek Háza, Béke-terem:
Június 10., csütörtök - 13., vasárnap, naponta
17:00 Vad víz – Aqua Hungarica
Június 10., csütörtök - 16., szerda, naponta
18:30 Éden
Június 14., hétfő - 16., szerda, naponta 17:00
Habfürdő
Június 17., csütörtök, 18., péntek, 21., hétfő 23., szerda, naponta 17:00 Wendy
Június 17., csütörtök - 23., szerda, naponta
19:30 Perzsa nyelvleckék
Június 19., szombat 17:00 Sose halunk meg!
Június 20., vasárnap 17:00 Csinibaba
CINEMA CITY: Június 10., csütörtök-16., szerda,
naponta több időpontban – A nagy visszatérők, A nomádok földje, Démonok között:
Az ördög kényszerített, Egy igazán dühös
ember, Godzilla Kong ellen, Hét kis véletlen
(csak hétvégén), Hang nélkül 2., Lelki ismeretek, Mortal Kombat, Spirál (csak hétvégén), Spirál: Fűrész hagyatéka, Szörnyella,
Szuperagy (csak hétvégén), Tom és Jerry

Június második felében
Mikita Gábor színháztörténész sorozatával folytatódik
a Páholy 25 a Színészmúzeumban.

A „Páholy 25” elnevezésű
rendezvénysorozat májusban indult a Színészmúzeumban Vámosi Katalin
szervezésében a Thália-ház
fennállásának 25. évfordulója alkalmából. A sorozat
második tematikai etapjában, június 15-e és június
29-e között Mikita Gábor
színháztörténész, a miskolci
Színészmúzeum
vezetője
Szerelmi levelező – Műfajteremtők című előadássorozatával jelentkezik, melynek
során a különféle korabeli
dokumentumok segítségével
a Miskolchoz több szállal
kötődő olyan jeles színésznők, mint Déryné Széppataki
Róza és Jókainé Laborfalvi
Róza szerelmi életébe nyerhetünk bepillantást, és ezen

keresztül színpadi szerepeikbe. Az operett világa Latabár
Endre és Lehár Ferenc által
elevenedik meg az egyes alkalmak során.
Június 15-én Déryné Széppataki Róza visszaemlékezésein
keresztül magánélete kulcsszereplőit sorra véve ismerhetjük
meg a művészóriás pályaképét;
18-án Jókainé Laborfalvi Róza
levelezésein keresztül bontakozik ki szerelmi élete, portréja,
a művészi alkotófolyamatot
gazdagító emberi kapcsolatrendszere. A 22-ei, keddi előadás átfogó képet rajzol a

francia operett magyarországi
meghonosítójának,
Latabár
Endrének az életpályájáról,
életéről. 29-én pedig Mikita
Gábor bemutatja a század végén diadalútjára induló Lehár
Ferenc művészetét, a magyar
operett első világszínvonalú és
nemzetközi elismerést kiváltó
zeneszerzőjét. Az előadások 17
órakor kezdődnek.
A rendezvényen való részvétel előzetes regisztrációhoz
kötött. A regisztrációs űrlap
és a látogatás biztonsági protokollja a múzeum honlapján
található meg.

Hirdetés

Bulgárföldi
Háztartási Bolt

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

AKCIÓ!
2021. 06. 12-től 2021. 06. 18-ig

Apróhirdetés

A Tiszaújváros Transz Kft.
miskolci telephelyére
az alábbi
munkakörökbe
keres gyakorlattal
rendelkező kollégákat:

Korrepetálást vállalok humán tárgyakból, földrajzból, németből, biológiából. Kicsiknek angolból és matematikából is. Tel.: 06 20/256-7949.
Tisztítás! Bútorkárpitok, ülőgarnitúrák, fotelek, ágyak, kanapék,
szőnyegek, padlószőnyegek, autóbelsők helyszíni tisztítása gyors száradási idővel, garanciával. www.tisztitomiskolc.hu Tel.: 06 70/320-3483.

GÉPKEZELŐ

(kombigép, földmunkagép)

ELVÁRÁS:
gépkezelői jogosítvány

TEHERGÉPKOCSI
VEZETŐ
ELVÁRÁS:
C és E kategóriás jogosítvány
Az alábbi elérhetőségen várjuk
jelentkezésüket:
timea.eszlari@
tiszaujvarostransz.hu

APRÓHIRDETÉSEK
a Miskolci Naplóban

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

Hirdetésszervezőink
az alábbi címen érhetők el:

3530 Miskolc, Kis-Hunyad u 9.
Tel.: 70/795-7402, 30/499-8630
E-mail: info@mikom.hu

Baba szappan, 125 g, 1592 Ft/kg
219 Ft
Tis mosogató, 500 ml, 398 Ft/l
239 Ft
Vanish folteltávolító, 100 ml, 1990 Ft/l
249 Ft
Kolynos fogkrém, 75 ml, 2653,33 Ft/l
299 Ft
Perla kéztörlő, 1 tekercs
499 Ft
Domestos fertőtlenítő tisztítószer,
750 ml, 531,99 Ft/l
599 Ft
Silan öblítő, 800-925 ml, 623,75-539,45 Ft/l 639 Ft
Tomi mosópor, 1,17 kg, 853,84 Ft/l
1099 Ft
Well Done mosógél, 4 l, 274,75 Ft/l
1199 Ft
Syoss ammóniamentes hajfesték,
1199 Ft
Gazdaságos beltéri falfesték, 2 l, 699,5 Ft/l 1599 Ft
Harmat WC-papír, 40 tekercs,
39,97 Ft/tekercs
2299 Ft
Tomi mosókapszula, 42 db-os, 54,73 Ft/db 2499 Ft
Trinát magasfényű, fehér zománcfesték, 1 l 3999 Ft
Jar mosogatókapszula, 84 db-os,
51,17 Ft/db
4499 Ft
Héra Prémium színes,
beltéri falfesték, 5 l, 1699,8 Ft/l
9499 Ft

199 Ft
199 Ft
199 Ft
199 Ft
399 Ft
399 Ft
499 Ft
999 Ft
1099 Ft
1099 Ft
1399 Ft
1599 Ft
2299 Ft
3699 Ft
4299 Ft
8499 Ft
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Várostörténet

Miskolci Napló – A város lapja

MIÉRT MISKOLC? 28. RÉSZ
– MANCS, AZ ÉLETMENTŐ
„Túl sok az árnyék ebben a városban, ezért döntöttem úgy,
hogy a fényről fogok írni. Miskolc ezernyi titkát csak elhullajtotta az emlékezet, hogy egyszer újra megtaláljuk őket.
Amint felemeljük és markunkban tartjuk, máris fényesedni kezdenek” – írja Miért Miskolc? című kötetében Fedor
Vilmos. A lokálpatrióta 63 válaszban indokolja meg, hogy
miért szereti Miskolcot.
Azért, mert itt élt Mancs, a
világhírű életmentő kutya.
Fajtája szerint egy német
juhászkutya volt. Ha az utcán
találkoztunk volna vele, valószínű elmegyünk mellette,
mert szépnek egyáltalán nem
volt nevezhető, legalábbis a
fajta standard szerint. Nem
is vitte gazdája kiállításokra
meg fesztiválokra, mert az ő
kutyája sokkal többet tudott,
mint a kozmetikus által alaposan felkészített, parádés
kutyák. Lehoczki László kutyája hivatásos életmentő
volt. Egy életmentőtől pedig
nem azt várják, hogy kiállításokon mutogassa magát,
hanem azt, hogy megtalálja
és mentse a nehéz helyzetbe
került embereket. És Mancs
ezt tette, de úgy, hogy annak
csodájára jártak. A miskolci életmentők szolgálatában
állt, mióta eszét tudta, és rajongott gazdájáért. Együtt
járták az országot és később a
Hirdetés

világot. Sokszor hívás és kérés nélkül is mentek segíteni.
Egy törökországi földrengés
után a miskolci mentőcsoport is a helyszínre utazott,
hogy segítse a mentést, és a
romok között megtalálni a
túlélőket. Mancs ember- és
kutyatársaival egymás után
találta meg a sérülteket és
azokat is, akiken már nem lehetett segíteni. A kutyák házról házra mentek a romok között és hangosan jelezték, ha
találtak valakit. A földrengésről sok ország televíziós
forgatócsoportja beszámolt.
Az egyik felvételen Mancs
volt látható, amint egy gyereket ment a kövek közül. Ez
a felvétel körbejárta a Földet
és egy csapásra világhírűvé
tette a miskolci mentőkutyát.
Minderről persze Mancs mit
sem tudott. Amikor hazaértek, ugyanúgy tette a dolgát, mint addig. A miskolciak persze büszkék voltak

életmentőikre, Mancs a gyerekek kedvence lett. A városi koszorúzási ünnepségeken
mindig nagy tapssal jutalmazták őket, amikor a gazdik és kutyáik együtt helyezték el virágaikat. A gyerekek
ilyenkor azt kérdezték szüleiktől, hogy melyik Mancs.
Az ezredfordulóra Miskolc
nagyon nehéz helyzetbe került. A több mint harmincezer embernek munkát adó,
és a város életét meghatározó ipari vállalatok sikertelen
privatizációk, átszervezések
után csődbe jutottak és bezártak. Ha a családok tagjait
is számoljuk, akkor elmondhatjuk, hogy az összeomló nehézipar hatvanezer ember egzisztenciáját temette maga alá.
Ilyen helyzetben a várospolitika sem szólhat másról, mint
„életmentésről”. Így született
a gondolat, hogy Mancsnak,
akinek hivatása az életmentés,
szobrot állítsunk. A szobor ily
módon szimbolikus. Az életekért való küzdelem szimbóluma egy olyan városban, ahol
valami, amiről azt hittük,
örökké tart, megszűnt, és helyette most újat kell találni. És
ma már tudjuk, hogy ez egyáltalán nem könnyű.
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A miskolci szobrász, Szanyi Borbála alkotása a Szinva-hídon. Fotó: Juhász Ákos

Emlékszem arra a napra,
amikor egy sajtótájékoztatón
a támogató Generali Biztosító helyi vezetőjével bejelentettük, hogy Mancsnak még
életében szobrot állítunk. Sokan nem értették, miért kell
egy kutyának, ráadásul egy
élő kutyának szobrot állítani. Aztán, amikor elkészült
Szanyi Borbála fiatal miskolci
szobrász alkotása, és felavattuk a Szinva-hídon a szobrot,
megszelídültek az ellenzők.

Megértették, hogy ez a szobor az életmentés szimbolikus
szobra. Emlékszem a leleplezés pillanatára, ahogy Mancs,
aki természetesen személyesen jelen volt saját szobrának
avatásán, meglátva bronzba
öntött mását, heves ugatásba
kezdett. Egyesek tudni vélték,
hogy megindultságból, mások
szerint így adott hangot köszönetének.
Az avatás után két évvel,
egy őszi napon, késő este Bu-

dapestről autóval hazafelé
tartva csengett a telefonom.
Lehoczki Laci volt, Mancs
gazdája, aki könnyeivel küszködve mondta el a szomorú
hírt, hogy Mancs tüdőgyulladásban meghalt. Mint családtagot temették el ott, ahol velük együtt élt. Azóta minden
november elsején virágok és
gyertyák sokasága veszi körül
a szobrot. A miskolciak szeretetének világító jelei.
Fedor Vilmos
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VISSZATÉRT A KVATERKA
Hosszú várakozás után újra pincéről pincére sétálva, változatos gasztronómiai élmények közül választhattak a kvaterkázni vágyók
múlt szombaton. Az idei év első kvaterkáján öt helyszínen várták a látogatókat. A finom ételeket és italokat programok is kísérték: az
Avasi Bortanyán délután öt órától a Fügedi Márta Népművészeti Egyesület játszóháza és gyermekmegőrzője várta a kicsiket, ahol csuhéfonásban, babakészítésben és nemezelésben vehettek részt a gyerekek. Gulyás Géza festőművész pedig azt mutatta meg, hogyan lehet
borral festeni. A gasztronómiai élményekhez kellemes zenés kikapcsolódást biztosított Szécsi Viki és Mihula Vihajlo akusztikus előadása, fél 9-től pedig Nagy Nándor, a Miskolci Nemzeti Színház zeneszerzője adta a kis esti zenét zongorán. Fotó: Juhász Ákos

Gazdikereső

Ezen a héten Svent (5643), a Miskolci Állategészségügyi Telep egyik
lakóját mutatjuk be. Az állat korának megfelelő oltásokkal, féregtelenítéssel és SPOT-ON cseppekkel ellátva kerül az új gazdihoz.
Érdeklődni a +36 (30) 339-6549-es telefonszámon lehet hétköznap
8:00 és 15:30 között.

Géniusz Könyváruház – Miskolc, Széchenyi u. 107.
Webáruház: www.geniusz.hu és www.geniusztankonyv.hu

Akkor és most. Az 1931-ben készült felvételen a Tiszai pályaudvar látható. Az állomás fogadóépülete 1901-ben épült Pfaff Ferenc
tervei alapján, eklektikus, angol romantikus stílusban. A miskolci
pályaszakaszt 1963-ban villamosították, a munkálatok során épült
meg az aluljáró a vágányokhoz, és ekkor erre is hivatkozva lebontották a keleti szárnyat. Ezt a részt 1988-ban építették vissza. A fogadóépület műemlék, utoljára 2003-ban újították fel, megtartva
az eredeti hangulatot. Érdekesség, hogy Miskolc vezetése annak
idején szerette volna, hogyha a pályaudvar a Széchenyi és a Bajcsy-Zsilinszky utca találkozásánál épül meg, a mai Kandó Kálmán
teret túl távolinak tartották. A Tiszavidéki Vasúttársaság (innen az
állomás neve), viszont hajthatatlan volt, aminek következtében a
város megsértődött: nem támogatta az építkezést, telket és építőanyagot sem adott. Az állomást 1859. május 24-én díszes avatóünnepség nélkül adták át. (Tajthy Ákos szövege, Beregi László fotója, a
régi felvétel forrása: Hirschler Károly, Fortepan)

EGYHÁZI HÍREK, ESEMÉNYEK

5643. Sven
Bekerülés helye: Miskolc, Fonoda u.
Fajta: Európai házi macska
Kor: 1 év
Neme: kandúr
Szín: fekete
Súlya: 3,06 kg
Hirdetés

Sven két testvérével került be az
Állategészségügyi Telep gondozásába. Kedves, szeretetéhes, félénk macska. Először tart az idegenektől, azonban egy idő után
elfogadja az érintést is, és dorombolva jelzi szimpátiáját. Megérdemelne egy szerető családot.

MINDENKIT ÉRHET
JOGESET
Ha jogi problémájuk, kérdésük van, küldjék el szerkesztőségünk
címére:
3525 Miskolc, Kis-Hunyad
u. 9. A borítékra írják rá:
„Mindenkit érhet jogeset”.
E-mail: info@mikom.hu. Dr.
Strassburger Gyula és dr.
Tulipán Péter ügyvéd írásban válaszol.

GRAFITEMBER
A TISZTA
LEVEGŐÉRT
A LIFE IP HUNGAIRY
(LIFE17 IPE/HU/000017) projekt az Európai Unió LIFE
programjának támogatásával
valósul meg.

Négyrészes
keresztrejtvény-sorozatunkban
ezúttal is könyvújdonságok címét rejtettük el.
Kérjük, megfejtéseiket a sorozat végén, együtt,
egy e-mailben küldjék el! Beküldési határidő:
2021. július 7. E-mail-cím: megfejtes@mikom.hu. A helyes megfejtések beküldői között
könyvutalványt sorsolunk ki. A nyereményt a
Géniusz Könyváruház biztosítja. Előző rejtvényünk helyes megfejtései: Egy új élmény, Az őrszem, Az íjász, Felhőharcosok. Nyertesek: Divinyecz Mihály Imréné (Miskolc) és Lukács Attila Zsolt (Miskolc).
Gratulálunk, nyereményüket postán küldjük el.

A Miskolc Televízió Hívőszó című műsorában
június 13-án, vasárnap
délután 4 órától a martinkertvárosi római katolikus
templomból közvetítenek.
A szentmisét bemutatja:
Bereczki Miklós.
A martinkertvárosi egyházközség Jézus Szíve-búcsúját június 13-án, vasárnap tartják. Az ünnepi
szentmise délelőtt 11 órakor
kezdődik, melyet Bereczkei
Miklós címzetes apát, a sárospataki bazilika plébánosa mutat be.
Június 13-án, vasárnap
délelőtt fél 9-től és 10 órától
a Deszkatemplomban lesz
istentisztelet. Ez utóbbit online is közvetítik. Ugyanezen
a napon délelőtt 10 órakor

gyermek-istentisztelet lesz a
gyülekezeti teremben.
Jövő vasárnap, 20-án a minorita templomban, negyed
12 órai kezdettel latin nyelvű
szentmisét mutatnak be.
Gyönyörű címlappal és
gazdag tartalommal jelent
meg a Görögkatolikus Szemle júniusi száma.

