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Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében

MISKOLCI NAP

Október 1-jén önkormányzati
választások lesznek. Tisztességes,
hozzáértõ embereket kell válasz-
tanunk az önkormányzatokba.
Olyan képviselõket, akiknek nin-
csenek gyanús ügyleteik. De
nem csak nekik nincsenek, ha-
nem az õket jelölõ pártoknak
sem! A Magyar Kommunista Mun-
káspárt jelöltjei ilyen emberek, a
Magyar Kommunista Munkáspárt
ilyen párt.

Az önkormányzati választások
tétje nem csak az, hogy megvá-
lasszuk a polgármestert és a
képviselõket. Most kimondhatjuk,
hogy akarjuk-e az áremeléseket,
az adók növelését! Akarjuk-e az
elviselhetetlen gáz-, villany-, csa-

tornadíjat? Akarjuk-e, hogy a kór-
házak magánkézbe kerüljenek,
mi meg fizessünk az ellátásért?
Akarunk-e tandíjat?

Nyugalomra és éberségre szó-
lítunk fel minden baloldali érzel-
mû embert Miskolcon! Olyanokra
szavazzanak, akik nem kótyave-
tyélik el Miskolc város vagyonát,
nem züllesztik le a demokráciát!
A Munkáspárt és jómagam együtt-
mûködésre törekszem a képvi-
selõkkel, a civil szervezetekkel, a
lakóhelyi közösségekkel, s min-
denkivel, aki Miskolc város fejlõ-
déséért tenni kész!

Fülöp József Istvánné,
a Magyar Kommunista

Munkáspárt polgármesterjelöltje

Amit éveken át csak sejtet-
tünk, mára bizonyossá vált. A
magyar politika kiváltságos ve-
zetõ rétege orránál fogva vezette
a magyar társadalmat, ami elé-
gedetlenséget, indulatot, rom-
bolást eredményezett. Az eltelt
egy hét pártmegnyilatkozásai
egyértelmûvé teszik, hogy a
pártok az önkormányzati vá-
lasztásokat is a központi hata-
lom megszerzésére, illetve meg-
tartására használják fel. A váro-
sokban, településeken élõk min-
dennapjai és jövõje csak so-
kadrangú kérdés számukra.
Ennek megváltoztatásának igé-
nye hívta életre a Függetlenek
Miskolci Egyesülete és a
Miskolci Orvos Társaság vá-
lasztási szövetségét.

Napjainkban a közösséget sem-
mibe vevõ túlhajtott önzés elhal-
ványítja a közös alapmeggyõzõ-
déseket és nehezíti a társadalmi
közmegegyezés létrejöttét.

Az emberek elfordultak a tár-
sadalmi feladatok vállalásától. A
politika és a pártok elvesztették
együttmûködési készségüket és
szavahihetõségüket. A demokrá-
ciát csak a polgárok politika irán-
ti bizalmának helyreállítása bizto-
síthatja.

IGEN, valami másra van szük-
ségünk. Ön- és felelõsségtudatos
polgárokra, 174 000 miskolci
egészségi, környezeti, megélhetési
biztonságára, tehetségünk kifej-
lesztésére, lelki, szellemi, anyagi
gyarapodásunkra. Ehhez akarjuk
az alapokat biztosítani, az elértet
megõrizni és a jövõt alakítani. Ez
az építkezés azonban belsõ és
külsõ békességet kíván meg mind-
annyiunktól. Önmagunkkal és egy-
mással megbékélve járuljunk az ur-
nákhoz 2006. október 1-én.

Kobold Tamás,
a Függetlenek Miskolci

Egyesülete és a Miskolci Orvos
Társaság polgármesterjelöltje

Vasárnap választások lesznek.
Az elkövetkezendõ négy év pol-
gármesterérõl és önkormányza-
ti képviselõirõl dönt a város. Arról
szavazunk, egyetértünk-e a je-
lenlegi városvezetés munkájá-
val, vagy valami egészen mást
szeretnénk. Ez a választás kér-
dése. 

Vannak, akik úgy gondolják,
hogy most a kormányról is sza-
vazunk. Lelkükben érzik a kü-
lönbséget az elõzõ választások-
hoz képest. Igaz, 2002 õszén nem
a Medgyessy-kormányról sza-
vaztunk, mint ahogy 1998 októ-
berében sem az Orbán-kormány
törvényességérõl. 

Azonban Magyarország eddi-
gi miniszterelnökeinek nem volt
célja, hogy szándékosan megté-
vesszék az állampolgárokat, el-
titkolják elõlük az ország valós gaz-
dasági helyzetét. Szerencsére,
szabad országban mindenki ki-

állhat igaza mellett. Persze, ez nem
vonatkozik a zavargást keltõkre.
A budapesti randalírozás felbuj-
tóinak célja egyértelmû: félelmet
kelteni az emberekben. Ez elte-
reli a figyelmet a megszorítások-
ról, a valódi reformok hiányáról.

Városunkban, Miskolcon más
hagyománya van a dolgok ren-
dezésének. Itt megkülönböztetik
az emberek a látszatot a való-
ságtól. 

Büszkék lehetünk városunk
méltóságára, ami manapság kü-
lönleges érték.

Kérem Önöket, hogy most se
térjünk el ettõl a gyakorlattól.

Október 1-jén minél többen él-
jünk alkotmányos jogunkkal, hogy
végre az emberek kerüljenek az
elsõ helyre!

Hiszek a város lakóinak böl-
csességében!

Dr. Kriza Ákos
polgármesterjelölt

Az elõzõ lapszámunkban ezen a helyen Miskolc város
regnáló polgármestere felhívást intézett a városlakókhoz,
tekintettel a felbolydult belpolitikai helyzetre és a közelgõ
helyhatósági választásokra. Ennek kapcsán a választáso-
kon induló további három polgármesterjelölt is úgy gon-
dolta, hogy egyfelõl reagál Káli Sándor szavaira, másrészt
szintén méltóságteljes hozzáállást kér választóitól a nyu-
galom érdekében. Mi helyt adtunk a polgármesterjelöltek
megnyilatkozásainak.

TISZTELT MISKOLCIAK!

TISZTELT MISKOLCI POLGÁROK!

TISZTELT MISKOLCI POLGÁROK!

A hét végén Miskolcra fi-
gyelt a hazai hokis társa-
dalom, ugyanis a Jégcsar-
nok adott otthont az idei
Magyar Kupa négyes dön-
tõjének. Az elõzetes vára-
kozásnak megfelelõen a
gyõzelmet az Alba Volán-
FeVita együttese szerezte
meg, a Miskolci Jegesmed-
vék a negyedik helyen vé-
geztek.

Rögzítsük a tényeket: az
elsõ elõdöntõben a székes-
fehérváriak a vártnál jóval
könnyebben verték meg 5–0-
ra az UTE legénységét, a má-
sodikban azonban óriási csata
dúlt. A Miskolci Jegesmedvék
JSE legénysége remek han-
gulatú, kiváló mérkõzésen mi-
nimális, 4–5-ös vereséget
szenvedett az Acélbikák-
Extra.hu együttesétõl. A ruti-
nos vendégek sokáig nem
bírtak a motivált, lelkes miskol-
ciakkal, akik a vezetést is meg-
szerezték. A sárga-feketék két-
gólos hátrányban sem lankadtak,
rendületlenül mentek elõre. Végül
a tapasztalat kerekedett felül, a
dunaújvárosiak kerültek a dön-
tõbe, a találkozó mégis a mis-
kolciak hõsies helytállása miatt
maradt emlékezetes a szurkolók
számára.

– Nem játszottunk olyan jól,
ahogy vártam. Egyéni hibák miatt

sok gólt kaptunk. Az akarással
elégedett voltam, de be kell látni,
hogy a Dunaújváros fizikálisan
még erõsebb nálunk – nyilatkoz-
ta a mérkõzést követõen Jan
Faith, a miskolciak edzõje.

A döntõben az Alba Volán iga-
zolta jó hírét és magabiztos já-
tékkal 5–2-re verte a dunaújvá-
rosiakat, megszerezve ezzel tör-
ténetének hatodik kupagyõzel-
mét. A bronzmérkõzésen a mis-
kolciak fáradtan mozogtak és

2–9-es vereséget szenvedtek az
Újpesti TE gárdájától. 

– Ekkora terheléshez még nin-
csenek hozzászokva játékosaim.
Két erõs ellenfél huszonnégy
órán belül még sok nekünk. A
bronzmérkõzés sajnos nem úgy
sikerült, ahogy reméltük, fáradt
volt az egész csapat – értékelte
a látottakat Jan Faith.

Mindazonáltal búslakodásra
semmi ok, hiszen Miskolc ismét
remek házigazdának bizonyult.

Újból igazolódott, hogy a borso-
di megyeszékhelyen nagyon sze-
retik a sportágat, s talán még töb-
ben is lettek volna – ennek ér-
dekében azonban a tapasztala-
tok összegzésére van szükség.

A Jegesmedvéknek remek be-
melegítést jelentett a kupadöntõ
a bajnoki sorozatra, amely ezek-
ben a napokban veszi kezdetét.
Jövõre pedig ismét világbajnok-
ság miatt figyel majd Miskolcra a
sportág népes tábora!      D. L.

Hamarosan három új szûrõ-
busz fogja járni megyénk te-
lepüléseit, a betegségek korai
felismerése, megelõzése ér-
dekében. A Térségi Diagnosz-
tikai és Szûrõközpont létreho-
zása Miskolcon elnevezésû
projekt elsõ ütemeként meg-
valósuló beruházásról megyei
és városi vezetõk, egészség-
ügyi szakemberek adtak tá-
jékoztatást.

Koleszár Lajos, a Semmelweis
Kórház igazgatója elmondta, az in-
tézmény sikeres pályázatának
eredményeként korszerû, lakossági
szûrõállomást építenek, EU-s fi-
nanszírozásban. A közel kétmil-
liárd forintos beruházásnak kö-
szönhetõen tüdõszûrésre-, vas-
tag- és végbélrák-, bõrrák-, prosz-
tatarák-szûrésre és laboratóriumi
vizsgálatok elvégzésére is lehe-
tõség nyílik majd. A centrum át-
adását jövõ év tavaszára tervezik,
a projekt részeként azonban már
a következõ hónapban elindulhat

három, orvosi eszközökkel, mû-
szerekkel felszerelt, európai nor-
máknak megfelelõ, korszerû szû-
rõgépjármû. Ezek megtervezett
útvonalon járják majd a megye te-
lepüléseit, hogy közel vigyék az
emberekhez a vizsgálatok el-

végzésének, s így a prevenció-
nak, a betegségek megelõzésé-
nek, idõben történõ felismerésé-
nek a lehetõségét. 

– Egyértelmû, hogy a szüle-
téskor várható élettartam meg-
hosszabbításában, az aggasztó

mértékû népességcsökkenés
megállításában, lelassításában
fontos szerepe van a megbe-
tegedések korai felfedezésé-
nek, gyógyításának is – hang-
súlyozta Koleszár Lajos.  

Dr. Bodnár Judit megyei tisz-
ti fõorvos elmondta, az új szû-
rõbuszokon a legkorszerûbb
berendezésekkel lesz lehetõ-
ség a tüdõbetegségek szûré-
sére, amelyek az összes ha-
lálesetek mintegy negyedét
okozzák. A megyei tiszti fõor-
vos arról is szólt, hogy B.-A.-
Z. megyében nagyon sok ap-
rófalvas terület van, a megye
településeinek 61 százalékát
1000 fõnél kevesebben lakják. 

Káli Sándor polgármester
azokról az erõfeszítésekrõl
szólt, amelyeket eddig tettek a

betegségek megelõzése, a mis-
kolciak egészségi állapotának ja-
vítása érdekében. Mint mondta, a
különbözõ akciók, egészségna-
pi programok mellett 19 miskolci
iskolában és intézményben vé-
geztettek kihelyezett, megelõzõ
vizsgálatokat, s a város 135 mil-
lió forinttal támogatja a térségi szû-
rõközpont létrehozását is, amely
minõségi áttörést jelent a beteg-
ségek megelõzésének a területén.

Gyárfás Ildikó, a megyei köz-
gyûlés elnöke örvendetesnek ne-
vezte, hogy az új szûrõbuszok
Borsod-Abaúj-Zemplén minden
részébe elviszik majd a korsze-
rû szûrések, és így a gyógyulás
lehetõségét. Gyárfás Ildikó pél-
daként elmondta, hogy a múlt év
során 12 000 nõnek küldtek be-
hívót mellrák-szûrésre, ezek közül
nagyjából hatezren jelentek meg.
Négyszáz gyanús esetet s 13
rosszindulatú daganatot regiszt-
ráltak.                             Sz. S.

Görög emlékmûvet állítanak
Diósgyõrben, amely szimboli-
zálja majd az itt élõ kisebbség
nemzedékeken át õrzött iden-
titását, s egyben beilleszkedé-
sét, részvételét is a város életé-
ben. 

Az ötlet Riba Istvánné települé-
si képviselõtõl származik, aki el-
mondta, elképzelését két dolog is
motiválta. Egyrészt méltó módon
rendezni szeretné Diósgyõrben a
fõként görögök lakta Tátra–Toron-
táli utcák által határolt, s jelenleg
meglehetõsen elhanyagolt tér sor-
sát. Másrészt pedig úgy érzi, itt
méltó emléket lehet állítani a mis-
kolci görög kisebbség jelenlé-
tének, együttmûködésüknek a
helyi lakossággal, s annak, hogy

értékes kultúrájukkal, tevékeny-
ségükkel gazdagabbá tették a
város életét. Az emlékmû megal-
kotására pályázatot írtak ki
Miskolcon élõ, vagy miskolci ösz-
töndíjas, fiatal képzõmûvészek
számára. Hárman jelentkeztek –
Szabó Virág, Szanyi Borbála és
Pál-Petõ János – akik elképzelé-
seit maketten ki is állították a
Városháza ovális termében. 

Tsorbatzoglou Christosné, a helyi
Görög Kisebbségi Önkormányzat el-
nöke üdvözölte az emlékmû létre-
hozására irányuló elképzelést: mint
mondta, örülnek, hogy közösségük
ilyen módon nyilvánosságot kap, az
emlékmû a hazájukra, történel-
mükre, identitásukra emlékezteti
majd õket. Azt jelképezi számukra,
hogy beolvadtak ugyan, de a ha-
zájukról sem feledkeztek meg. Az

egyik képzõmûvész, Pál-Petõ János
azokról a tartalmi és mûvészi mo-
tivációkról beszélt, amelyek alapján
feldolgozta a témát, Káli Sándor pol-
gármester pedig Miskolc „befoga-
dó” voltát elemezte, illetve a görög
és a magyar nép sorsának, törté-
nelmének közös vonásait. Káli
Sándor utalt azokra a kulturális ér-
tékekre, sportolókra, közéleti sze-
mélyiségekre, amelyeket a görög ki-
sebbség Miskolcnak adott, s hang-
súlyozta az ilyen és hasonló em-
lékmûvek, emlékhelyek fontosságát
is, a népek, nemzetek kapcsolatá-
ban. Mint mondta, nekünk, ma-
gyaroknak is jólesik pl. Rodostóban
vagy Washingtonban ellátogatni a
Rákóczi-, illetve Kossuth-emlékhe-
lyekre – az ilyen gesztusok jól szim-
bolizálják az együttmûködést és a
kölcsönös megbecsülést.   Sz. S.  

Negyedikek lettek a Jegesmedvék

SIKERES KUPADÖNTÕ MISKOLCON

Identitást, de beilleszkedést is szimbolizál

GÖRÖG EMLÉKMÛ DIÓSGYÔRBEN

A szûrôbuszok a legkorszerûbb technikával vannak felszerelve.

FONTOS A MEGELÕZÉS

Új szûrõbuszok a megye útjain

A bronzmeccsre már kifáradtak a Macik és
vereséget szenvedtek az újpestiektôl.

MiNap pénteken!
Felhívjuk Olvasóink figyelmét,

hogy tekintettel a hétvégi hely-
hatósági választásokra, a MiNap
ezúttal nem szombaton, hanem
szeptember 29-én, pénteken je-
lenik meg!



Az október elsejei helyható-
sági választáson négy jelölt közül
választhatják ki a miskolciak, kit
szeretnének polgármesterként
a város élén látni. A négy jelöl-
tet ábécé sorrendben mutatjuk
be, ugyanazt a négy kérdést
téve fel nekik. Harmadikként
Kobold Tamást, a Függetlenek
Miskolci Egyesülete és a Miskolci
Orvos Társaság jelöltjét.

– Mit tart a legfontosabb megol-
dandó feladatnak, problémának
Miskolcon?

– A legfontosabb 175 ezer ember
egészsége, környezeti biztonsága:
az egészséges ivóvíz biztosításához
szükséges fejlesztések, a szenny-
víz tisztítása, az elöregedett, sérü-
lékeny ivóvíz- és szennyvízvezeté-
kek rekonstrukciója. Ez azért szük-
séges, hogy végleg elkerüljük az
olyan fertõzést, mint amit az ez évi
vízjárvány okozott. Ma még erre
nincs garancia. A másik, elsõbb-
séget élvezõ feladat a munkahely-
teremtés, a munkanélküliség csök-
kentése. A szocialista városvezetés
ez irányú négyéves munkája ku-
darccal végzõdött. Ezt maga Káli
polgármester is beismerte, ez azon-
ban nem vigasztal több ezer mis-
kolci családot. Az általam vezetett
önkormányzat 1999–2002 között
több mint ötezer új munkahelyet lé-
tesített a gazdaság természetes fej-
lõdésébõl adódó többlet-munka-
helyeken túlmenõen.  Polgármes-
terségem ideje alatt a munkanél-
küliség az 1997-es 13163 fõrõl 2002
végére 8605 fõre csökkent, a né-
pesség fogyása mérséklõdött, a
város megtartó képessége erõsö-
dött. 2003 után ezek a folyamatok
mind negatív irányzatba csaptak át.
A harmadik prioritás a város ela-
dósodottságának kezelése, hiszen
13 milliárd forinttal növelte meg a
városvezetés az adósságot a 2002-
eshez képest, valamint 830 millió
mûködési hitel vált szükségessé
2006-ban. Át kell tekinteni a város
által ellátott feladatokat, forráste-
remtõ városgazdaságot és va-
gyongazdálkodást kell folytatni, és
csökkenteni kell a költségvetési
nyomást intézményeinken.

– Mi az a terület, az az irány Ön
szerint, amelyet a városnak követ-
nie kell, ami a kitörés, a fejlõdés pont-
ja lehet?

– Lényeges, hogy Miskolc ebben
a nemzetközi térben vezetõ szerep-
re tegyen szert. Nekünk nem a ma-
gyar városokkal kell elsõsorban ver-
senyeznünk, hanem igazi vetélytár-
saink a maribori régió, a grazi, a po-
zsonyi, a krakkói, a kassai régió. Velük
kell megküzdeni, és ezt akkor tud-
juk a legjobban megtenni, ha kom-
paratív elõnyökre teszünk szert, azaz
velük összehasonlítva jobbak va-
gyunk. Forrásainkat az elõnyök meg-
teremtésére kell összpontosítanunk.
Ha ezt tesszük, akkor vonzóak le-
szünk a lehetséges befektetõk szá-
mára. Tehát egy regionális központ,
ami pénzügyi, szolgáltatási, keres-
kedelmi, fejlesztés-kutatási központ.
Ezzé kell vállnunk, és a nagy hoz-
záadott értékeket elõállító termelõ,
szolgáltató befektetéseket kell elsõ-
sorban letelepítenünk Miskolcon,
mert ez a gazdagodás forrása.

– Mi Ön szerint a fejlõdések pri-
oritása, mi a legfontosabb?

– A fejlesztési programunk három
pillérbõl áll, az elsõt úgy fogalmaz-
tuk meg, hogy a létezés biztonsá-
ga. Ide tartozik a munkahelyterem-
tés, az egészséges, tiszta ivóvíz biz-
tosítása, a betegellátás és a szoci-
ális biztonság. Mi olyan betegellátás
kialakítását akarjuk, ami figyelembe
veszi egyrészt a megváltozott kö-
rülményeket, másrészt ember-, be-

tegközpontú, harmadrészt ha-
tékony és minõségi. Ez nem csak
az intézmények fejlesztését je-
lenti, hanem az egészségügyi el-
látás struktúrájának az átalakí-
tását. A második pillérünk az élet-
minõség javítása, mint a közmû-
és úthálózat felújítása, fejleszté-
se, a közösségi közlekedés fej-
lesztése, szociális bérlakások
építése olyan triviális dolog, mint
a kerékpárút, amirõl az elmúlt
négy évben csak beszéltek, de
egy métert sem építettek. Ide tar-
tozik még egy fontos dolog. Az
elmúlt években a város elsõ-
sorban a versenysport infrast-
ruktúráját fejlesztette, és elfeled-
kezett 175 ezer ember egészsé-
gének megõrzésérõl, betegsé-

gének megelõzésérõl, pedig a város
egészségügyi mutatói katasztrofá-
lisak. Ezért célul tûztük ki 3-4 sza-
badidõ-egészségközpont építését.
Ebben többek között uszoda, gõz,
szauna, életmód-tanácsadás, hiva-
talosan elismert természetgyó-
gyászat, wellnesz, kondicionálóte-
rem, kültéri pihenõparkok, sportpá-
lyák állnak majd a lakosság rendel-
kezésére. Beindítjuk a tanuszoda-
programot. Terveink szerint öt-hat is-
kolánként egy tanuszodát építünk.
A harmadik pillér a versenyképes-
ség erõsítése. Ha Miskolc erõsödni
akar, akkor folyamatosan dinamizálni
kell magát, fejleszteni az innovatív tu-
dást. Ehhez javítani kell az oktatást,
a képzést, a tudományos kutatást,
a felsõoktatást. A másik a gazda-
ságfejlesztés kérdése, hiszen gaz-
dasági erõforrásokra is szükség
van. A meglévõ kis- és középvállal-
kozásokat segítsük. De beletartozik
a gazdaság fejlesztésébe a turiszti-
kai vonzerõ fejlesztése is, itt szám-
talan terület van, és ezek erõsítése
is hozzátartozik a versenyképes-
ség erõsítéséhez. Van még valami,
ami nem tartozik ezekhez a pillé-
rekhez, de a mai helyzetben aktuá-
lis. Ezt mi „anti Gyurcsány-cso-
magnak” nevezzük. A Gyurcsány-
féle megszorításokat nem tudjuk ki-
védeni, de tompítani kötelességünk,
hiszen az átlagjövedelem itt 75 szá-
zaléka az országosnak. Elõször is
láthatjuk, hogy arra ösztönöznek
bennünket, építsük le a létszámot,
és így takarítsunk meg költséget.
Csakhogy Miskolcon az elmúlt idõ-
szakban nem termelõdtek munka-
helyek, így ha leépítünk, akkor gya-
korlatilag az utcára tesszük az em-
bereket. Ezért határozottan az az ál-
láspontunk, hogy stop a létszámle-
építésre! Költségeket más módon
akarunk megtakarítani. A másik
könnyítési lehetõség például a táv-

fûtés versenyképessé tétele. Ennek
eredménye az árak stabilizálása, il-
letve olcsóbbá tétele, valamint a
jelen városvezetés által elrendelt le-
válási tilalom feloldása lehet. Ezen
kívül további kisebb tételek vannak
még ebben a csomagban.

– Mit csinálna másként, mint az
elmúlt négy évben tett a város ve-
zetése, mi az, amit folytatna?

– Sok mindent másképp kellesz
csinálni, hogy igazi fejlõdési pályára
álljon a város. Ne csak a látszatot,
délibábot keltsünk, hogy fejlõdik,
hanem valóban fejlõdjön. Ez mu-
tatkozzon meg a munkahelyek te-
remtésében, az itt élõk jövedelmé-
nek, egzisztenciális biztonságának
növekedésében, a város dinamikus
fejlõdésében, a népességfogyás
mérséklésében. Persze vannak
olyan dolgok, amik ma is jó irány-
ba tartanak, azt folytatni kell. Hiszen
a fejlõdés az egy folyamat, amihez
mindenkinek hozzá kell tenni a
maga részét, amit el kell ismerni. Jó
dolognak tartom például a belvá-
ros rekonstrukcióját, csak egy ki-
csit más irányt kell venni, nem
Patyomkin-megoldásokban, ha-
nem tömb-rehabilitációban kell gon-
dolkodni. A villamosvasút tervezett
fejlesztése szintén jó dolog, csak át
kell gondolni a Felsõ-Majláthig tör-
ténõ meghosszabítását a lakos-
sággal közösen. Az oktatási intéz-
mények integrációja szakmailag
azonban teljesen elhibázott volt.
Három év után indokolt felülvizsgálni
és a szükséges korrekciókat elvé-
gezni… 
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POLGÁRMESTER-JELÖLTEK – HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK 2006

Kobold Tamás három pillérre építkezne

Képviselõi közlemény
Csordás Mihály, a 17-es számú választókörzet szoci-

alista önkormányzati képviselõje minden érdeklõdõt sze-
retettel vár szeptember 28-án a Dózsa Szüret rendezvé-
nyeire. 17 órakor a Miskolci Dixieland Band ad koncertet

a Jókai lakótelepen lévõ volt malom épülete elõtti téren. A 15.30-kor
kezdõdõ szüreti óvodai mûsorra vonatkozó meghívó tévesen jelent
meg, mivel az zártkörû rendezvény!

LAKOSSÁGI FÓRUM
Szeptember 27-én, szerdán 17 órától a Szilágyi Dezsõ

Általános Iskolába lakossági fórumra várja a tisztelt la-
kosokat a Függetlenek Miskolci Egyesülete–Miskolci
Orvos Társaság nevében: dr. Baranyai Zoltán, a 10-es

számú választókörzet képviselõjelöltje. A lakossági fórumon részt vesz
Kobold Tamás polgármesterjelölt. Minden érdeklõdõt szeretettel hív-
nak és várnak!

Nem közös jelölt
A Magyar Szocialista Párt értesíti a 11. sz. választókör-

zetben élõket, hogy dr. Mokrai Mihály nem közös je-
löltként, hanem az MSZP egyéni jelöltjeként indul az ön-
kormányzati választásokon.

POLITIKAI KÁVÉZÓ
Orosz Lajos, a 2. számú önkormányzati választóke-

rület szocialista képviselõjelöltje Politikai kávézó címmel
lakossági találkozót szervez szeptember 27-én (szerdán)
18.00 órától a Martin-Kertvárosi Szolgáltató Házban

(Kisfaludy u. 39.). Mindenkit szeretettel vár!

LAKOSSÁGI TALÁLKOZÓ
Szebeni Péter, a 18. számú választókerület szocialis-

ta önkormányzati képviselõje szeptember 29-én  (pén-
tek) 14–16-ig lakossági találkozót tart. Helyszín: Tokaj
Szolgáltatóház – Gyõri kapu. Minden érdeklõdõt tiszte-

lettel és szeretettel vár!

Dr. Ujj Róbert, az 1. számú választókörzet Független
Miskolciak Egyesülete–Miskolci Orvos Társaság képviselô-
jelöltje lakossági találkozóra várja az érdeklôdôket szep-
tember 28-án, csütörtökön 16 órától az Andrássy Gyula

Mûszaki Szakközépiskolában.

Kolenkó Gábor tizenhat éve, a rendszerváltozás óta áll
Arnót élén – ez alatt az idõ alatt számtalan fejlesztést si-
került megvalósítani. A polgármester most ismét a válasz-
tók bizalmát kéri, hogy a következõ négy évben is folyta-
tódhasson az a jó és sikeres együttmûködés, amit az eltelt
idõszakban, a lakossággal együttmûködve, a község érde-
kében sikerült megvalósítani. 

� Mit emelne ki polgármester úr az elmúlt idõszak eredményei
közül? 

– Jelentõsen növekedett a településünk mind területi, mind né-
pességi szempontból. Az Alkotmány utca jobb oldalán három új utca
kialakítására került sor, ezek folyamatosan épülnek, szépülnek. Az
új utcák révén sok fiatal jutott építési telekhez, s a 16 lakásos bér-
ház bérbeadásával is fiatal családok találtak otthonra.

Az új óvoda építése, a polgármesteri hivatal felújítása tárgyában
elkészültek a kivitelezési és engedélyezési tervek, benyújtottuk a pá-
lyázatokat. 2004-ben felújításra kerültek a József Attila, az Ady Endre,
2005-ben a Kossuth Lajos, 2006-ban pedig a Petõfi Sándor utak. A
korábbi éveknek megfelelõen történt az Arnót SE pénzügyi támoga-
tása, folyamatosan zajlik a sportpálya karbantartása és környékének
szépítése, a tartósan munkanélküliek helyzetén közhasznú-közcélú
foglalkoztatási lehetõségek biztosításával próbálunk segíteni. 2003-
ban – átlagban – 29, 2004-ben 32, 2005-ben 31, 2006-ban pedig 41
fõ közhasznú-közcélú munkás foglalkoztatását tudtuk megoldani. 

� Milyen egyéb korszerûsítések, fejlesztések történtek még az
intézményekben és a településen?

– Az elmúlt idõszakban minden intézményünkben tovább bõvült
a számítógép-park. Átadásra került két új, fából készült esztétikus
autóbuszváró, s közel kétmillió forintot sikerült biztosítani oktatási
eszközök, szivattyúk, mûszerek, játszótéri és konyhai eszközök be-
szerzésére. 

Több helyen alakítot-
tunk ki virágágyakat, új
padok kerültek kihelye-
zésre az emlékparkban,
az Alkotmány utca végén
kialakítottunk egy autó-
busz-fordulót, virág-
ágyásokkal. A karácso-
nyi ünnepek közeledtével
évrõl évre több díszkivi-
lágítási eszközt tudtunk
felszerelni – egyszóval
hangsúlyt helyezünk rá,
hogy Arnót hangulatos,
virágos község legyen,
ahol jól érzik magukat a
lakók és az idelátogatók.

Szûkös anyagi lehe-
tõségeink ellenére kor-
szerûsíteni tudtuk az or-
vosi rendelõkben a vilá-
gítótesteket – az orvos-
látogatók véleménye sze-
rint a rendelõk és a ta-
nácsadó a felújítást kö-
vetõen, megyei szinten is az elsõk közé sorolható. Mind külsejét,
mind belsejét illetõen megújult az óvoda és a polgármesteri hivatal
épülete, felújítottuk az iskola tetõzetét, korszerûsítettük a fûtését. Házi
jelzõrendszer került kiépítésre az idõsek számára, riasztókat sze-
reltettünk fel a hivatalban és az orvosi rendelõben. 

Az elmúlt négy év a kialakult gazdasági helyzet miatt nagy fel-
adat elé állított bennünket. A kedvezõtlen külsõ hatások ellenére si-
került elérni a fentebb – teljesség igénye nélkül említett – eredmé-
nyeket, melyeket mind a képviselõ-testületnek, mind a lakosságnak
szeretnék megköszönni. 

� Milyen tervei vannak a jövõre nézve, ha Arnót lakói az elkö-
vetkezõ négy évre is megtisztelik a bizalmukkal?

– Újbóli megválasztásom esetén kiemelt feladatomnak te-
kintem a községben lévõ belvízlevezetõ árokrendszer és átemelõ
szivattyúk kiépítését, a megújult óvoda eu-s pályázatának új-
bóli benyújtását, és a beruházás megvalósítását. Szeretnénk
megvalósítani az iskola és a park elõtt egy új fõtér, faluközpont
kialakítását, valamint létrehozni egy fogorvosi rendelõt a gyógy-
szertár mellett – ez a beruházás folyamatban van. Folytatni kí-
vánom az útfelújításokat, a parkosítást, fásítást, új építési tel-
kek kialakítását. Fontos célom a polgármesteri hivatal átalakí-
tása is, hogy egy európai normáknak megfelelõ, ügyfélközpon-
túbb szolgáltatási rendszer alakulhasson ki. Tervezési fázisban

van – Felsõzsolcával
közös pályázat alap-
ján – az ipari park szé-
lén erdõsáv és kerék-
párút megépítése, tér-
figyelõ kamerákkal sze-
retnénk ellátni a köz-
séget a lakásbetöré-
sek megelõzése érde-
kében, s a célok között
szerepel közösségi ház,
illetve ifjúsági klub ki-
alakítása is. 

Mindezek megvaló-
sításához kérem az ar-
nótiak további támoga-
tását és megtisztelõ sza-
vazatait. 

Beszélgetés Kolenkó Gáborral

„ARNÓT LEGYEN EURÓPAI
SZINTÛ TELEPÜLÉS!”

TURIZMUS-VILÁGNAP
Az idegenforgalmi szakma 1980 óta hagyományosan szeptember 27-én ünnepli a turizmus világnapját. Ez alkalomból 

a Miskolci Polgármesteri Hivatal Kulturális és Vendégforgalmi Osztálya „Itthon vagyunk” címmel két nyereményjátékot indít el.

Az elsõ játék keretében szeptember 27-tõl egy hónapon belül legalább négy miskolci turisztikai attrakciót kell felkeresni, melyet a meg-
váltott belépõk bemutatásával kell igazolni. A felkereshetõ attrakciók: barlangfürdõ, diósgyõri vár, kisvasút, Kalandtúra park, Herman Ottó Múzeum,
Miskolci Galéria intézményei, Vadaspark, Diósgyõri Papíripari Gyûjtemény, Szent István- és Anna-barlang, ôskohó és Massa Múzeum, Orthodox Múzeum,
Központi Kohászati Múzeum, Mûvészetek Háza, Miskolci Nemzeti Színház.

A jegyek bemutatásának határideje: október 31., helye Tourinform iroda, (Városház tér 13.) vagy  Kulturális és Vendégforgalmi
Osztály (Batthyány u. 1.)

Minden sikeres résztvevõ garantált ajándékot kap és a résztvevõk között további nyereményeket sorsolunk ki!

Második játékunk keretében négy alkalommal Miskolc látnivalóival, programjaival kapcsolatos kvíz-kérdéseket teszünk fel. A helyes megfejtõk között értékes
tárgynyereményeket sorsolunk ki. Kérjük, hogy a megfejtéseket levelezõlapon vagy borítékban október 31-ig a Kulturális és Vendégforgalmi
Osztály címére szíveskedjenek elküldeni: 3525 Miskolc, Batthyány u. 1. (elegendõ egy alkalommal, az összes választ tartalmazó megfejtést eljuttatni)

1. Melyik az a különleges papírfaj-
ta, melyet a kezdetektõl a Diós-
gyõri Papírgyárban gyártanak?

A, bankjegypapír
B, csomagolópapír
C, pauszpapír
D, fotópapír

2. Melyik patak völgyében találha-
tó az ôskohó?

A, Szinva
B, Hejõ
C, Garadna
D, Csele

3. Melyik látogatható barlang ta-
lálható Lillafüreden?

A, Mária
B, Júlia
C, Anna
D, Teréz

4. Mirõl nevezetes a Szeleta-barlang?

A, cseppköveirõl
B, ôskori leleteirõl
C, magasságáról
D, gyógyító hatású levegõjérõl

E HETI KÉRDÉSEINK:



2005 végén T. Asztalos Ildikó, a
10. sz. választókerület önkor-
mányzati képviselõje sikeresen
pályázott a Petneházy-részönkor-
mányzat létrehozására. Így ez év
áprilisában a részönkormányzat
megalakulhatott. Majd ezt köve-
tõen – lakossági fogadóórán – az
itt élõk igényét meghallgatva ala-
kult ki az az elképzelés, hogy kö-
zösségi program keretében egy
olyan helyre kellene kirándulást

szervezni a részönkormányzat
nyugdíjasai számára, ahol még
nem sokan jártak. A cél az Ópusz-
taszeri Nemzeti Történelmi Emlék-
park lett. A program meghirdeté-
sét követõen szép számmal je-
lentkeztek a kirándulásra. Így a
képviselõasszony jóvoltából 2006.
szeptember 12-én egy jól szerve-
zett, színvonalas kiránduláson vet-
tek részt a részönkormányzat te-
rületén élõk.

Az október elsejei helyható-
sági választáson négy jelölt
közül választhatják ki a mis-
kolciak, kit szeretnének pol-
gármesterként a város élén
látni. A négy jelöltet ábécé
sorrendben mutatjuk be,
ugyanazt a négy kérdést téve
fel nekik. Negyedikként dr. Kriza
Ákost, a Fidesz–KDNP–MDF
közös jelöltjét.

– Mit tart a legfontosabb meg-
oldandó feladatnak, problémának
Miskolcon?

– Orvosként megtanultam rend-
szerekben gondolkodni. A legelsõ
az alapos vizsgálat, aztán követ-
kezik a diagnózis, majd az együtt-
mûködõ kezelés. Mindig így kö-
zelítem meg a problémákat. Ezért
amikor mi a programunkat meg-
alkottuk, elõször is áttekintettük,
hogy milyen is Miskolc jelenlegi
helyzete: mik a problémák, mik a
lehetõségek, az értékek. Gyakor-
latilag az emberekkel konzultálva,
a számokat nézegetve egyértel-
mûen kiderült, hogy a legnagyobb
baj Miskolcon az elvándorlás. Az
emberek pedig azért vándorol-
nak el, mert nem találnak munkát.
Amit másodikként említenek, hogy
a város alapfeladataiban, az elemi
mûködésben vannak problémák.
Mire gondolnak a miskolciak pon-
tosan? Például az egészséges,
tiszta ivóvíz kérdésére. 2001-ben
megindult egy vízbázis-védelmi
program, amit még a polgári kor-
mány indított el, ezt a Gyurcsány-
kormány környezetvédelmi mi-
nisztere felfüggesztette, ezáltal ki-
szolgáltatottá és kiszámíthatatlan-
ná vált az ivóvízellátás. Éppen
ezért vannak olyanok, akik luxus-
beruházásnak tartják a belváros
csinosítását. Úgy tartják, fordítva
ülünk a lovon, mert nem sorrend-
ben történnek a dolgok. A város
elõször az alapfeladatainak kell,
hogy megfeleljen, aztán jöhet a
többi. Én nem tartom fölösleges-
nek a belvárosi felújításokat, de én
is látom, hogyan mállik máris a va-
kolat a fõutcán két éve elkészült
homlokzatokról, hogyan töredezik
a kõburkolat a Szinva-teraszon. A
harmadik leggyakrabban említett
gond a magas rezsiköltség. Ennek
egyik oka, hogy talán az egész or-
szágban nálunk a legmagasabb a
távhõ díja, de legalábbis közel ál-
lunk hozzá. A jövõt illetõen pedig
amitõl leginkább félnek az embe-
rek, az az egészségügyi ellátás vál-
tozása. A kiszivárgott hírek szerint
a kormányzat koncepciójában az

szerepel, hogy a jelenlegi 160 aktív
kórház közül csak 80-at tartanak
meg. Kérdem én, a város vezeté-
se, amely eddig a Gyurcsány-cso-
mag minden elemét megszavaz-
ta, ellenáll majd a kórházbezárás-
nak Miskolcon? Az egészségügy
másik problémája, hogy annyira
nincs pénz a gyógyításra, hogy ha
a hónap közepén bemegy az
ember a kórházba, üres kórter-
meket talál. Pedig az orvosok gyó-
gyítani akarnak, a várólisták pedig
egyre hosszabbak. Nem szabad
megengedni, hogy egyetlen ágy-
gyal is kevesebb legyen, hogy akár
csak egy orvost, ápolót elbo-
csájtsanak! Szükségünk van a
munkájukra.

– Mi az a terület, az az irány Ön
szerint, amelyet a városnak követ-
nie kell, ami a kitörés, a fejlõdés
pontja lehet?

– A problémák után beszélni kell
a város értékeirõl, lehetõségeirõl,
hogy meghatározzuk a követendõ
irányt. Amikor Miskolc értékeirõl hal-
lunk, mindig megemlítik a minket
körülölelõ természeti szépségeket:
Lillafüredet, Tapolcát, a Bükk kö-
zelségét, a város nagyon jó meg-
közelíthetõségét, az itt lévõ szak-
értelmet. Kevesen beszélnek vi-
szont a termálvízbázisról. Mi prog-
ramunk egyik központi részévé tet-
tük Miskolc energetikai rendsze-
rének megújítását, tehát a rezsi-
költségek, a távhõdíjak csökken-
tését, és ebben erre az energia-
bázisra is alapozunk. Másrészt mi
nemcsak a magasan kvalifikált
egyetemi tudásbázisra és más, ma-
gasan képzett szakemberekre sze-
retnénk építeni. Itt az ideje, hogy

a nehézipar beszûkülése után
itt maradt sok dolgos kézre ne
mint teherre, hanem mint értékre
tekintsünk. Sokszor a régi, rossz
beidegzõdés a megoldás aka-
dálya. Nézzünk lehetõségként
azokra, akik munkát keresnek.
Az önkormányzat feladata, hogy
ezeket az értékeket csokorba
fogja, és jövõbe nézõ beruhá-
zásokat indítson el. Az újszerû
megoldások jelenthetik a kitö-
rési pontot.

– Mi Ön szerint a fejlõdések
prioritása, mi a legfontosabb?

– A legfontosabb a munka-
helyteremtés, de nem feled-
kezhetünk meg a szociális prob-
lémákról. A rászorulóktól át kell
vállalni a recept- és vizitdíjat,

senki nem maradhat ellátatlanul
Miskolcon azért, mert nincs pénze.
Az elmúlt 16 év nagy álma a nagy-
befektetõk idecsábítása. Gyakor-
latilag épphogy jöttek, jövögettek.
Most már itt az autópálya is. Miért
nem települnek le nálunk, míg
Debrecen, Nyíregyháza autópá-
lya nélkül is jelentõs csáberõt biz-
tosít? Tudok olyan cégrõl, amely a
tudásbázisát Miskolcon tartja, de
Debrecenbe vitte magát a gyárat.
A változáshoz egyrészt szükség
van legalább 300 hektár, egybe-
függõ ipari parkra, nem szigetszerû
területekre. Másrészt okosan kell
tárgyalni. El kell dönteni, mi a leg-
fontosabb, és mi az, amibõl en-
gedhetünk. Biztosan nem abból,
hogy itt adjanak kenyeret az em-
bereknek. Ma Miskolc aktív lakos-
ságának a hetven százalékát a kis-
és középvállalkozások foglalkoz-
tatják, ezért támogatásuk elen-
gedhetetlen. Be kell õket kapcsol-
ni a nagy cégek vérkeringésébe.
Konkrétan a beszállítói rendszerek
kialakítására, a minõségi elõrelé-
pésre gondolok. Arra, hogy a he-
lyieknek kell elõnyt élvezniük, arra,
hogy kiszámítható környezetet kell
biztosítanunk számukra. Ezért mun-
kakötvényt bocsátunk ki négymil-
liárd forint értékben, amely támo-
gatja azokat a miskolci cégeket,
akik hosszú távra munkahelyet
biztosítanak, megújuló technoló-
giák révén minõségi termékek ké-
szítésére, újfajta szolgáltatások
nyújtására képesek. Nem feled-
kezhetünk meg arról sem, hogy az
önkormányzat is munkáltató, je-
lenleg tízezer embernek ad mun-
kát. A feladatok nõnek, nem csök-

kennek, nem kell senkit elbocsá-
tani. Pezsgést kell vinni a város in-
tézményeibe, cégeibe. Már emlí-
tettem új energiaprogramunkat.
Szakembereink számításai alapján
ezzel akár harminc százalékkal ol-
csóbban biztosítható a távfûtés. Fel
kell használni a termálvizet, a be-
zárt nádasréti szeméttelepen fej-
lõdõ gázt, több kis fûtõmûvet kell
építeni közel a lakótelepekhez,
felújítani a csöveket, gyorsítani,
összetettebbé tenni a panelprog-
ramot – mert ha ez így megy to-
vább, 64 év alatt érünk a felújítás
végére –, lehetõvé tenni az egye-
di mérést. Ezek a feladatok mun-
kahelyeket is jelentenek. Di-
namizálni kell a gazdaságot, di-
namizálni kell Miskolcot, olyan be-
ruházásokat kell kezdeni, ame-
lyek megtérülnek, és hasznot hoz-
nak. 

– Mit csinálna másként, mint az
elmúlt négy évben tett a város ve-
zetése, mi az, amit folytatna?

– Mikor a programunkról be-
szélek, önmagunk helyét határo-
zom meg. Azt, én hogyan csinál-
nám. Tervszerûen, koncepcioná-
lisan felépített módon kell egy vá-
rost mûködtetni. Amikor valakit sú-
lyos baleset ér, elõször a kopo-
nyasérülését látják el, nem a bo-
káját teszik sínbe. Vannak alap-
feladatok, amik a város kötele-
zettségei. Az egészségügy, az
ivóvízellátás ide tartozik, nem ke-
rülhetõ meg. Emellett újszerû
megoldásokra van szükség. Ha
más városokat utánzunk, mindig
mögöttük maradunk. Át kell ug-
ranunk néhány fejlõdési lépcsõt,
hogy az élre kerüljünk. Ehhez új
irány, friss szem, újfajta megol-
dások kellenek, hogy pezsgést, di-
namizmust hozzon a miskolciak
életébe.
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Korán kelõ ember lévén, minden reggel az erkélyen vártam, hogy
a tengeröblöt ölelõ hegyek fölött megjelenjenek az elsõ napsu-
garak. Ilyenkor indult munkába a sirálycsapat is. Hangosan rikol-
tozva – talán egymást biztatva – húztak ki az öböl fölé. Elkezdték
az egész napos fárasztó vadászatot a felszín közelébe merész-
kedõ apró halakra.

Volt azonban a húsz-huszonöt tagot számláló csapatban egy,
amelyik csak addig tartott a többiekkel, ameddig szállodánk fölé
nem értek. Itt lelassította röptét, hátramaradt, majd meredek ka-
nyarral elvált az övéitõl és a tetõnkön landolt. Ott is maradt egé-
szen addig, amíg alkonyattájt meghallotta a hazafelé tartó rokon-
ság kiáltozását. Megvárta, míg elhúztak felettünk, aztán szárnyra
kapott és komótos ütemben hozzájuk csatlakozott. Ment velük haza,
mint aki dolgát jól végezte. Pedig egy perc nem sok, de annyit
sem melózott egész álló nap. Ehelyett végiglátogatta az erkélye-
ket és – nincs mit szépíteni rajta – kéregetett, lopogatott, amíg de-
geszre nem tömte a begyét. Szívesen fogadta a kiflivéget, alma-
csutkát, kekszet. Aki pedig vigyázatlanul az erkélyen felejtette akár
csak másodperceke a téliszalámit vagy a parizert, az örökre le-
mondhatott róla.

Érdekes módon még az ilyen alkalmi tolvajlásokat is megbo-
csájtotta neki a szálloda népe. Jól kikacagtuk „a mi madarunk”
áldozatait, akiknek a zöme a tájékozatlan új lakók közül került ki.
Titokban még szurkoltunk is a tolvaj sirálynak és „szemesnek áll
a világ” – mondogattuk, amikor a kárvallottak asztaláról elcsent
finom falattal támaszpontjára, a tetõre röppent.

Mindennap láttuk, mégis csak néhányan vettük észre – csap-
zott tolláról, nehézkes szárnycsapásairól – hogy egy öreg, vadászni
már régen nem tudó állatról van szó.

Mert a sirályoknál csak az kunyerál és lop, aki rákényszerül.
Mondom: a sirályoknál...                                              (bekes)

Fújtató

TOLVAJ SIRÁLY

A rendelkezésre álló keret: 6 250 000 Ft.
Az Idegenforgalmi Alap rendeltetése:

� A vendégbarát atmoszféra fejlesztése érdekében a turisztikai vállalko-
zások ösztönzése egyedi marketingeszközök használatára, ill. vonzerõt
jelentõ rendezvények szervezésére, pályázatokon való részvételre.

� A vállalkozói szféra bevonása az idegenforgalmat erõsítõ humán fej-
lesztésekbe.

� Az önkormányzat és a vállalkozói szféra együttmûködésének erõsí-
tése az idegenforgalom területén.

A fenti célok elérése érdekében a 2006. évben támogatható tevékenysé-
gek, amelyeknek megvalósítása áthúzódhat a 2007-es évre is:

� kiadványok (prospektusok, CD, könyv, stb.) megjelentetése, az ezek-
kel kapcsolatos költségek finanszírozása – grafikai elõkészítés,
nyomdai munka, fordítás, fotók jogdíja, stb.

� az idegenforgalmat erõsítõ egyéb marketingtevékenység
� szezonhosszabbító, színvonalas éjszakai szórakozási lehetõséget biz-

tosító vendégbarát akciók ösztönzése
� tematikus programok összeállítása
� esztétikus külsõ megjelenés megteremtése (parkosítás, virágosítás,

díszkivilágítás)
� helyi turisztikai partnerkapcsolatok erõsítése, közös kezdeményezé-

sek megvalósítása
� beutaztató tevékenység ösztönzése
� idõszakos információs pontok mûködtetése.

A pályázók köre:
Az idegenforgalom területén mûködõ vállalkozások, alapítványok, egyesü-
letek (vendéglátás, szálláshelyek, Miskolcra irányuló utaztatási tevékeny-
séget végzõ utazási irodák, attrakciókat mûködtetõ vállalkozások), ame-
lyek Miskolc területén végzik szolgáltató tevékenységüket és miskolci
telephellyel rendelkeznek.

A pályázattal elnyerhetõ támogatás formája, mértéke: 
Vissza nem térítendô támogatás.
A pályázattal elnyerhetô támogatás mértéke min. 100 000 Ft, max. 500 000 Ft.
Az önerõ mértéke: az igényelt támogatás összegének minimum 30%-a.

Pályázati speciális feltételek, kritériumok, marketingeszközök, rendez-
vények esetén:
Marketing:

� a kiadvány min. 3000 példányban készüljön.
� a városban mûködõ Tourinform-irodának kötelezõen átadandó meny-

nyiség a példányszám 15%-a.
� csak ingyenes kiadvány támogatható
� turisztikai kiállításon való részvétel esetén a stand arculatát, a meg-

jelenés formáját a hivatal illetékes osztályával egyeztetni kell.
� study-tourok, prezentációk esetén az adott attrakció bemutatásán túl

a város idegenforgalmi koncepcióból adódó törekvéseinek is meg
kell jelennie, elõnyt élveznek azok a programok, amelyeknél több szol-
gáltató együttmûködése valósul meg.

Rendezvények:
Elõnyt élveznek:
� a programsorozatok, ill. a rendszeresen megrendezésre kerülõ prog-

ramok

� azok a rendezvények, amelyek erõsítik a bor-, ill. a gasztronómiai tu-
rizmust

� garantált programok
A rendezvénynek az éves eseménynaptárban meg kell jelennie.

Elszámolható költségek: 
� a marketingeszköz elkészítéséhez kapcsolódóan igénybe vett szol-

gáltatások (közremûködõ szövegírók, fordítók, grafikusok díja, lek-
torálás, nyomtatás).

� fellépõk tiszteletdíja
� technikai eszközök bérleti díja (színpad, hang, fény)
� kiállítási stand bérleti díja
� anyagjellegû ráfordítások.

A döntéshozatal mechanizmusa:
A pályázatokat egy példányban, az adatlapon jelzett mellékletekkel, vala-
mint elektronikus formában a kulturális és vendégforgalmi osztály címére
kell postai úton eljuttatni.
A beérkezett anyagok adminisztratív feldolgozását az idegenforgalmi cso-
port végzi, elõkészítve azt az idegenforgalmi bizottság számára. Az elbírá-
láshoz az osztály szakmai ajánlást tesz, a bizottság saját hatáskörben dönt
az alap felosztásáról.
A bizottsági határozatot követõen történik a pályázók értesítése, valamint
a szerzõdések aláírása. A pályázati pénzek utalásáról a pénzügyi fõosz-
tály gondoskodik.
A pályázó a felhasználásról pénzügyi és szakmai írásbeli beszámolót kö-
teles készíteni.

A támogatás odaítélésének feltétele: 
A támogatás odaítélésének feltételeit a pályázati kiírás, az adatlap és a szerzõ-
dés együttesen tartalmazzák, melyek letölthetõk a www.miskolc.hu honlapról.

A pályázat tartalmi követelményei:
– a pályázat tartalmának szigorúan meg kell felelnie a pályázati kiírás-

ban szereplõ témának és célnak.
– a pályázó kötelezettségvállalása a finanszírozás önrészére vonatko-

zóan. 

A pályázat formai követelménye:
A pályázat kizárólag géppel kitöltött pályázati adatlapon nyújtható be az
abban megjelölt mellékletekkel egy eredeti példányban és egy számítógé-
pes CD-n.
Pályázati díj: pályázatonként 3000 Ft.

A pályázat benyújtásának módja:
Postai ajánlott küldeményként az alábbi címre: 
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Vendégforgalmi
Osztály 3525 Miskolc, Batthyány u. 1.
A borítékon kérjük feltüntetni: Idegenforgalmi alap – 2006. évi pályázat
A pályázat benyújtásának határideje: 2006. október 20.
A pályázat elbírálásának határideje. 2006. december 20.

További információ:
Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Vendégforgalmi
Osztály Miskolc, Batthyány u. 1. Tel.: 503-020 Fax: 344-657
E-mail: kultur@miskolcph.hu

Pályázati felhívás
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Idegenforgalmi Bizottsága 

a közgyûlés I-6/95.148/2006. sz. határozata alapján pályázatot hirdet turisztikai célú
marketingeszközök, rendezvények és pályázati önrész támogatására.

POLGÁRMESTER-JELÖLTEK – HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK 2006

Dr. Kriza Ákos: kisebb rezsit, több munkahelyet

Ópusztaszeri kirándulás

Átadták a felújított Várhegy
Úti Óvodát. A bõvítésnek kö-
szönhetõen szeptembertõl már
kétszer annyi óvodást tudnak
fogadni a tapolcai intéz-
ményben. A beruházás csak-
nem 100 millió forintba került. 

Még az átadás napján is dol-
goztak a Városgazda Kht. mun-
kásai, de ezek már csak az utol-
só simítások voltak az udvaron.
Az épület felújítása a napokban
befejezõdött, szeptembertõl már

az új óvodába járnak a gyerekek,
akik kétszer annyian vannak,
mint korábban. 

A felújítás csaknem 100 millió
forintba került. A költségek egy
részét a Regionális Fejlesztési
Alapból finanszírozta a város.
Szeptember 22-e kettõs ünnep
volt az óvoda életében, hiszen az
épület átadásának napján kapta
meg a tapolcai intézmény a Zöld
Óvoda címet is, amelyet három
évig birtokol, a gyermekek kör-
nyezettudatos nevelésének szel-
lemében.

MEGÚJULT ÓVODA

A választókörzetek képviselõ-
jelöltjeinek bemutatása a Miskolc
Televízióban:

24. körzet: 2006. szeptember
27. szerda, 17.25. 25. körzet: 2006.
szeptember 27. szerda, 18.25. 26.
körzet: 2006. szeptember 27.
szerda, 19.25.

A polgármesterjelöltek vita-
mûsora: 2006. szeptember 28.
csütörtök, 18.25.

Választási
mûsorok
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A MISKOLCI VÁLASZTÓKÖRZETEK JELÖLTJEI
1-ES VÁLASZTÓKÖRZET
Gulyás Ferenc 49 éves, négy gyer-
mek édesapja. A nyolcvanas évektõl
folytat közéleti tevékenységet a sze-
gényebb sorsú embertársai érdeké-
ben. A Miskolci Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat területi tanácsadója. A
Roma Polgárjogi Mozgalom Borsod-

Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének jelöltje

Kiss Ferenc 61 éves nyugdíjas. Épí-
tõipari technikumi végzettsége van. Két
gyermek édesapja, és három unoká-
ja van. A Magyar Kommunista Munkás-
párt jelöltje.

Kovács Józsefné születése óta Mis-
kolcon él. Jelenleg a Szentpéteri kapui
1. Számú Lakásszövetkezet elnökeként
dolgozik. Közéleti munkájában a férje
segíti, rendezett családi környezetben
él. 1994 óta Miskolc Megyei Jogú
Város Közgyûlésének bizottságaiban

külsõ szakértõként tevékenykedett. A Szabad De-
mokraták Szövetsége és a Magyar Szocialista Párt
közös jelöltje.

Dr. Kriza Ákos orvos és közgazdász.
Dolgozott a Diósgyõri Kórházban és
háziorvosként a Martin-Kertvárosban.
Hét éve a MÁV Rendelõintézet mun-
káját irányítja. Feleségével, aki szintén
orvos, két gyermeket nevel. Áron és
Anna óvodába járnak. Kötelességének

tartja, hogy amit orvosként, vezetõként megtett, azt
továbbvigye: polgármester- és képviselõjelöltként
az emberek boldogulását segítse. A Fidesz, a Ke-
reszténydemokrata Néppárt és a Magyar Demok-
rata Fórum közös jelöltje.

Dr. Ujj Róbert Miskolcon született 1971-
ben. A Debreceni Orvostudományi
Egyetem általános orvosi karán dip-
lomázott 1997-ben, majd két év klini-
kai gyakorlat után Miskolcon a 18.
számú háziorvosi körzetben kezdett
el dolgozni. Kevés szabadidejében

szeret túrázni és teniszezni. Munkája jellegébõl adó-
dóan különbözõ korú és társadalmi helyzetû em-
berekkel találkozik nap mint nap, akik nemcsak be-
tegségükkel keresik meg, hanem mindennapi gond-
jaikkal is szembesül. A Függetlenek Miskolci
Egyesülete és a Miskolci Orvos Társaság közös je-
löltje.

2-ES VÁLASZTÓKÖRZET
Balogh Zoltán gyermekkorától Miskol-
con él, 15 éve a Martin-Kertvárosban.
Fiatalon megtanulta, hogy csak a kitartó
munka hoz eredményt. Sportolt, edzõs-
ködött, NB-I-es labdarúgó volt. Munka-
ügyi szakember, a Mezõkövesdi Mun-
kaügyi Központ kirendeltség-vezetõje-

ként ment nyugdíjba. Államigazgatási ismereteivel a
gyakorlatban is segítheti a választókat. Tereprende-
zéssel, csatornázással, a közlekedés biztonságo-
sabbá tételével szeretné elérni, hogy tényleg ne a te-
lepen, hanem kertvárosban élhessünk. A Fidesz és
a Kereszténydemokrata Néppárt közös jelöltje.

Somogyiné dr. Dudás Katalin Martin-
Kertvárosban él, már a szülei is itt éltek.
Orvoslással keresi a kenyerét, immár
21 éve. Jelenleg a Vasgyárban gyer-
mekorvos. Foglalkozik természet-
gyógyászattal, szereti az állatokat, a
sportot, rendszeresen jár úszni, és ha

teheti, biciklitúrákon vesz részt. Imád kertészkedni,
szereti a virágokat. Egy gimnazista nagyfiú édes-
anyja. A Függetlenek Miskolci Egyesülete és a
Miskolci Orvos Társaság közös jelöltje.

Giákné Bobály Judit pedagógus, 22
éve él a választókörzetben férjével és
két gyermekével. Martin-Kertváros
részönkormányzatának képviselõje.
A Magyar Demokrata Fórum jelöltje.

Kovács Attila 46 éves. Születése óta
Miskolcon él. Két gyermek édesapja,
gépészmérnök. Jelenleg egy kft.-ben
mûszaki vezetõ. A Szabad Demokra-
ták Szövetségének jelöltje.

Orosz Lajos 44 éves, nõs, egy gyer-
mek édesapja. 23 éve él Martin-
Kertvárosban. 2002 óta képviselõi mun-
kája mellett a város alpolgármestere-
ként a városüzemeltetés és a sport fel-
ügyeletét látta el. Megtanulta, hogy a
dolgos kezek szorgalmas munkájával

hozzá lehet járulni lakókörnyezetünk tisztaságához,
szépségéhez. A Magyar Szocialista Párt jelöltje.

3-AS VÁLASZTÓKÖRZET
Dr. Görgei Tibor 1951-ben született
Göncön,1954-ben költözött Miskolcra.
Megnõsült és két gyermeke született.
1989 óta dolgozik a miskolci 14.számú
felnõtt orvosi praxisban. Munkája mel-
lett évek óta végzi a városi szakfõor-
vosi tevékenységet is. 1991-ben ismét

megnõsült, és a második házasságából is két gyer-
meke született. 1999 óta él Miskolc-Szirmán, mely
városrészt szeretné képviselni a miskolci önkor-
mányzatban. A Függetlenek Miskolci Egyesülete és
a Miskolci Orvos Társaság közös jelöltje.

Hegedûs Andrea tanár, az elmúlt
ciklusban a terület önkormányzati
képviselõje volt. Tõsgyökeres szir-
mai, az elmúlt években rendszeresen
találkozhattak vele lakossági fórumo-
kon, fogadóórákon, részönkormányzati
és tanácsadó testületi üléseken. Mindig

számíthatott a lakosok segítségére, jótanácsaira a
környezetük szebbé tételéért, melyet szeretne meg-
köszönni. A Magyar Szocialista Párt és a Szabad
Demokraták Szövetségének közös jelöltje.

Lenártek András 49 éves, kétgyer-
mekes családapa. Három diplomás
gazdasági szakember, aki az élet szá-
mos területén ért már el sikereket.
Sokan ismerik, mint a Fidesz egyik leg-
aktívabb, legtapasztaltabb közéleti
személyiségét. Jól ismeri az itt élõk

problémáit, tevékenységének Szirmán is vannak lát-
ható jelei: segítséget nyújtott az iskolafejlesztések-
ben, útfelújításokban, belvízelvezetésben, játszó-
térépítésben. A Fidesz és a Kereszténydemokrata
Néppárt közös jelöltje.

Jakó Imre születése óta szirmai lakos.
Jelenleg idõsek otthonában dolgozik.
Eddig nem volt kapcsolta a politiká-
val, de mára már elege lett az ígérge-
tõ nagy pártokból. Úgy gondolja, hogy
az összeállított programja teljesíthetõ
és ésszerû, ezért várja a szavazato-

kat. Független jelölt.

Tóth János 60 éves, középfokú vég-
zettsége van, folyamatban van a nyug-
díjazása. Jelenleg a Digépben karban-
tartó, két gyermek édesapja és három
unokája van. A Magyar Kommunista
Munkáspárt jelöltje.

4-ES VÁLASZTÓKÖRZET
Botos Margit gyermekkora óta Hejõ-
csabán él. Tagja a Miskolc Megyei Jo-
gú Város Idõsügyi Tanácsának. A He-
jõcsabai Részönkormányzat képvise-
lõje. A Szabad Demokraták Szövetsé-
gének jelöltje.

Doszpoly Orsolya gyermekkorától a
választókerületben él – szülei és nagy-
szülei is Hejõcsabán születtek.
Tisztában van a városrész hagyomá-
nyaival és értékeivel. Orsolya 40 éves,
két fiát egyedül neveli. Kisebbik fia au-
tista, õt 16 éve otthon ápolja. Ezt az

idõt használta föl arra, hogy kiváló egyetemi dip-
lomát szerezzen politológia-pedagógia szakon.
Ismeri az egyedülállók, a beteget gondozók, a pa-
nelben lakók nehézségeit. Erõs akaratú asszony,
akire biztosan számíthatnak a hejõcsabaiak. A Fidesz
és a Kereszténydemokrata Néppárt közös jelöltje.

Nyulászy Istvánné az eltelt négy
évben Hejõcsaba önkormányzati kép-
viselõjeként tevékenykedett. Nagyon
sok szállal kötõdik a városrészhez, hi-
szen több évtizede itt él, utazik a 14-
es, 24-es buszokon, itt lakik a legtöbb
barátja, ismerõse. Az elmúlt években

folyamatosan azon dolgozott, hogy a helyiek minél
kellemesebb környezetben, minél élhetõbb város-
részben lakjanak. Igyekezett szépíttetni a tereket,

utcákat, kijavíttatni az úthibákat, vonzóbbá tenni a
környéket. A Magyar Szocialista Párt jelöltje.

Dr. Palla Gyula 1948-ban született.
1973-ban a Debreceni Orvostudományi
Egyetemen szerezett orvosdoktori dip-
lomát. 13 évig a Diósgyôr-Vasgyári
Kórház Sebészet és Traumatológia
Osztályán dolgozott. 20 éve háziorvos
Hejôcsabán, 6 éve hejôcsabai lakos. A

felesége is háziorvos, három gyermek édesapja. Nap
mint nap találkozik a hejôcsabai emberek hétköz-
napi – lakóhelyüket, életüket érintô – problémáival.
Hejôcsabát járva, az emberekkel beszélgetve látja-
hallja, mire lenne szükségük, mi lenne jó az ott élôk-
nek. A Függetlenek Miskolci Egyesülete és a Miskolci
Orvos Társaság közös jelöltje.

Tóth Dániel Levente 48 éves, három
gyermek édesapja, felesége könyv-
tárosként dolgozik. Okleveles föld-
mérõ mérnök, születése óta miskolci
kötõdésû. A Magyar Demokrata Fórum
jelöltje.

5-ÖS VÁLASZTÓKÖRZET
Borkútiné Murányi Mária Mezõköves-
den született 1956-ban. Szüleivel 1973-
ban költözött Görömbölyre, azóta ott
él. 1979 óta házas, két gyermeket ne-
vel. Tanítói-népmûvelõ, másoddiplo-
mája kulturális menedzser. 1993-tól a
Miskolci Nemzeti Színház szervezési iro-

davezetõje. Tizenöt évvel ezelõtt kezdeményezésé-
re alakult meg a Görömbölyi Kulturális Egyesület,
melynek azóta elnöki tisztét is betölti. Közéleti tevé-
kenységéért 2002-ben a Magyar Kultúra Lovagja címet,
2005-ben a közmûvelõdés területen végzett ered-
ményes munkájáért a Wlassics Gyula-díj miniszteri
kitüntetést kapta. A Magyar Szocialista Párt jelöltje.

Kocsis Levente 27 éves. Családjával
generációk óta Görömbölyön él. Szülei
pedagógusok. Gépészmérnökként a
Miskolci Egyetemen diplomázott, azóta
a családi vállalkozásukat vezeti. Nagy-
szüleihez, dédszüleihez hasonlóan ô
is egy békés, csendes Görömbölyön

szeretné leendõ családjával leélni életét. Ezt szem
elõtt tartva kívánja a terület fejlõdését segíteni.
Fiatalos lendülettel és ötletekkel kívánja – a helyi la-
kosok és vállalkozások érdekeit is figyelembe véve
– a jelenleg méltatlanul elhanyagolt Tapolcát újra
Miskolc egyik gyöngyszemévé, „turistaparadicso-
mává” fejleszteni. A Fidesz, a Kereszténydemokrata
Néppárt és az MDF közös jelöltje.

Kovács Miklós 42 éves négygyer-
mekes családapa. Több mint 12 éve
a választókerületében, Görömbölyön
él. 15 évig középiskolai tanárként dol-
gozott. Jelenleg az Országos Mentõ-
szolgálat észak-magyarországi régió-
jának a humánerõforrás-szakértõje. A

Szabad Demokraták Szövetségének jelöltje.

Tóth Pál ácsmester, tetõfedõ. Nõs,
három gyermek édesapja, jelenleg má-
sodik házasságában él. Tõsgyökeres
miskolci, tapolcai. Politikai pályára
azért lépett, mert szeretné Tapolca fel-
lendülését elõsegíteni. A Magyar
Nyugdíjasok Pártja jelöltje.

Zsófi János 1969-ben született. Há-
zasságkötése óta, 1991-tõl él Göröm-
bölyön családjával. Gyermekei 13 és
8 évesek. Családi vállalkozásuk fõleg
belsõépítészettel foglalkozik. Nem tar-
tozik egyik politikai párthoz sem. A
Függetlenek Miskolci Egyesülete és a

Miskolci Orvos Társaság felkérésének eleget téve
indul a választáson. Részese az ott élõk problé-
máinak. Érez magában erõt a gondok megoldá-
sához. A Függetlenek Miskolci Egyesülete és a
Miskolci Orvos Társaság közös jelöltje.

6-OS VÁLASZTÓKÖRZET
Dr. Gödry György 1962-ben született
Miskolcon. A budapesti Semmelweis
Orvostudományi Egyetemen 1986-ban
végzett Népköztársasági Ösztöndíjjal.
Ezt követõen a Diósgyõri Kórház Álta-
lános Sebészeti Osztályán kezdett dol-
gozni. 1990-ben sebész szakvizsgát tett.

Itt dolgozott egészen 1998-ig, majd ezt követõen
Szentistvánra került háziorvosként. 2001-ben sike-
rült visszakerülnie Miskolcra, a 47-es felnõtt házior-

vosi körzetbe. Azóta is itt dolgozik, körzete az Avas
III. ütemében van. A Független Miskolciak Egyesülete
és a Miskolci Orvos Társaság közös jelöltje.

Kosztica Patrik 29 éves gépészmérnök,
a Bosch projektvezetõje. Gyermekkorától
él az avasi panellakótelepen, az Avasi
Részönkormányzat képviselõje. Célja,
hogy valóban javuljanak az életkörül-
mények az Avason. El kívánja érni, hogy
tiszták, gondozottak legyenek közterü-

leteink és a gyerekek új, biztonságos játszótereket hasz-
nálhassanak. Támogatni fogja a panellakások felújí-
tását, az olcsóbb távfûtés megteremtését. A Fidesz
és a Kereszténydemokrata Néppárt közös jelöltje.

Papp László önkormányzati szakér-
tõ, fõtanácsos. 53 éves, miskolci szü-
letésû. Nõs, felesége óvónõ, egy pe-
dagógus végzettségû fia van. A Magyar
Demokrata Fórum jelöltje.

Szûcs Erika Budapesten született,
1964 óta él Miskolcon. Közgazdász,
szervezési-vezetési szakközgazdász, és
EU-szakértõi tanulmányokat is folyta-
tott a Miskolci Egyetemen. Legtöbbet
gazdasági elemzéssel, terület- és vál-
lalkozásfejlesztéssel, vállalkozások fi-

nanszírozásával foglalkozott. A legutóbbi négy esz-
tendõben a város alpolgármestereként a szociális
és egészségügyi területet felügyelte, illetve a fejlesztés-
tervezés volt a fõ feladata. 1994-tõl Miskolc város kép-
viselõ-testületének tagja, az avasi 6. sz. választókörzet
egyéni képviselõje. Ma is az Avason él családjával
együtt. A Magyar Szocialista Párt jelöltje.

Vass Andrási György nõs, kétgyer-
mekes vállalkozó. 43 éve él Miskolcon
és a rendszerváltás óta az SZDSZ-ben
politizál. 1990–1994 között Miskolc Megyei
Jogú Város Közgyûlésében az SZDSZ
frakciójának volt a tagja. A Szabad De-
mokraták Szövetségének jelöltje.

7-ES VÁLASZTÓKÖRZET
Dr. Bistei Attila 41 éves, miskolci szü-
letésû jogász. Felesége szintén jogász,
kisfia tanuló. Itt végezte tanulmányait
is, itt szerezte jogi doktori oklevelét
Miskolcon. Közel 20 éve tanít az egye-
tem különbözõ karain. Jelenleg gya-
korló ügyvédként foglalkozik a mis-

kolciak mindennapi ügyes-bajos dolgaival. 1988 óta
került kapcsolatba az avasi lakótelep középsõ ré-
szének életével, mint „panellakó”. 1994-tõl képvi-
selõje a város közgyûlésének. A Jogi Bizottság el-
nökeként a városüzemeltetés jogi oldalait is meg-
ismerte. A Magyar Szocialista Párt jelöltje.

Fábián István 27 éves, gépészmérnök.
Tagja az Avasi Településrészi Önkor-
mányzatnak. A választókerületben
lakik, így nap mint nap szembesül a
nehéz helyzettel, hogy az Avas nem kap
megfelelõ odafigyelést a várostól.
Szeretné, ha az itt lakók végre ottho-

nosnak érezhetnék lakóhelyüket. Támogatná a pa-
nelrekonstrukciót, az egyedi fûtéses rendszerek ki-
építését, korszerû, biztonságos játszóterek építését.
Célja, hogy az emberek véleményének megfelelõen
alakíthassa a városrész fejlesztési terveit. A Fidesz
és a Kereszténydemokrata Néppárt közös jelöltje.

Kovács József Miskolcon született, 56
éves közgazdász. Két gyermek édes-
apja. Közel húsz évig élt az Avas vá-
rosrészben, így testközelbõl ismeri az
itteni problémákat. A Magyar Demok-
rata Fórum jelöltje.

Szepesi Lajos Ádámné 3 gyermek
édesanyja. A Budapesti Közgazdaság-
tudományi Egyetemen szerezte dip-
lomáját. Jelenleg egy kft. sikeres ügy-
vezetõje. A Szabad Demokraták Szö-
vetségének jelöltje.

Tamáska-Varga Ákos 51 éves ma-
gyar–történelem–népmûvelés szakos
tanár. Az Avas városközpont egyik tár-
sasházában él. Elvált, két felnõtt gyer-
mek édesapja. A Selyemréti Általános
Iskolában dolgozik. Napi munkája
mellett kutatásokat végez az Eötvös

Nincs
fotó
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Loránd Tudományegyetem történelmi tanszékén,
eredményeit az ottani szakmai lapban publikálja,
idõnként elõadást tart. Õsszel jelenik meg egy iro-
dalmi mûvek elemzését tartalmazó könyve. Szakmai
érdeklõdése mellett élénken foglalkoztatja a mai ma-
gyar társadalom állapota. A Függetlenek Miskolci
Egyesülete és a Miskolci Orvos Társaság közös je-
löltje.

8-AS VÁLASZTÓKÖRZET
Csiszárné Szücs Erika 42 éve szü-
letett Miskolcon, azóta is itt él. Férjezett,
kislánya gimnáziumba jár. Könyvelõ-
ként dolgozik, munkája során sok
gonddal, problémával találkozott. Sze-
reti az embereket, szívesen beszélget
velük, igyekszik segíteni minden te-

rületen. Ha bizalmat kap, minden lehetõséget ki-
használ a problémák, gondok megoldása érdeké-
ben. Alapelve az együttmûködés, mellyel meggyõ-
zõdése szerint egy biztonságosabb és élhetõbb kör-
nyezet teremthetõ meg. A Független Miskolciak
Egyesülete és a Miskolci Orvos Társaság közös je-
löltje.

Köteles Péter 38 éves vállalkozó. Nõs,
két gyermek édesapja. Több évig vá-
logatott birkózó volt. A Miskolci
Egyetemi Tenisz Klub elnöke. Már
harmadik alkalommal indul önkor-
mányzati választáson. A Szabad
Demokraták Szövetségének jelöltje.

Kovács Zoltán 39 éves, egy gyermek
édesapja, felesége pedagógus.
Hobbija a dzsessz-zenélés, melyet 15
éve mûvel. Két diplomával rendelke-
zik, angolul és franciául is beszél. A
Roma Polgárjogi Mozgalom Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Szerveze-

tének jelöltje.

Molnár Péter a KDNP miskolci elnö-
ke. 27 éves, nõtlen középiskolai tör-
ténelemtanár. Több mint tíz éve cser-
kész, csapatparancsnok. Munkája,
társadalmi szerepvállalása, hobbija
mind azt mutatja, felelõsséget érez
mások iránt, a felnövekvõ generáci-

óknak szenteli életét. Számára a legfontosabb, hogy
átgondolt koncepciók mentén alakuljanak a fej-
lesztések, az emberekkel történõ közös egyezte-
tések után. Ennek érdekében folyamatos kapcso-
latban szeretne lenni a területen élõkkel. A Fidesz
és a Kereszténydemokrata Néppárt közös jelöltje.

Musztrai Tiborné 49 éves, egy ke-
reskedelmi cég gazdasági ügyinté-
zõje. Egy felnõtt lánya van, aki Buda-
pesten él. A Magyar Demokrata Fórum
jelöltje.

Dr. Varga Zoltán Szerencsen szüle-
tett 1956-ban, munkás szülõk gyer-
mekeként. Egy külkereskedelmi kft.-
nél, majd a Magyar Hitelbank Rt.-nél
volt vezetõ jogtanácsos, késõbb az
MHB Rt. mátészalkai és nyíregyházi
fiókját igazgatta, a Dunaholding Rt.

Cégcsoport különféle gazdasági társaságainak
elnök-vezérigazgatója volt. Jelenleg egy pénzügyi,
gazdasági tanácsadással foglalkozó, saját tulajdo-
nú társaságot vezet. 2002-ben a 8. számú egyéni
választókerületben szerzett képviselõi mandátumot.
A Magyar Szocialista Párt jelöltje.

9-ES VÁLASZTÓKÖRZET
Antall József 1947-ben született
Miskolcon. Azóta is itt él feleségével,
aki hozzá hasonlóan szintén nyugdí-
jas. 15 éve lakik az Avason. A Magyar
Demokrata Fórum jelöltje.

Dancsné Iváncsik Erika 32 éves, két
gyermek édesanyja. Jelenleg a Roma-
program Támogatási Hálózat munka-
társa. A Roma Polgárjogi Mozgalom
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szer-
vezetének jelöltje.

Fodor Zoltán a 9-es számú körzet ön-
kormányzati képviselõjeként dolgozott
az elmúlt négy évben. 24 éve lakik az
Avas III. ütemében, a Hajós utcában.
Nagyon sok mindent sikerült megva-
lósítani, de nagyon sok feladat vár még
megoldásra. Azt szeretné, hogy az

avasi városrész legyen még szebb, még élhetõbb,
és minél több boldog, elégedett ember lakja. A
Magyar Szocialista Párt jelöltje.

Honvéd Sándor Józsefné 51 éves, öt
fiúgyermek édesanyja. A rendszervál-
tás kárvallottja, túlélõje. 32 éve él há-
zasságban. A család létszáma két fia
párjával növekedett, majd kislány uno-
kával bõvült, a következõ csöppség ér-
kezése 2007. januári hónapban várható.

26 éve él az Avason panellakóként, azóta folyama-
tosan ismeri az emberek gondjait, problémáit, akik
önhibájukon kívül váltak munkanélkülivé. Tulajdon-
védelem, otthonvédelem keretén belül épületek üze-
meltetésével, állagmegóvásával foglalkozik. 2002 ben
függetlenként indult az önkormányzati választáson.
A Függetlenek Miskolci Egyesülete és a Miskolci Orvos
Társaság közös jelöltje.

Dr. Meleghné dr. László Judit Sziget-
váron született és Pécsen szerezte or-
vosi diplomáját. 1984-tõl él Miskolcon.
46 éves, két gyermek édesanyja, férje
a Semmelweis Kórház orvosa. Az
avasi lakótelep hármas ütemben dol-
gozik felnõtt háziorvosként. 19 éves or-

vosi munkája során megismerte az itt élõ emberek
családi és szociális körülményeit, ügyes-bajos napi
gondjait. Emberileg is sikerült közel kerülnie páci-
enseihez. A Fidesz és a Kereszténydemokrata
Néppárt közös jelöltje.

Szabó Tamás 50 éves, két gyermek
édesapja. A Szent Ferenc Kórház la-
boratóriumának vezetõje. 1990 óta ön-
kormányzati képviselõ és három cik-
luson keresztül a miskolci szabad de-
mokrata frakció vezetõje volt. A Szabad
Demokraták Szövetségének jelöltje.

10-ES VÁLASZTÓKÖRZET
Dr. Baranyai Zoltán 1945-ben szüle-
tett. Házasságkötés után kilenc évet
Monok községben körzeti orvosként
dolgozott. Miskolcon 1980 óta él, azóta
az egyik selyemréti körzetben tevé-
kenykedik háziorvosként. A rend-
szerváltás után a háziorvosok által lét-

rehozott érdekvédelmi szervezetekben tevékeny-
kedett. Elnöke volt egy évig a Praktizáló Orvosok
Szövetségének, majd az MVHR Egyesülés vezetõ-
ségében töltött be különbözõ funkciókat. A Megyei
Orvosi Kamarában három ciklusban volt megvá-
lasztva. A Független Miskolciak Egyesülete és a
Miskolci Orvos Társaság közös jelöltje.

T. Asztalos Ildikó jelenleg a Tigáz Zrt.
egyik vezetõje, volt Miskolc polgár-
mestere és politikai államtitkár. Az el-
múlt ciklusban a 10. számú választó-
kerület önkormányzati képviselõje, és
környezetvédelmi- és energiaügyi ta-
nácsnok volt. A Szabad Demokraták

Szövetsége és a Magyar Szocialista Párt közös je-
löltje.

Tavaszi Zsolt 41 éves, nõs, két kisfia
van. Gépészmérnök, az ivóvíz-szol-
gáltatás területén dolgozik mûszaki ve-
zetõként. Mivel itt lakik és jelenleg is
képviselõ, jól ismeri az adottságokat
és gondokat. Támogatja a Népkert
megrekedt fejlesztését, az Avas alatt

fekvõ utcák csapadék-elvezetésének megoldását,
a Görgey utca rendezését. A Fidesz, a Keresztény-
demokrata Néppárt és a Magyar Demokrata Fórum
közös jelöltje.

11-ES VÁLASZTÓKÖRZET
Garamvölgyi Attila 41 éves, csa-
ládjával a belvárosban él. Naponta
szembesül a megoldásra váró fela-
datokkal. Területfejlesztési szakember,
munkájában, érdeklõdésében kie-
melt helye van környezetünk szépí-
tésének. Számos közérdekû szerve-

zet tagja. Aktívan segíti a „Miskolcért, Belvárosért
Közalapítvány” munkáját, 1999-tõl a Megyei
Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat alelnöke. A
Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt közös
jelöltje.

Gyõrfi Levente 30 éves. Közép- és fel-
sõfokú tanulmányait Miskolcon vé-
gezte. Jelenleg az ÉRV Zrt. üzemében
villamos mûvezetõként és energeti-
kusként dolgozik. Több mint hat éve
a választókerületében a Király utcán
él. A Szabad Demokraták Szövetsé-

gének jelöltje.

Dr. Gyurkó Péter növényvédõ szak-
mérnök, 59 éve él Miskolcon. A kis-
kert-kultúra támogatója. Korábban ön-
kormányzati képviselõ és a környe-
zetvédelmi bizottság tagja volt. A
Magyar Demokrata Fórum jelöltje.

Dr. Mokrai Mihálynak két gyermeke
van, Miskolcon született 1966-ban.
Felsõfokú tanulmányait Szentendrén
és Budapesten folytatta, ahol gépész
üzemmérnök és igazgatásrendésze-
ti diplomát, majd jogi diplomát szer-
zett. Az elsõ munkahelyén gépkeze-

lõként, majd a Honvédelmi és a Belügyminisztérium
állományában dolgozott. Késõbb egy közmûépí-
téssel foglalkozó céget vezetett, jelenleg egy pénz-
ügyi vállalkozás elnöke. A Magyar Szocialista Párt
jelöltje.

Toronyi Judit matematika-, techni-
ka-, testnevelés-, gyógytestnevelés-
szakos tanár, két gyermek édesanyja.
14 éves kora óta kötõdik a városhoz.
A Földes Ferenc Gimnázium testne-
velés tagozatán érettségizett, a sport
az élete meghatározója mind a mai

napig. Pályafutása alatt az óvodáskorúaktól a fel-
nõttekig minden korosztályt volt szerencséje taní-
tani, megismerni, különbözõ diákolimpiai tornákon
szép eredményeket elérni és kisebb sportrendez-
vényeket szervezni. Jelenleg is aktív versenyzõ, a mis-
kolci senior tornászcsapat, a Borsod Megyei Torna-
szövetség tagja, ahol országos pontozóbíróként te-
vékenykedik. A Függetlenek Miskolci Egyesülete és
a Miskolci Orvos Társaság közös jelöltje.

12-ES VÁLASZTÓKÖRZET
Gyõr Mátyás 76 éves, fõiskolai vég-
zettsége van, nyugdíjas. Két gyermek
édesapja, négy unokája van. A Magyar
Kommunista Munkáspárt jelöltje.

Hircsu Ákos 25 éves, tanító, emellett
a Miskolci Egyetem Bölcsészettudo-
mányi Karán ötödéves politológia-
szakos hallgató. Ebben a körzetben
született és jelenleg is itt él, sõt az ál-
talános iskolát is itt, a jelenlegi Görög
Katolikus Iskolában járta ki. Ebbõl

eredõen ismeri a környéket, annak gondjait, lakóit.
Közel öt éve foglalkozik érdekvédelemmel, aminek
során jelentõs tapasztalatokra, ismeretekre tett
szert. Ezen tapasztalatokat és egyetemi tanulmá-
nyai során szerzett tudását szeretné hasznosítani,
hogy lakóhelyünket szebbé, élhetõbbé változtat-
hassák. A Függetlenek Miskolci Egyesülete és a
Miskolci Orvos Társaság közös jelöltje.

Kis Péter az önkormányzatban 12 évig
dolgozott már. Ennek az idõszaknak
köszönhetõek a mai napig legjelen-
tõsebb munkahelyteremtõ beruházá-
sok, s az is, hogy végre ideért az au-
tópálya. Nõs, két gyermeket nevel. 1988
óta hûséges tagja az MDF-nek. Egész

élete, szülei, tanulmányai, munkája, társadalmi kö-
tõdése elválaszthatatlanul Miskolchoz, a térséghez
kötik. Ismeri az emberek minden gondját, baját, így
tudja azt is, hogy még számtalan megoldásra váró
probléma áll elõttünk. A Fidesz, a Kereszténydemok-
rata Néppárt és a Magyar Demokrata Fórum közös
jelöltje.

Szilágyi Gizella születésétõl Miskolcon
él, 1989-tõl mint választókerületi lakos.
1994-tõl önkormányzati képviselõ, s
képviseli az itt élõk érdekeit. A most
záruló ciklusban a választók javasla-
tai alapján és a szocialista városve-
zetés segítségével látványos fejlesz-

téseket hajtott végre. Az évek során rendszeresen
találkozhattak vele fogadóórákon, lakossági fóru-
mokon, utcai beszélgetéseken, intézményi rendez-
vényeken, egészségügyi szûrõnapon. A Magyar
Szocialista Párt és a Szabad Demokraták Szövet-
ségének közös jelöltje.

13-AS VÁLASZTÓKÖRZET
Fedor Vilmos Miskolcon született
1954-ben. Az MSZP-nek alapítása óta
tagja. B.-A.-Z. megye 1. számú válasz-
tókörzetének harmadszor ország-
gyûlési képviselõje. Miskolc 13-as
számú választó körzetében 2002-ben
másodszor választották meg önkor-

mányzati képviselõnek, és a közgyûlés kinevezte
a városmarketinggel, városképpel, oktatással, kul-
túrával, idegenforgalommal és civil kapcsolatokkal
foglalkozó alpolgármesterévé. Nõs három gyermeke
van. A Magyar Szocialista Párt jelöltje.

Lazur István fõiskolai hallgató Miskol-
con született és azóta is itt él család-
jával. Nõs, egy kislány édesapja, aki
most kezdte meg az általános iskolai
tanulmányait. A Magyar Demokrata
Fórum jelöltje.

Mészáros János Tibor 58 éves. Nõs,
két gyermek édesapja. Pénzügyi ta-
nácsadó és rokkantnyugdíjas. A
Csend Hangja Alapítvány kuratóriumi
elnöke. Az elmúlt ciklusban Miskolc
MJV Közgyûlésének Gazdasági
Bizottságában külsõ szakértõ volt az

SZDSZ részérõl. A Szabad Demokraták Szövetsé-
gének jelöltje.

Szûcs Tamás Székesfehérváron szü-
letett 1963-ban. Nõs, egy fiú- és egy
leánygyermek édesapja. A Földes
Ferenc Gimnáziumban tanít. 12 éve él
a választókerületben. Miskolcra fele-
sége révén került, aki a Szentpéteri
kapui lakótelepen nevelkedett, egy

köztiszteletben álló, miskolci családban. Tapasz-
talatai, nyitott személyisége, felelõs gondolkodása
alkalmassá teszik arra, hogy érvényt szerezzen az
itt élõk akaratának. A Fidesz és a Kereszténydemok-
rata Néppárt közös jelöltje.

Tóth Miklósné 63 éves nyugdíjas, fo-
nónõként dolgozott. Gyermeke nin-
csen, édesanyját ápolja. A Magyar
Kommunista Munkáspárt jelöltje.

Veres Attila, festõmûvész-tárvezetõ
1934-ben született. Iskoláit Villányban,
majd Pécsett, a Jezsuita Gimnázium-
ban folytatta. Az Iparmûvészeti Fõis-
kolán Barcsai Jenõ, Rákosi Jenõ vol-
tak mesterei. Az 1956-os történések el-
sodorták szülõföldjérõl. 1959-ben hí-

vásra elszerzõdött a Miskolci Nemzeti Színházhoz.
1961-tõl átvette a festõmûterem vezetését, 1973-ban
az akkori színházvezetés megbízta a színházi fo-
tózással is. Alapító tagja és elnöke a Színész
Emlékház Egyesületnek. A színház szakszervezeti
bizottságának titkára és a Színházi Dolgozók
Szakszervezetének alelnöke. A Függetlenek Miskolci
Egyesülete és a Miskolci Orvos Társaság közös je-
löltje.

14-ES VÁLASZTÓKÖRZET
Kiss Géza üzletkötõ, piackutató me-
nedzser. 1946-ban született Miskolcon.
Nõs, felesége az egészségügyben
dolgozik, egy gimnazista fia van. A
Magyar Demokrata Fórum jelöltje.

Kozák Tibor 1964-ben született
Miskolcon. Jelenleg a Miskolci Egyetem
Bölcsészettudományi Karának kultu-
rális antropológia és filozófia szakos
hallgatójaként folytat tanulmányokat.
Aktívan zenél több miskolci zenekar-
ban, melyekkel sikeres koncerteket

adtak rangos hazai és nemzetközi fesztiválokon.
Szabadidejében szeret túrázni, sportolni. Egy 2 éves
kisfiú édesapja, aki miatt úgy érzi, egy szebb, jobb,
élhetõbb város szükséges az elkövetkezõ generá-
ciók egészséges fejlõdéséhez. A Függetlenek Mis-
kolci Egyesülete és a Miskolci Orvos Társaság közös
jelöltje.

Petró Attila 30 éves, mûszaki mene-
dzser szakon szerzett diplomát. 10 éve
pénzügyi pályán dolgozik. A Szabad
Demokraták Szövetségének jelöltje.

Váraljai Zoltán Ózdon született, 43
éves, nõs, egy 16 éves fiúgyermek
édesapja. 1985 óta él Miskolc belvá-
rosában. Tisztában van a választóke-
rület specifikus problémáival. Sok ba-
rátja, ismerõse él ebben a körzetben.
Õk is jelezték neki, sok a gond, itt az

ideje, hogy új lendületet kapjon a kerület, a város
intézményei stabilan szolgálják az embereket. Ez
készteti arra, hogy képviselõként szerezzen érvényt
a választókerületben élõk akaratának. A Fidesz és
a Kereszténydemokrata Néppárt közös jelöltje.

Dr. Varga László 1979. szeptember 1-
jén született Miskolcon. 2003-ban si-
keres államvizsgát tett a Miskolci
Egyetem Állam- és Jogtudományi
Karán. 2006 júliusában a Fiatal Baloldal
Országos Elnökének választották.
2004-ben abban a megtiszteltetésben

részesült, hogy 25 évesen az MSZP Miskolc váro-
si frakcióvezetõjévé választották. Tagja a Diósgyõri
Labdarúgásért Baráti Kör Egyesületnek, illetve tá-
mogatója több miskolci egyesületnek, alapítvány-
nak, melyek elsõsorban a hátrányos helyzetûek, a

Nincs
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hajléktalanok és beteg gyerekek megsegítésén mun-
kálkodnak. Ez év áprilisától országgyûlési képvi-
selõként is tevékenykedik. A Magyar Szocialista Párt
jelöltje.

15-ÖS VÁLASZTÓKÖRZET
Fekete Sándor az MDF irodavezetõ-
je, 63 éves, miskolci születésû. Felnõtt
lányai Budapesten élnek és tanulnak.
Munkája a 15-ös választókörzethez
köti, korábban a Jókai lakótelepen élt.
A Magyar Demokrata Fórum jelöltje.

Nyírõ Pál 12 éve a 15. választókörzet
képviselõje, 2002-tõl a város közbiz-
tonsági tanácsnoka. Életútja, tevé-
kenysége, családja Miskolc városához
köti. Jelenleg az önkormányzati te-
metõk vezetõjeként dolgozik. A napi
feladatokat, politikai tevékenységét

szolgálatnak tartja, amelyben a lojalitás és az élet-
minõség javítása a cél. A jövõben új területtel is bõvül
választókörzete. Az elmúlt évekhez hasonlóan sze-
retné folytatni a munkáját a körzetben élõk segít-
ségével. A Magyar Szocialista Párt jelöltje.

Dr. Takács Gáborné a városi önkor-
mányzat sport-referense, korábban a
Jókai Mór Általános Iskolában test-
nevelés–földrajz szakos tanárként dol-
gozott. Lakóhelye a városrészhez köti,
itt él férjével. Már felnõtt fia és lánya
Miskolcon nem kapott munkát, ezért

kényszerültek elhagyni a várost. Emiatt is, mint két
fiúunokájára büszke nagymama, egyik legfõbb cél-
jának a miskolci munkahelyek megteremtését te-
kinti annak érdekében, hogy gyermekeink itthon ta-
láljanak megélhetést. A Fidesz és a Keresztény-
demokrata Néppárt közös jelöltje.

Dr. Zsolnay Péter 1997-ben szerezte
meg jogi diplomáját a Miskolci
Egyetemen. 2000-tõl a Sóczó és
Zolnay ügyvédi iroda vezetõje, ahol az
SZDSZ ingyenes jogsegélyszolgála-
tát vezeti. A Szabad Demokraták
Szövetségének jelöltje.

Zsargóné Marosán Edina 1967-ben
született munkáscsalád gyermeke-
ként Miskolcon. Férjezett, egy fiúgyer-
mek édesanyja. 14 évet dolgozott a
Diósgyõri Gépgyárban gépíróként,
jelenleg munkanélküli. 1995-ben lépett
be a Munkáspártba. A lehetõségeihez

képest mindent megtenne a városban fellépõ gon-
dok enyhítéséért. A Magyarországi Munkáspárt
2006 jelöltje.

Zsugyel János Miskolcon született,
mintegy fél évszázada. A németországi
Drezdában járt egyetemre, ahol mér-
nök-közgazdász oklevelet szerzett. A
Magyar Postánál, valamint különbözõ
bankoknál közgazdász beosztások-
ban mintegy két évtizedet töltött,

1998-tól a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi
Karán egyetemi adjunktusként tevékenykedik. Az
elmúlt két évtizedben két könyvet és több mint 40
tudományos publikációt jelentetett meg. Felesége
okleveles üzemgazdász, jelenleg szociális gondo-
zóként dolgozik az Õszi Napsugár Idõsek Ottho-
nában. Három gyermekük született. A Függetlenek
Miskolci Egyesülete és a Miskolci Orvos Társaság
közös jelöltje.

16-OS VÁLASZTÓKÖRZET
Cseh László születése óta a vá-
lasztókörzetben él, a Szövõ utcában
lakik. Nem információk alapján, nem
hallomásból ismeri a választókörze-
te gondjait. Naponta megtapasztalja
az utak állapotát, a közellátás hiányait,
a közbiztonság helyzetét, a köztisz-

taság, a közvilágítás, a közlekedés fejlesztésének
a szükségességét. Átalakult a lakókörnyezet mun-
kája során. A B.-A.-Z. Megyei Polgárõr Szövetség
elnökhelyetteseként a megye és Miskolc jó köz-
biztonságának az élharcosa. A Magyar Szocialista
Párt és a Szabad Demokraták Szövetsége közös
jelöltje.

Üveges Lajos 62 éves, nõs. Két gyer-
mek édesapja és egy unokája van.
Közel három évtizeden keresztül dol-
gozott ruházati kereskedõként a
Borsodi Ruházati Kiskereskedelmi
Vállalatnál. Elõször a Tünde, majd ké-
sõbb a népszerû Ifjúsági Áruház ve-

zetõje volt. A miskolci közéletben, a városi köz-
gyûlésben 1990-tõl dolgozik. A választókerület
egyéni képviselõje volt 1990. és 1994., valamint 1998.
és 2002. között, amikor rengeteg feladatot látott el
az ittlakók életkörülményeinek javítása érdekében.

A Függetlenek Miskolci Egyesülete és a Miskolci
Orvos Társaság közös jelöltje.

Faller István 39 éves, nõs, két gyer-
mek édesapja. Vállalkozó, a Centrum
Párt miskolci alapszervezetének el-
nöke. Célja a miskolci politikai közé-
letben való aktív részvétel, a nyugodt,
demokratikus politikai légkör megte-
remtése városunkban. A Centrum

Összefogással Magyarországért jelöltje.

Fülöp József István 53 éves, kö-
zépiskolai végzettsége van. Rádió-
és tévémûszerész mester. Két felnõtt
gyermek édesapja, egy unokája van.
A Magyar Kommunista Munkáspárt je-
löltje.

Juga György 40 éves, feleségével és
két kisfiával a belvárosban élnek.
Dolgozott nagyvállalatnál, vezette saját
kisvállalkozását, és négy évig Miskolc
alpolgármestereként szolgálta a vá-
rost. Tapasztalt közéleti ember, a rend-
szerváltás óta önkormányzati képvi-

selõ. Jól ismeri a választókerületben élõk gondjait.
Harcosságával és kitartásával mindent elkövet
majd az itt élõ emberek életminõségének javítása
érdekében. Minden körülmények között számít-
hatnak munkájára, segítségére. A Fidesz és a
Kereszténydemokrata Néppárt közös jelöltje.

Varga Attila 36 éves, öt gyermek édes-
apja. A Miskolci Cigány Kisebbségi Ön-
kormányzat munkacsoportjának tagja.
A Roma Polgárjogi Mozgalom Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének
jelöltje.

17-ES VÁLASZTÓKÖRZET
Balogh Tamás egy kereskedelmi cég-
nél értékesítési munkatársként dol-
gozik. A Margittai domboldalon lakik,
34 éves közgazdasági képzettségû,
nõs, egy leánygyermek édesapja. Az
itt élõ lakosoktól igényként és közös
célként felmerült feladatokat valósíta-

ná meg: játszóterek, közterek fejlesztése,gondozása,
illegális hulladék-lerakóhelyek felszámolása, pin-
cesorok állagmegóvása, parkolási gondok enyhí-
tése, új parkolók kiépítése zöldparkolókkal, járdák,
utak, közmûhálózatok korszerûsítése. A közös cé-
lokat megvalósítani csak egymással egyetértésben
lehet. Független jelölt. 

Csóka Emil 53 éves, három gyermek
édesapja. Gyártástervezõ technikus.
A Roma Polgárjogi Mozgalom Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének
jelöltje.

Csordás Mihály születése óta, azaz
immár 46 éve él Miskolcon. Iskolái is a
szülõvároshoz kötik, itt járt általános és
középiskolába és itt végezte el az
egyetemet is. A December 4. Drótmû-
vekben helyezkedett el, ahol végigjár-
ta a szamárlétra majd minden fokát, ezt

követõen barátjával informatikai vállalkozásba kez-
dett, ma is ezen a területen dolgozik mint ügyveze-
tõ igazgató. Felesége szakközépiskolai igazgatóként
dolgozik, két gyermekük van. 18 éve él a választó-
körzetben egy kétgenerációs sorházi házban a
Bábonyibércen. A Magyar Szocialista Párt jelöltje.

Sebestyén László 50 éves, tõsgyö-
keres miskolci. 25 éve ugyanannál a
nagyvállalatnál dolgozik. Végigjárta a
vállalati „szamárlétrát”: mûvezetõként
kezdte, majd üzemvezetõ, mûszaki ve-
zetõ, üzemigazgató lett, jelenleg fõ-
mérnök. Felesége egy könyvelõirodát

vezet. Nagyobbik fia a Miskolci Egyetem hallgató-
ja, a kisebbik most érettségizett. Közéleti szerep-
vállalásra több alkalommal kérték már fel. Tudása,
tapasztalatai és kiterjedt kapcsolatai szükségesek
a város számára. A Fidesz és a Kereszténydemokrata
Néppárt közös jelöltje.

Üveges Tamás 1971-ben született
Miskolcon. 1999-ben magyar szakon
a Károli Gáspár Református Egyete-
men, 2000-ben esztétika szakon az
Eötvös Loránd Tudományegyetemen
diplomázott. 2000-ben kezdte meg ta-
nulmányait a Miskolci Egyetem Filozófia-

doktori Iskolájában. 2006 õszétõl az egri Eszterházy
Károly Fõiskola történelem szakos hallgatójaként foly-
tatja tanulmányait. Dolgozott újságíróként és saj-
tóreferensként. Jelenleg várostörténeti kiadványok

szerkesztésében segédkezik, és tanít. A Függetlenek
Miskolci Egyesülete és a Miskolci Orvos Társaság
közös jelöltje.

18-AS VÁLASZTÓKÖRZET
Berényi András 46 éves. Jelenleg egy
kereskedelemmel foglalkozó kft.-nek
az ügyvezetõ-tulajdonosa. 25 évig ké-
zilabdázott a város NB-s csapataiban
(Miskolci Vörös Meteor MÉMTE, Borsodi
Bányász, Diósgyõri KC), majd edzõ lett.
Jelenleg NB-s szinten játékvezetõskö-

dik. Élete párja és segítõje az egészségügyben dol-
gozik, lánya ötödéves egyetemista, fia másodikos gim-
nazista. A Függetlenek Miskolci Egyesülete és a Miskolci
Orvos Társaság közös jelöltje.

Feledy Péter 31 éves, nõtlen. A Szent
Anna Római Katolikus Egyházközség
aktív tagja, ahol vezetõ szerepet tölt
be gyermek- és ifjúságnevelés, és a
fiataloknak való programok szervezé-
se terén. Tisztában van a kerület ha-
gyományaival és értékeivel. Ez kö-

szönhetõ édesapjának is, aki 12 éven keresztül
(1990–2002) volt a választókerület önkormányzati
képviselõje. Így az õ személyével dupla akaratot,
tapasztalatot nyer a városrész. A Fidesz és a
Kereszténydemokrata Néppárt közös jelöltje.

Szabó István 66 éves nyugdíjas épí-
tészellenõr. Születése óta Miskolcon
él feleségével együtt. Két felnõtt lánya
és négy unokája van. A Magyar
Demokrata Fórum jelöltje.

Szebeni Péter 37 éves közgazdász.
1969-ben született Miskolcon, azóta is
itt él. Nyolc éven keresztül kereskedelmi
bankokban dolgozott különbözõ po-
zíciókban, fõként hitelezési területen.
2002-ben pénzügyi tanácsadó irodát
nyitott, ahol finanszírozási, pénzügyi,

banki tanácsadással, egyedi projektek finanszíro-
zásának megszervezésével, koordinálásával fog-
lalkozik vállalatok részére. Nõs, felesége egy biz-
tosító társaságnál dolgozik. Két gyermeke van. A
Magyar Szocialista Párt jelöltje.

Tokár Balázs 28 éves. Politológia-
szakon szerzett diplomát. Hosszú
évek óta a választókerületében él.
1999 óta tagja az SZDSZ-nek, városi
ügyvivõ, az SZDSZ fiatal tagozatának
vezetõje. Az elmúlt ciklusban a 18.
számú választókerület önkormányza-

ti képviselõje volt. A Szabad Demokraták
Szövetségének jelöltje. 

19-ES VÁLASZTÓKÖRZET
Balogh Zoltán nõs, két gyermek
édesapja, a Diósgyõri Kórház élel-
mezési csoportjánál dolgozik. 1955-
ben született, 1974-tõl lakik a Gyõri ka-
puban, ahol két társasházat is kezel.
Jól ismeri tehát a körzet problémáit,
melyeket szívesen orvosolna megvá-

lasztása esetén. Független jelölt.

Hubay György 52 éves, miskolci szü-
letésû sportmenedzser. Egy 26 éves
fia van, aki külföldi gyakorlatát befejezve
itthon dolgozik tovább a vendéglátás
területén. Fiatal korától szorosan kö-
tõdik a sporthoz, hiszen a ’70-es évek-
ben többszörös magyar bajnokként és

válogatottként képviselte hazánkat, városunkat a ke-
rékpársport küzdelmeiben. Immár nyolc éve végzi
munkáját önkormányzati képviselõként, négy évig
az ifjúsági és sportbizottság elnökeként, jelenleg az
ifjúsági, idõsügyi és családpolitikai bizottság tagja-
ként. A Függetlenek Miskolci Egyesülete és a Miskolci
Orvos Társaság közös jelöltje.

Dr. Simon Gábor jogász, ügyvéd na-
gyon sok szállal kötõdik a Gyõri ka-
puhoz és környékéhez, hiszen itt nõtt
fel, itt végezte általános iskolai tanul-
mányait, s Benedek, a kisfia most is
ide, a Brigád Utcai Óvodába jár. Az el-
múlt években folyamatosan azon dol-

gozott, hogy az itt élõk minél kellemesebb környe-
zetben, minél élhetõbb városrészben lakjanak. Ezt
szeretné tenni a jövõben is. A Magyar Szocialista
Párt jelöltje.

Skapinyecz Lajos építôipari vállalko-
zó, három felnõtt gyermek édesapja.
Korábban már tevékenykedett önkor-
mányzati képviselõként, és most ismét
szeretné megszerezni a körzetben
élõk bizalmát. A Magyar Demokrata
Fórum jelöltje.

Szûcs Erzsébet születése óta a vá-
lasztókerületében él. Szegeden a
Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolán
magyar–ének szakon szerzett diplo-
mát. Jelenleg a Szabó Lõrinc Általá-
nos Iskola tanára. Az elmúlt ciklusban
Miskolc MJV Közgyûlésének Ifjúsági,

Szociális és Idõsügyi Bizottságában külsõ szakér-
tõ volt az SZDSZ részérõl. A Szabad Demokraták
Szövetségének jelöltje.

Vadász József 50 éves, négy gyer-
mek édesapja, a Cigány Demokrata
Unió alapító tagja. Tíz éve végez köz-
életi tevékenységet. A Roma Polgárjogi
Mozgalom Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Szervezetének jelöltje.

Dr. Zsiga Marcell 1979-ben született
Miskolcon. Angliai tanulmányokat is
folytatva a szegedi jogi karon szerzett
diplomát. 2002-ben a legnagyobb
magyarországi ifjúsági szervezet, a
Fidelitas egyik miskolci alapítója, 2005-
tõl országos alelnöke. Ebben a vá-

lasztókerületben él, így tisztában van a városrész
gondjaival és kiaknázatlan lehetõségeivel. Fiatalsága
új lendületet adhat a városrész felemelkedéséhez.
A Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt közös
jelöltje.

20-AS VÁLASZTÓKÖRZET
Biczó Csaba 1990-ben szerezte mér-
nöki diplomáját a Miskolci Egyetemen.
Jelenleg a Digép vállalat egyik felelõs
vezetõje. A Szabad Demokraták
Szövetségének jelöltje.

Botos Ferenc 35 éves, feleségével má-
sodik gyermeküket várják. A Miskolci
Cigány Kisebbségi Önkormányzat te-
rületi tanácsadója. A Roma Polgárjogi
Mozgalom Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Szervezetének jelöltje.

Csutorás Géza Miskolcon szerzett gé-
pészmérnöki diplomát, majd Buda-
pesten elvégezte az építõipari gaz-
dasági mérnök szakot is. Jelenleg mi-
nõségtanúsítási feladatokkal foglal-
kozik, mint a TÜV Rheinland Group re-
gionális irodavezetõje. Több mint 30

éve a választókerületben él feleségével, és két fel-
nõtt lányával. A helyi gondok, nehézségek kezelé-
se iránti érzékenysége okán alkalmas arra, hogy
munkája révén ez a körzet is hozzájusson azokhoz
a fejlesztési forrásokhoz, ami az itt élõk életét érez-
hetõen javíthatja. A Fidesz és a Kereszténydemokrata
Néppárt közös jelöltje.

Galamb Gyula nõtlen, jelenleg mun-
kanélküli. Tõsgyökeres miskolci, 48
éves, jelenleg a Hatodik utcában él.
Eddig nem politizált, és nem volt pár-
tokkal sem kapcsolata, de úgy érzi,
sokat tehetne a lakókörnyezetéért.
Független jelölt.

Kobold Tamás 1953. augusztus 30-
án született Miskolcon. 1990–94 között
szûkebb pátriájában, a Vasgyárban és
Újdiósgyõrben önkormányzati képvi-
selõnek választják, és ez még kétszer
megismétlõdik. Ugyanakkor a város
közgyûlése az 1990–1994 idõszakra al-

polgármesternek választja. 1994-ben és 1998-ban
a város lakossága polgármesternek választja. A
2002-es választásokon nem választják újra pol-
gármesternek, de beválasztják a város közgyûlé-
sébe. 2005. szeptember 6-án 37 társával együtt ala-
pította a Pártoktól Függetlenek Miskolci Egyesületét,
azóta elnöke. A Függetlenek Miskolci Egyesülete és
a Miskolci Orvos Társaság közös jelöltje.

Körtvélyesi Vanda politológus, az
Ifjúsági Demokrata Fórum elnöke.
Jelenleg a Miskolci Egyetemen dol-
gozik. A Szabad Demokraták Szövet-
ségének jelöltje.

Riba Istvánné óvodapedagógusként
dolgozik közel 40 éve, választókör-
zetében több mint 18 évet az Andrássy
Úti Óvoda vezetõjeként, ahol jelenleg
is dolgozik. Az általa is nevelt óvodás
gyermekek és azok családja révén
naponta szembesül örömeikkel, is-

meretséghez jut nap mint nap. Miattuk is, rajtuk ke-
resztül is, az itt élõk sorsa és Újdiósgyõr fejlõdé-
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se iránt különös felelõsséget érez. A Magyar Szo-
cialista Párt jelöltje.

21-ES VÁLASZTÓKÖRZET
Bordás Balázs történelem–mûvelõ-
désszervezõi szakon végzett 2005-ben
a Nyíregyházi Fõiskolán. A diplomája
megszerzését követõen a Komlóstetõi
Sport Klubban helyezkedett el ifjúsá-
gi felügyelõként. A Szabad Demokra-
ták Szövetségének jelöltje.

Fülöp József Istvánné 54 éves, kö-
zépiskolai végzettségû, nyugdíjas. A
Magyar Kommunista Munkáspárt vá-
rosi elnöke társadalmi munkában. Két
felnõtt gyermek édesanyja, egy uno-
kája van. A Magyar Kommunista Mun-
káspárt jelöltje.

Dr. Hártó György az önkormányzatban
8 éve képviselõ, az MDF miskolci al-
elnöke. 1999-tõl a Diósgyõri Rendelõ-
intézet igazgatója, 2000-tõl igazgatója
a rendelõintézetnek és a kórháznak is.
Jelenleg is ebben a státusban dolgo-
zik. Felesége dr. Polyák Katalin fõorvos,

fia közgazdászhallgató. Mindent el fog követni azért,
hogy a 21-es választókerület polgárai a következõ
négy évben jobb körülmények között élhessenek. A
Fidesz, a Kereszténydemokrata Néppárt és az
Magyar Demokrata Fórum közös jelöltje.

Ungvári József Miskolcon született
1975-ben. Édesapja családi vállalko-
zásában vette ki a részét mint épü-
letgépész technikus. Vállalkozása épü-
letgépészeti tevékenységeket végez,
víz-gáz-fûtéstechnika, szerelés, érté-
kesítés, javítás. Jelenleg a Havasi

Fémtechnikai és Fõvállalkozó Kft.-nél dolgozik lé-
tesítményvezetõi pozícióban. Az évek elõrehalad-
tával egyre jobban kezdte érdekelni a politika, és
egyre jobban akart tenni valamit azért az országért,
ahová született. A Függetlenek Miskolci Egyesülete
és a Miskolci Orvos Társaság közös jelöltje.

Zámbó Tiborné ebben a körzetben
született, itt nõtt fel és jelenleg is itt lakik.
A miskolci Tigáz tervezési, controlling
és szolgáltatások vezetõje. Mindig
azok közé tartozott, akiknek örömöt je-
lentett, ha környezetükben elõsegít-
hették a pozitív változásokat, és aki-

ket mindig megérintett a mások problémája. Az el-
telt négy évben sok mindent sikerült megvalósíta-
nia, a fejlõdés számos területen érzékelhetõ, de van
még tennivaló. A Magyar Szocialista Párt jelöltje.

22-ES VÁLASZTÓKÖRZET
Bartha György 1965-ben született
Miskolcon. Jelenleg is tanul a Miskolci
Egyetem negyedéves szociológus hall-
gatója. Tizenöt évig dolgozott a kohá-
szatban. Utoljára a gázelosztó köz-
pontban, mûvezetõ beosztásban tevé-
kenykedett. Jelenleg az MSZP Miskolc

városi irodáját vezeti. 1994-tõl önkormányzati képvi-
selõ. Három alkalommal kapott bizalmat a Kilián-dél
és Bükkszentlászló választópolgáraitól. Az újonnan
megválasztott képviselõ-testületben is szeretné az ott
élõket képviselni. A Magyar Szocialista Párt jelöltje.

Illyés Miklós feleségével és 7 éves kis-
lányával a választókörzetben lakik.
Sportpályafutása csúcsán a sydneyi
olimpián képviselte hazánkat. 2005-
tõl a Magyar Judo Szövetség szakmai
alelnöke. A miskolci fiataloknak az
MVSC judo szakosztályának vezetõ-

edzõjeként adja át tapasztalatait. Munkája mellett
fõiskolára jár, közgazdaságtant tanul. 2002-tõl az ön-
kormányzat Kulturális és Sport Bizottságának tagja.
Komolyan veszi ígéreteit, és segíti a közösség ér-
dekeit szolgáló kezdeményezéseket. A Fidesz és a
Kereszténydemokrata Néppárt közös jelöltje.

Kopasz Beáta 23 éves mûvelõdés-
szervezõ és idegenforgalmi szakem-
ber. A Könyves Kálmán Általános
Iskolában tanársegédként dolgozott.
A Szabó Miklós Szabadelvû Alapítvány
munkatársa. A Szabad Demokraták
Szövetségének jelöltje.

Lukácsné Petrovics Rita 32 éves.
Miskolctapolcán dolgozik óvodapeda-
gógusként. Férjezett, két kiskorú gyer-
mek édesanyja. Hajdúböszörmény-
ben a fõiskolán óvodapedagógusi dip-
lomát szerzett. Az õsszel fog diplomázni
a Budapesti Gazdasági Fõiskola pénz-

ügyi szakán. Gyermekeivel sokat sétál a lakótelepen,
szívesen beszélget az emberekkel, meghallgatja a
problémáikat és gondjaikat, és ha tud, férjével együtt

segí. A Függetlenek Miskolci Egyesülete és a Miskolci
Orvos Társaság közös jelöltje.

Szabó József 56 éves pedagógus.
Nõs, két gyermek édesapja. Sok ro-
kona és ismerõse él a választókörzet-
ben, így jól ismeri a problémákat. A
Magyar Demokrata Fórum jelöltje.

23-AS VÁLASZTÓKÖRZET
Bazin Géza nõs, két kiskorú gyermek
édesapja. 39 évvel ezelõtt Perecesen
született és a mai napig is ott él, lo-
kálpatriótának tartja magát. Az elmúlt
négy évben a körzet képviselõjeként
dolgozott, emellett a Miskolc Városi
Vadasparkban dolgozik mint igazga-

tói referens. 2002-ben fogalmazódott meg benne,
hogy nem szabad tovább tétlenül nézni Pereces ha-
nyatlását. A választók segítségével, azóta minden
erejével Pereces felemelkedéséért dolgozik. A
Magyar Szocialista Párt jelöltje.

Bazsányi Lóránt 51 éves nyugdíjas
vállalkozó. Miskolcon született és azóta
is itt él asszisztens feleségével. Két fel-
nõtt gyermeke van és egy unokája. A
Magyar Demokrata Fórum jelöltje.

Bodnár Balázsné 31 éve a Földhiva-
talban dolgozik. Két gyermeke és
négy unokája van. Több mint 20 évig
Perecesen élt. A Szabad Demokraták
Szövetségének jelöltje.

Háger Ferenc János 64 éves nyug-
díjas, tizenegy szakmából van vég-
zettsége. Négy gyermek édesapja, hat
unokája van. A Magyar Kommunista
Munkáspárt jelöltje.

Párkányi Zsolt 61 éves, nõs, két fel-
nõtt gyermek édesapja, akik család-
jukkal együtt szintén Miskolcon élnek.
Feleségével Perecesen lakik. A
Bányaipari Technikumban szerzett ok-
levelet. Az elsõ munkahelye a Borsodi
Szénbányák erenyõi bányaüzeme volt.

1993-ban munkahelyteremtõ vállalkozásba kezdett,
melyet azóta is folytat. 1990-ig tanácstag, 1990-tõl
három cikluson át önkormányzati képviselõként dol-
gozott. A Független Miskolciak Egyesülete és a
Miskolci Orvos Társaság közös jelöltje.

Kispál Gábor 1958-ban született
Miskolcon. Iskoláit a Villamosipari
Szakközépiskolában végezte. Jelenleg
egy miskolci kft. ügyvezetõje. Nõs vál-
lalkozó, két leánygyermek édesapja,
két fiúgyermek unokája van. Perecesen
a Faller Jenõ utcában lakik 1989 óta.

A 2001-ben megalakult polgárõr egyesületnek ala-
pító tagja, annak elnökeként dolgozik. A városban
az elsõk közt megalakult részönkormányzatnak más-
fél évig volt tagja. A lakossággal mindennapos kap-
csolatban áll, problémáikat ismeri, azok megoldá-
sában gyakran segített. Független jelölt.

Kozma Imre Tivadarné bányászcsalád
gyermekeként született Perecesen 1949-
ben. Két felnõtt édesanyja, négy uno-
kája van. Képesített könyvelõ, vállalati
tervezõ és statisztikus. Jelenleg a Mihô
Kft.-nél dolgozik, nyolc évig volt a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Köz-

gyûlés szociális és gyermekvédelmi bizottságának a
tagja. A Magyarországi Munkáspárt 2006 jelöltje.

Mellik Béla 38 éves, Perecesen él fe-
leségével és két lányával. Egy miskolci
sportegyesület vezetõjeként és ta-
nárként is látja az itt élõk gondjait, a
választókerület kiaknázatlan lehetõ-
ségeit. Versenyzõként, edzõként tudja,
a kitartó munka az, ami eredménye-

ket hoz. Szeretné, ha végre meghallaná valaki az
emberek akaratát is. Ha bizalmat kap, ígéri, töret-
len lesz a kapcsolat a választók és választott kö-
zött. A Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt
közös jelöltje.

Váradi Gábor 32 éves, jelenleg a
Miskolci Kisebbségi Önkormányzat el-
nöke. A Miskolci Egyetem szociológia
szakán hallgató. A Roma Polgárjogi
Mozgalom Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Szervezetének jelöltje.

24-ES VÁLASZTÓKÖRZET
Dancs Károly, a Roma Polgárjogi
Mozgalom Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Szervezetének jelöltje.

Horváth Sándor 35 év munkaviszony
után a Miskolci Szimfonikus Zenekar
tagjaként 2 éve nyugdíjba vonult. 1989
óta alapító tagja az SZDSZ miskolci
szervezetének. 1990–1998 között egyé-
ni képviselõje volt Miskolc MJV
Közgyûlésének az Észak-Kilián-

Bulgárföld körzetébõl, 2002–2006 között pedig lis-
tás képviselõ volt. A Szabad Demokraták
Szövetségének jelöltje.

Lestár Miklós 1963-ban született,
nõs, két gyermek édesapja. Nevéhez
fûzõdik a Miskolci Shinwa Precíziós Kft.
biztonsági szolgálatának beindítása.
Emellett saját bt.-t, majd kft.-t is ala-
pított, amit a mai napig feleségével
együtt vezet. A Perspektíva Kft.-nél 3

évig dolgozott mint biztonsági vezetõ. Három éve
csak a saját cégét vezeti. A Nemzetközi Testõr-
szövetség (IBSSA) tagja. A Függetlenek Miskolci
Egyesülete és a Miskolci Orvos Társaság közös je-
löltje.

Dr. Szinay Attila 32 éves, nõs, egy két-
éves kisfiú édesapja. Diósgyõrben
nõtt fel egy panelházban, az általános
és a középiskolát is itt végezte el.
Jelenleg is itt él, ezért ismeri és átéli
a diósgyõri emberek mindennapi
problémáit. Önkormányzati képvise-

lõként kiállt a távhõszolgáltatást igénybevevõk ér-
dekeiért, sokat tett a településrész közbiztonságá-
nak megerõsítéséért, munkájával segítette a Mivíz
privatizáció leállítását. Már bebizonyította, hogy képes
tenni az emberekért. A Fidesz és a Keresztény-
demokrata Néppárt közös jelöltje.

Dr. Tompa Sándor 54 éves gépész-
mérnök, egyetemi adjunktusból lett ön-
kormányzati képviselõ. Mindig szoro-
san kötõdött Diósgyõrhöz, a családi
házas utcácskákhoz, a diósgyõri, ki-
liáni lakótelepekhez. Immár két ciklus
óta igyekszik a helyi lakóközösségi ta-

pasztalatait kamatoztatni parlamenti munkájában.
Az elmúlt 15 évben az ország házában és a helyi
önkormányzatban a miskolciak képviselõjeként
azon dolgozott, hogy új fejlõdési pályára állítsák
Miskolcot, Nagy-Diósgyõrt. A Magyar Szocialista Párt
jelöltje.

25-ÖS VÁLASZTÓKÖRZET
Id. Burai Aladár 59 éves, öt gyermek
édesapja. 12 éven keresztül a miskol-
ci önkormányzat képviselõje volt a
Miskolci Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat tagja. A Roma Polgárjogi
Mozgalom Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Szervezetének jelöltje.

Dr. Hardonyi András orvos, önkor-
mányzati képviselõ és született diós-
gyõri. Így érthetõ, hogy szorosan kö-
tõdik ôs-Diósgyõrhöz, a Berekaljához,
évtizedek óta ismeri a Kiliáni lakóte-
leptõl a Papírgyárig húzódó festõi
szépségû völgy utcáit, tereit, parkjait,

a Szinva-patak környékén épült házakat. Orvosként
felesküdött a gyógyításra, a gyámolításra, képvi-
selõként a változtatásért, Miskolc és ezen belül
Diósgyõr fejlõdéséért dolgozik. A Magyar Szocialista
Párt és a Szabad Demokraták Szövetsége közös
jelöltje.

Mándy András 58 éves bányamérnök,
38 éve él Diósgyõrben. Felesége a
Diósgyõri Gimnáziumban tanít. Fia,
Gábor üzemmérnök az MVK Zrt.-nél.
1994–98 között már szolgálta a várost
képviselõként. Ezekben az években
sikerült megakadályozni a Diósgyõri

Kórház bezárását, 1/A-s autóbuszvonal megszün-
tetését, valamint ezen idõszakban indult dinamikus
fejlõdésnek Diósgyõr, amiért azóta is sokat dolgo-
zik. A Fidesz és a Kereszténydemokrata Néppárt
közös jelöltje.

Pásztor Tamás Diósgyõrben született.
Szívügyének tartja e kiemelten szép és
értékes vidék fejlesztését. Soha nem
foglalkozott politikával. Ennek az az oka,
hogy úgy érezte, a nagy pártok politi-
kai háborúiban nem jut elég figyelem
a városokra, városrészekre és az ott élõ

emberekre. Az a véleménye, hogy a pártsemleges,

helyi szervezetek jobban tudják képviselni a lakos-
ság érdekeit, ezért is indul a Függetlenek Miskolci
Egyesülete–Miskolci Orvos Társaság jelöltjeként. 

Répási Zoltán 32 éves vállalkozó, kö-
zépiskolai végzettsége van. Két gyer-
mek édesapja. A Magyar Kommunista
Munkáspárt jelöltje.

26-OS VÁLASZTÓKÖRZET
Ifj. Burai Aladár 38 éves, két gyermek
édesapja. A Miskolci Egyetem szo-
ciológia szakos hallgatója. A Roma
Polgárjogi Mozgalom Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Szervezetének je-
löltje.

Danhauserné Stuller Andrea 1970-ben
született Sajószentpéteren, de pici
kora óta Miskolcon, a Hegyalja utcában
él. Férjezett, két gyermeke van, szülei
tõsgyökeres diósgyõriek. Fodrászként
dolgozik 1988-óta, jól ismeri a körze-
tet és az itteniek problémáit, melyet szí-

vesen orvosolna. Független jelölt.

Horváth Ottóné, Svidró Ibolya pe-
dagógus, önkormányzati képviselõ.
Születése óta a festõi környezetben
lévõ, gyönyörû Diósgyõrben él.
Hivatása gyakorlása során megtanul-
ta: fontos a célok ismerete, a tervezés,
a következetes munka és a tolerancia.

A képviselõi munkájában ezt a tapasztalatot sike-
rült eredményesen felhasználnia. Számára elköte-
lezettséget jelent Miskolc, Diósgyõr, Majláth, Papírgyár,
Hámor, Lillafüred, Ómassa fejlesztése. A Magyar
Szocialista Párt jelöltje.

Dr. Kovács László, 1998 óta képviselõ
az önkormányzatban, az egészségü-
gyi bizottság tagja, az MDF miskolci
elnöke. 44 éves, Diósgyõr, Lillafüred és
Ómassa háziorvosa. Sebész és fog-
lalkozás-egészségügyi szakorvos.
Felesége igazgatóhelyettes a katolikus

általános iskolában, lánya gimnazista. Nevéhez köt-
hetõ az ómassai orvosi rendelõ megnyitása, az Árpád,
illetve a Csóka utcai játszóterek teljes felújítása és
több útépítés elindulása. Az õ indítványára állítottak
az országban elõször Miskolcon Antall József volt
miniszterelnök tiszteletére szobrot. A Fidesz, a
Kereszténydemokrata Néppárt és a Magyar
Demokrata Fórum közös jelöltje.

Mrva Ferenc 1955-ben született
Miskolcon, azóta is itt él. 1975-ben he-
lyezkedett el a Miskolci Hõszolgáltató
Kft.-nél, 30 éve dolgozik a diósgyõri
városközpontban. Szakterülete a pa-
nellakások fûtés- és melegvíz-bizto-
sítása. 13 éve lakik Diósgyõrben, két

társasház közös képviselõje. A Magyarországi
Munkáspárt 2006 jelöltje.

Sebestyén Lászlóné 75 éves idén.
Fõiskolai végzettsége van, okleveles
sportvezetõ, nyugdíjas. A Magyar
Kommunista Munkáspárt jelöltje.

Szalayné Deme Klára 1954-ben szü-
letett Diósgyõrben. Egy kislány édes-
anyja, aki most kezdte egyetemi tanul-
mányait. Ingatlan- és biztosításközvetí-
téssel foglalkozik. Az elmúlt években azt
tapasztalta, hogy ebben a választóke-
rületben mintha megállt volna az idõ.

Még a legeldugottabb falvakban is jobbak az utak,
közmûvek. A családi házas utcák, parkok teljesen el-
hanyagoltak. A lakótelepek közterületei az utóbbi vá-
lasztási két hónaptól eltekintve, piszkosak, gondo-
zatlanok. A Függetlenek Miskolci Egyesülete és a
Miskolci Orvos Társaság közös jelöltje.

Szászfai Józsefné több mint 30 éve,
a választókerületében lévõ orvosi ren-
delõben asszisztensként dolgozik. Az
elmúlt ciklusban Miskolc Megyei Jogú
Város Közgyûlésének önkormányza-
ti képviselõje volt. A Szabad Demok-
raták Szövetségének jelöltje.

Összeállításunkhoz, a képviselõjelöltek bemu-
tatkozásához a szöveget és a fotókat a pártok és a
képviselõk bocsátották rendelkezésünkre. Azok
tartalma nem tükrözi szerkesztõségünk véleményét.
Összeállításunkkal olvasóinkat szerettük volna in-
formálni arról, kikre szavazhatnak körzetükben.
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2006. szeptember 23-án
este a miskolci Kossuth mo-
ziban tartott ünnepélyes díj-
kiosztó gálával véget ért a 3.
CineFest – Fiatal Filmesek
Nemzetközi Fesztiválja. 

Az idén immár egyhetesre bõ-
vült fesztiválra 37 ország 208 al-
kotásával neveztek a világ min-
den tájáról a fiatal mozgókép-
készítõk. A nemzetközi zsûri által
díjazott versengésben ezek
közül 82 alkotás vett részt, közel
30 országból. Ez évben az ed-
digieknél még több alkotó el is
kísérte mûvét a fesztiválra, így
a vetítések mellett valódi párbeszéd
és igazi fesztiválhangulat jelle-
mezte az idei CineFestet. Érkeztek
filmesek, többek között Szin-

gapúrból, Spanyolországból, Ame-
rikából, Norvégiából, Olaszország-
ból, Oroszországból is. A kísérõ-
programokat is nagy érdeklõdés

övezte, többek között
sikerrel zajlott a kétna-
pos konferencia, amely
a fiatal magyar filmesek
helyzetét járta körül; telt-
házas vetítésekkel zajlott
az 1956-os forradalom
emlékére összeállított
program is, és végül, de
nem utolsósorban a
Celluloid Workshop „nyi-
tottFILMforgatás”-ának
elkészült kisfilmjeire is
nagyon sokan voltak kí-
váncsiak. 

A nemzetközi zsûri
és a résztvevõk egy-
aránt nagyra értékelték

a fesztivált, kiemelve a különösen
színvonalas versenyprogramot. A
versenybe került filmeket ez évben
diákzsûri, illetve a nagyjátékfilme-
ket egy kritikusokból álló zsûri is
értékelte. A közel egymillió forint
összdíjazású fesztivál fõdíja mel-
lett az eddigi öt kategórián túl
(nagyjátékfilm, kisjátékfilm, doku-

mentumfilm, animációs film és kí-
sérleti film) egy új kategóriában is
nyertest hirdettek; idén elõször a
legjobb forgatókönyvért járó díjat
is odaítélték. Emellett több külön-
díjat is kiosztottak az alkotóknak:
Miskolc város, a Kodak, illetve a
Duna Televízió különdíját. A ren-
dezvény sikerét mutatja, hogy az
idei filmfesztivált még a tavalyi ta-
lálkozónál is többen látogatták.

A miskolci egyháztörténet
egyik kevéssé ismert fejezeté-
rõl, a helyi evangélikusság tör-
ténetérõl, és a gyülekezetet is
érintõ egyházüldözésekrõl pub-
likált tanulmányt Zsúgyel János
egyetemi adjunktus, helytörté-
neti kutató a Miskolci Keresztény
Szemle hetedik számában. 

A kutató, több szerzõtársához ha-
sonlóan, elõadást is tartott a témá-
ban, a Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége miskolci csoportjának
legutóbbi összejövetelén. Zsúgyel
Jánossal a rendezvényt követõen
beszélgettünk, az általa feldolgozott
témáról. 

Mint mondta, a miskolci evan-
gélikusság mintegy öt évszáza-
don keresztül jelentõs szerepet ját-
szott a város történetében. A gyü-
lekezet történetének dokumentu-
mokkal alátámasztott, két évszá-
zados eseményeit korábban ala-
posan feldolgozta a Várhegyi
Miklós–Szebik Imre szerzõpáros, az
1983-ban megjelent kiadvány azon-
ban – érthetõ okokból – csak kor-
látozott terjedelemben és vissza-
fogott hangnemben foglalkozik az
1945 utáni eseményekkel. 

– A legújabb kori egyházüldözés
eseményeinek ismerete azonban el-
engedhetetlen, ha meg akarjuk ér-
teni, hogy a miskolci evangélikus-
ság történetében a több mint más-

fél évszázados, lelkiekben, lélek-
számban, kisugárzásban és anya-
giakban mutatkozó gyarapodást
és terebélyesedést miért követték
az elmúlt évtizedekben a fogyás és
a hanyatlás jelei – hangoztatta
Zsúgyel János. Mint fogalmazott: a
Miskolc közéletében valaha aktív
szerepet vállaló, tetterõs evangéli-
kus polgárok gyülekezetébõl mára
lélekszámban és erejében erõsen
megfogyatkozott, befelé forduló hit-
község lett. 

– Ez az írás a Miskolci Evangélikus
Egyházközség irattárában fellelhe-
tõ dokumentumok alapján kísérli
meg a háború utáni másfél évtized
történetét rekonstruálni – mondta
még el a kutató, aki szerint nehéz
meghatottság nélkül olvasni a régi
iratokat. – Mennyi bölcs gondolat,
mennyi õszintén szolgáló akarat,
mennyi reménység, mennyi újra-
kezdés! A körülmények szorító fog-
ságában tevékenykedõ elõdeink hi-
tébõl és cselekedeteibõl ma is bi-
zalommal meríthetünk erõt – hang-
súlyozta Zsúgyel János. Az ad-
junktus szerint a dokumentumok ol-
vasása – reményei szerint – lehe-
tõséget nyújt a gyülekezet életében
meghatározó szerepet játszó lel-
készek és egyháztagok alakjának
újbóli felidézéséhez, s ma már az
események egykori tanúi és le-
származottai is kellõ távlatból tud-
ják szemlélni, akár saját szerepü-
ket is a történelem alakításában.  

ÚTRA-VALÓ
Szeptember 30-án új mûsorral

gazdagodik a Miskolc Televízió.
Minden, ami autózás. Tippek,
trükkök, érdekességek és aktu-
alitások. A havonta jelentkezõ
mûsorból mindent megtudhat,
ami ahhoz szükséges, hogy biz-
tonságosan közlekedhessen,
hogy a vezetés élmény legyen.
Útra-Való minden hónapban a
Miskolc Televízióban.

Fiatal Filmesek Nemzetközi Fesztiválja

TÖBB DÍJ, HATALMAS ÉRDEKLÕDÉS

A fesztivál egyik fôdíja és díjazottja.

Útburkolat- és
vezetékcsere

Ma adják át Perecesen, a
Csajkovszkij úton a felújított
ivóvíz-gerincvezetéket. Ugyanitt
folytatódik a tavasszal meg-
kezdett útrekonstrukció is,
amellyel régi problémát kí-
vánnak orvosolni.

Bazin Géza települési képviselõ
elmondása szerint a közmûvesí-
tések miatti útfelbontások követ-

keztében a Pereces második fõ-
útjaként is emlegetett Csajkovszkij
utca gyakorlatilag járhatatlanná
vált. Májusban döntöttek az út-
burkolat teljes cseréjérõl, s ekkor
merült fel az is, hogy elõbb jó
lenne az út alatt haladó, elavult
ivóvíz-gerincvezeték cseréjét is
megoldani. Ha ugyanis a régi ve-
zeték marad, bármikor bekövet-
kezhet csõtörés, amelynek elhá-
rítása során ismét meg kellene
rongálni az új burkolatot.

A vízvezeték cseréje több tíz-
milliós önkormányzati beruhá-
zással zajlott, a lefektetett, új ve-
zeték átadására a mai napon
kerül sor. Így mostantól folyta-
tódhat az útburkolat cseréje is,
amely közel ezer ember számá-
ra könnyítheti meg a közlekedést,
a Csajkovszkij út újbóli járható-
vá tételével. 

Sz. S.

Evangélikusok
Miskolcon

A panelprogram miskolci
eredményeirõl, tapasztalatairól,
s öt Király utcai lakóháztömb
összesen 274 garzonlakásának
energiatakarékos felújításáról
tartottak helyszíni sajtótájékoz-
tatót szeptember 26-án. 

Szilágyi Gizella, a terület önkor-
mányzati képviselõje örömét fe-
jezte ki, hogy a felújított, korszerû-
sített lakások átadásáról számol-
hat be. A munkák 2004 augusz-
tusában kezdõdtek a Király utca
1–5. lakótömbök garzonlakásai-
ban, azóta megtörtént a külsõ
homlokzat hõszigetelése, festése,
a tetõszerkezet vízszigetelése, a nyí-
lászárók, erkélyek cseréje, a belsõ,
közös helyiségek burkolatainak
felújítása, az alapvezetékek, füg-
gõleges strangok vezetékcseréje,
a fûtési-, illetve a villamos rendszer
korszerûsítése, a személyfelvonók
cseréje. Mintegy 27 millió forintból
rendezték a környezetet is, felújí-
tották a közparkot, EU-szabvá-
nyoknak megfelelõ, körülkerített ját-
szóteret alakítottak ki. Az épület-
tömb felújítására 43 százalékos,
vissza nem térítendõ állami tá-
mogatást nyert a város, a fenn-
maradó 57 százalékot az önkor-

mányzat saját erõként, a költség-
vetésbõl elkülönítve biztosította. A
felújítás, korszerûsítés teljes beru-
házási költsége meghaladja a 830
millió forintot.

Tompa Sándor képviselõ, a pa-
nelprogram önkormányzati bizto-
sa eredményesnek nevezte azt az
intenzív kampányt, amelyet az ön-
kormányzat folytatott, hogy minél
több lakóközösséggel megismer-
tesse a panelprogram lehetõségeit,
s kiemelte a Mihõ, illetve a MIK Zrt.
közremûködését. A képviselõ
hangsúlyozta azokat a munkale-
hetõségeket is, amelyeket a pa-
nelprogram munkálatai a helyi vál-
lalkozóknak jelentenek – mint
mondta, érdemes megtanulni az
új technológiákat, s korszerû tu-
dással rendelkezõ szakembereket
képezni, hiszen a program a to-
vábbiakban is folytatódni fog. Káli
Sándor polgármester ugyancsak
határozott „igen”-nel felelt arra a

kérdésre, folytatódik-e a panel-
program Miskolcon. A polgármes-
ter szólt az eddigi eredményekrõl,
s kiemelte, hogy a felújított lakások
pozitív példával szolgálnak más la-
kóközösségek számára is, egyre
többen veszik igénybe a program
biztosította lehetõségeket. Káli
Sándor hangsúlyozta, a Király
utcai beruházás országosan is
példaértékû lehet.             Sz. S.

A Vasgyári piacnál buszmegálló-öblösítési munkálatok kezdõdtek szep-
tember 25-tõl körülbelül két hétig. Riba Istvánné önkormányzati képvi-
selõ tisztelettel kéri a diósgyõriek türelmét a munkálatok idõtartama alatt.

Munkálatok
a buszmegállóban

Kibõvítik és átalakítják a Gyár
utcai református temetõ ravata-
lozóját. A tízmilliós beruházás
keretében az eddigi épület egy
nyolcvan négyzetméteres, oldal-
ról nyitott, fedett terasszal bõvül,
s a teljes létesítmény új, a Jég-
csarnokéhoz hasonló, egyedi te-
tõzetet kap. 

Cseh László, a terület önkor-
mányzati képviselõje elmondta,
az önkormányzat jelentõsen tá-
mogatja az egyházi létesítmé-
nyeket: múlt évben finanszírozták
a Lévay Gimnázium díszkivilágí-

tását, ötmillió forinttal támogatták
a Szent Anna templom tetõfel-
újítását – idén hárommillióval a re-
noválást – s orgonát vásároltak
az avasi templomba is. 

– A ravatalozó felújítása is rend-
kívül idõszerû volt, nem állt ren-
delkezésre fedett elõtér, a gyá-
szolók sokszor esõben álltak
kinn – mondta a képviselõ. – Ezért
kértem a polgármester urat, pó-
tolja ki a képviselõi keretemet –
ez meg is történt, így lehetõvé vált
a bõvítés. A hatmilliós támoga-
tással együtt összesen tízmillió fo-

rintból kezdhettük meg a mun-
kálatokat szeptember 25-én.

Cseh László azt is elmondta,
hogy a terveket és a kivitelezést
ugyanaz a tervezõ, illetve vállal-
kozó készíti, végzi, akik a
Jégcsarnok építésénél is közre-
mûködtek, s a tetõzet is ugyan-
azzal az erdélyi, „pókháló”-tech-
nikával készül.

– November elsejére szeret-
nénk átadni a megújult létesít-
ményt, reméljük, a miskolciak
megelégedésére szolgál majd –
mondta a képviselõ.        Sz. S.

Egészségügyi szûrõnapot
tartanak szeptember 29-én
(pénteken) 10–15 óráig a Holcim
Sportcsarnokban (Sütõ János
utca). Programterv: tüdõszûrés,
vércukorvizsgálat, vérnyomás-
mérés, vastagbél-okkultvér-vizs-
gálat teszttel, EKG-készítés, os-

teoporosis- (csontsûrûség) mé-
rés, szájüregi daganat szûrése,
önkéntes véradási lehetõség,
testtömeg-, testzsír-mérés. Sze-
retettel várnak minden érdek-
lõdõt a szervezõk és Nyulászy
Istvánné önkormányzati képvi-
selõ.

Egészségnap Hejôcsabán

Ezt szeretnék a fogyasztó-
védõk, és ezt szeretnék a fo-
gyasztók is. De mit mutat a
gyakorlat? Milyen a helyzet az
uniós csatlakozás óta? Miskol-
con és környékén mirõl be-
szélnek az adatok? Ezekre a
kérdésekre keresi a választ a
Miskolc Televízió. Október 3-
án, kedden, fél hattól a fo-
gyasztóvédelem lesz a téma,
kapcsolódva a Hálózat Tele-
vízió öt órai kezdésû központi
mûsorához, az Eurórához.
Várják az Ön hívását is!
Telefonszám 503-505. Fo-
gyasztóvédelmi fórum – a
Miskolc Televízióban.

ELSÕ A
FOGYASZTÓ

BÕVÍTIK A RAVATALOZÓT

Felújított garzonlakásokat adtak át

SIKERES PANELPROGRAM

Dr. Tompa Sándor (balról), Szilágyi Gizella és Káli Sándor a Király
utcai felújított lakóháztömb elôtt.

Ha bármilyen panasza,
észrevétele van lapunk ter-
jesztése kapcsán, ezentúl
hívhatja a 46/503-501/100-as
telefonszámot. Hívjon, és
üzenetrögzítõnkön hagyjon
üzenetet!


