
Káli Sándor marad Miskolc
polgármestere és a város köz-
gyûlésében is szocialista több-
ség lesz. Vasárnap ismét sza-
vazott az ország, ezúttal pol-
gármesterekre és önkormány-
zati képviselõkre adhatták le
voksukat a választásra jogo-
sultak. Miskolcon csaknem 142
ezren. 

Magabiztos fölénnyel nyerte a
polgármesterek csatáját Káli
Sándor. A régi-új városvezetõ a sza-
vazatok 56,31 százalékát, ellenfe-
le, a Fidesz–KDNP és az MDF által
támogatott dr. Kriza Ákos pedig a
voksok 40,51 százalékát szerezte
meg. A szavazatkülönbség vala-
mivel több mint 10 ezer volt. 

Rajtuk kívül ketten indultak a pol-
gármesteri székért, Kobold Tamás,
a Függetlenek Miskolci Egyesüle-
te–Miskolci Orvos Társaság szí-
neiben, aki mintegy 1729 szavazatot
kapott, az összes voks 1,63 század
százalékát és Fülöp József Ist-
vánné, a Magyar Kommunista
Munkáspárt városi elnöke, akire
362-en szavaztak.  

Az országos tendenciával el-
lentétben Miskolcon az egyéni vá-
lasztókerületek többségében is
szocialista gyõzelem született –
négy körzet kivételével. A tapolcai,
5. számú választókörzetben Kocsis

Levente, a Fidesz–KDNP jelöltje
kapta meg a voksok többségét.
Fordítani tudott a négy évvel ez-
elõtti eredményen Tavaszi Zsolt is,
a Fidesz–KDNP jelöltje. Így a 10.
számú választókörzetben õ jutott
mandátumhoz. Új képviselõje van
a 17. számú körzetnek is, ahol
Sebestyén Lászlóra, a Fidesz–
KDNP jelöltjére voksoltak a leg-
többen. És változik a 26. számú kör-

zet képviselõjének személye is. Dr.
Kovács László, a Fidesz által is tá-
mogatott MDF-es jelölt kapott bi-
zalmat. 

Az egyes számú választókör-
zetben a voksokért folytatott csa-
tát SZDSZ-es politikus, Kovács
Józsefné nyerte. Az összes többi-
ben szocialista gyõzelem született.
Egyéni választókörzetben jutott
mandátumhoz, így a közgyûlés

padsoraiban ül majd Orosz Lajos,
Hegedûs Andrea, Nyulászy
Istvánné, Szûcs Erika, dr. Bistei
Attila, dr. Varga Zoltán, Fodor Zoltán,
Mokrai Mihály, Szilágyi Gizella,
Fedor Vilmos, dr. Varga László,
Nyírõ Pál, Cseh László, Szebeni
Péter, dr. Simon Gábor, Riba
Istvánné, Zámbó Tiborné, Bartha
György, Bazin Géza, dr. Tompa
Sándor, dr. Hardonyi András. A leg-
nagyobb szavazatkülönbség a 22.
számú választókörzetben volt, ahol
Bartha György mintegy 859 szava-
zatnyi fölényre tett szert. Van olyan
körzet azonban, ahol mindössze egy
vokson múlt a mandátum. A 2.
számú választókörzetben az
MSZP-s Hegedûs Andrea 828 sza-
vazatot kapott, Lenártek András, a
Fidesz– KDNP jelöltje pedig 827-et. 

A közgyûlés maradék 18 helyét
a kompenzációs listáról mandá-
tumhoz jutott politikusok töltik
majd be. Ennek alapján további 11
fideszes: Balogh Zoltán Rezsõ,
Fábián István, Garamvölgyi Attila,
Illyés Miklós, Juga György, dr. Kriza
Ákos, Lenártek András, Molnár
Péter, dr. Szinay Attila, Szûcs
Tamás, Zsiga Marcel Lóránt. Egy
MDF-es: dr. Hártó György, két
SZDSZ-es: T. Asztalos Ildikó, Szabó
Tamás. Két MSZP-s: Csordás
Mihály, Horváth Ottóné, valamint a
Függetlenek Miskolci Egyesülete-
Miskolci Orvos Társaság két kép-
viselõje: Kobold Tamás és Hircsu
Ákos is bekerült a közgyûlésbe.

Csütörtökön 16 óráig volt lehe-
tõség a választások eredménye el-
leni kifogások benyújtására azok-
ban a körzetekben, ahol csak a
szavazás másnapján született ered-
mény, más területeken már szer-
dán lejárt a határidõ. A miskolci vá-
lasztási irodától kapott informáci-
ók szerint a borsodi megyeszék-
helyen három fellebbezést nyúj-
tottak be. 

A somogyi siker azért számí-
tott különösen értékesnek, mert
a piros-fehérek emberhátrány-
ban harcolták ki! Az utolsó élvo-
nalbeli mérkõzését vezetõ Szarka
Zoltán ugyanis a 47. percben az
argentin Buzt kiállította. Ennek el-
lenére bejött Csank ragyogó cse-
réje: a 49. percben pályára kül-

dött Szögedi Szilárd három perc-
cel késõbb (!) már be is talált a
kaposváriak kapujába. Alves
ugyan egyenlített, ám a lélektani
csatát a diósgyõriek bírták jobban,
akik a hosszabbítás harmadik
percében (!) a második mérkõ-
zését játszó Foxi találatának kö-
szönhetõen három ponttal gya-
rapították termésüket.

– Az elsõ félidõben egy dara-
big az a Diósgyõr volt a pályán,
amit nem szeretek nézni. Érdekes
módon a kiállítás hozott ben-
nünket lendületbe, mintegy va-
rázsütésre a futballisták elkezd-
tek játszani, sokkal többet vállal-
tak és ennek köszönhetõen rend-
kívül értékes gyõzelmet arattunk
– kommentálta a találkozón tör-
ténteket Csank János.

A tréner szakmai stábja a kö-
zeli napokban egyébként bõvült,
ugyanis pályaedzõként csatla-
kozott a piros-fehérekhez Földesi

Károly, aki annak idején maga is
szerepelt a DVTK-ban. 

– Nincs mit titkolni azon, hogy
nagyon örültem a felkérésnek, hi-
szen Diósgyõrben dolgozni óriá-
si megtiszteltetés. Ez a közeg, a
lelkes, csapatáért mindenre kész
szurkolótábor semmi máshoz
nem hasonlítható. Azzal is tisz-
tában vagyok, hogy nem lesz
könnyû, de igyekezni fogok, hogy
ne okozzak munkámmal csaló-
dást. Edzõsködtem más csapa-
toknál is, de a szemeimet mindig
rajta tartottam a DVTK-n, rendre
figyelemmel kísértem a csapatot,
s amikor lehetõségem adódott,
személyesen is jelen voltam a
mérkõzéseken. Úgy gondolom,
ennek a gárdának minimum az
elsõ tízben van a helye. A mun-
kámmal igyekszem segíteni
Csank Jánost és megpróbáljuk
a lehetõ legjobb eredményt elér-
ni – mondta az ötvennégy éves
szakember.

Ezen a hét végén a válogatott
Európa-bajnoki selejtezõje miatt
nem lesz forduló, az együttes leg-
közelebb október 14-én, szom-
baton 14 órakor játszik, hazai
környezetben a Vácot fogadja.
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Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében

MISKOLCI NAP

Hétfõtõl megváltozott a for-
galmi rend a belvárosban, át-
adták ugyanis a Corvin utca
új, négysávosított szakaszát,
ahol jelzõlámpa és körforga-
lom könnyíti a haladást. A
Corvin–Vörösmarty utcai cso-
mópontban pedig egyik irány-
ban sem lehet balra kanya-
rodni.

Hétfõn délelõtt sokan még
nem szoktak hozzá az új sza-
bályhoz, pedig már a tábla is ki-
került, ami tiltja a balra kanyaro-
dást a Corvin és Vörösmarty
utcák keresztezõdésében. A
Vörösmarty utcáig tartó részt már
júniusban átadták, október 2-án,
hétfõn pedig megnyílt a forgalom
elõtt a Vörösmarty és Görgey
utcák közötti kétirányú szakasz
is, így az autósoknak több válto-
zásra is oda kell figyelniük.

A Görgey és Corvin utcák ke-
resztezõdésében létrehozott kör-
forgalomban minden haladási irány
biztosított. A nem keresztezõ for-
galom számára a körforgalom két

szélén úgynevezett surranó sávot
alakítottak ki. Az új szakasz átépí-
tésének mintegy 250 millió forin-
tos költségét Miskolc saját költ-
ségvetésébõl finanszírozta.

Október 7-én az egészség-
ügyi dolgozók egészségnapja
kapcsán Mozgásra fel! Címmel
sportos egészségnapot tarta-
nak a sportcsarnokban Miskol-
con.

Az esemény sajtótájékoztatóján
dr. Hardonyi András, a Semmel-
weis Kórház szülész-nõgyógyász
fõorvosa elmondta, másodszor
rendezik meg a városban az
egészségügyi dolgozók napját.
Megemlítette, hogy az elmúlt évek-
ben már bevált eseménysorozat-
tá váltak az egészségnapok a vá-
rosban, melyek eredményessége
azt bizonyítja, hogy igény van rá.
Különösen örömteli az, hogy az
egészségnapon megszûrt embe-
rek nagy része meg is jelenik aztán
a szükséges vizsgálatokon.

Dr. Kovács Katalin, az Egyesített
Bölcsõdék és Egészségügyi Szol-
gálat igazgatója elmondta, két
része lesz szombaton a prog-
ramnak. Ebbõl az egyik a szakmai
tudományos ülés a Petõfi utca
1–3.-ban, ahol elõremutató és a
szakma jövõjét bizonyító elõadá-
sokat hallgathatnak meg a részt-
vevõk. A sportos egészségnapot
pedig a sportcsarnokban tartják
10-tõl este 20.30-ig. A nap során

meghirdetik a városi fogyókúra ver-
senyt egyéni, családi és munka-
helyi kategóriákban. A verseny
folyamatos lesz, a négyhavonta
megrendezésre kerülõ egész-
ségnapokon újra és újra meghir-
detik. Szombaton egy tájékozta-
tó füzetet kapnak az érdeklõdõk,
mellyel a háziorvosánál kell je-
lentkeznie, és néhány vizsgálat
után segítséggel belefoghatnak a
fogyókúrázásba. 

Dr. Szálkai Iván városi fõorvos ki-
jelentette, az egészségnapok or-
szágos szinten is példaértékûek,
különösen, hogy így fennmaradt az
érdeklõdés a lakosság részérõl.
Hozzátette: fel kell ébreszteni az em-
bereket, rá kell ébreszteni õket, hogy
saját maguk felelõsek az egész-
ségükért. Kulcsárné Réti Gabriella
városi egészségfejlesztési koordi-
nátor hozzátette az elhangzottak-
hoz: a pozitív gondolkodást sze-
retnék hangsúlyozni, és példát mu-
tatni. Már a gyerekeknél el kell kez-
deni az egészségtudatos nevelést,
ezért is lesznek a gyerekprogramok.
Vizsgálatok ezúttal nem lesznek, vi-
szont sok tájékoztató és kiállítás,
versenyek, és persze koncert.
Fellép Rúzsa Magdi és Varga
Ferenc, akikre azért esett a vá-
lasztás, mert szintén egészségügyi
dolgozók.

Különfutamban dõlt el a
salakmotoros Európa-baj-
noki cím sorsa Miskolcon, a
népkerti sporttelepen. A két
lengyel versenyzõ közül
Krzysztow Jablonski volt a
gyorsabb, megelõzve Grze-
gorz Walaseket. A magyar
színeket képviselõ miskolci
Szatmári László kilencedik
lett, míg a magyar licences
Matej Ferjan a tartaléksor-
ból elõrelépve, beugróként
az ötödik helyet szerezte
meg.

Soha rosszabb versenyt! –
fogalmazódott meg a mintegy
háromezres szurkolótáborban
a gondolat az utolsó futamot
követõen. Azt már a szombati sza-
badedzésen is sejteni lehetett,
hogy kemény csatára van kilátás,
nos, a várakozás beigazolódott.

Hatalmas bukással kezdõ-
dött… Az elsõ futamban a 2004-
ben Európa-bajnoki címet szer-
zõ Matej Zagar hatalmasat bukott.
Nem is folytathatta, s különösen
azért lehetett dühös, mert önhi-
báján kívül került a nehéz szitu-
ációba: a kanyarban az elsõ ke-
reke egész egyszerûen „kiug-
rott” a motor alól. Mentõ vitte el,
óriási szerencse, hogy nem sé-
rült meg súlyosan.

Így aztán az egyetlen tartalék,
Matej Ferjan léphetett színre. A

miskolci Szatmári bemutatkozá-
sa nem bizonyult túlságosan si-
keresnek, ugyanis egy ponttal
adta le a névjegyét. A nyolcadik
futamban azonban remekelt:
Ferjan ellen kiélezett csatában
mutatta meg képességeit, három
pontját hatalmas ováció fogadta.
Volt még egy esélye, de hiába
elõzte meg a két lengyelt,
Jablonski visszafoglalta az elsõ
helyet, a késõbbiekben pedig
már csak pontmorzsák maradtak
a miskolci fiúnak.

A húsz futamot követõen pont-
egyenlõség alakult ki, ezért „szét-
lövés” következett. Ebben Jablonski
igazolta, hogy sokkal jobb, mint

Walasek, utána pe-
dig már a dobogó te-
tejérõl integethetett a
nézõknek.

– Hibáztam. Az ele-
jén nem azzal a mo-
torral mentem, ame-
lyikkel kellett volna, a
hajrában pedig nem
sikerültek a startjaim.
Egy kicsivel nagyobb
odafigyelésre lett vol-
na szükség, mert
ebben az esetben
jóval elõrébb végez-
hettem volna. A ver-
seny alaposan igény-
be vett, nagyon ne-
héz csata volt – kom-
mentálta a viadalt
Szatmári László.

– A verseny megkoronázta
három éve tartó munkánkat, Miskolc
ezzel véglegesen visszairatkozott a
kontinens salakmotoros térképére.
Jövõre három rangos versenyre
kaptunk rendezési jogot: egyéni vi-
lágbajnoki kvalifikációra, bajnok-
csapatok Európa-kupa döntõjére,
valamint junior Európa-bajnoki kö-
zépdöntõre. Az akarat és a szán-
dék megvan, egyedül azonban
ezt már képtelenek vagyunk meg-
oldani, lehetõségeink behatárol-
tak, újabb támogatókra van szük-
ség – fogalmazta meg markáns vé-
leményét a verseny után Jacsó
Tibor, a házigazda Speedway
Miskolc elnöke.               (doros)

Képviselõket választottunk

MISKOLCON MARADT A SZOCIALISTA VEZETÉS

ÁTADTÁK A CORVIN UTCÁT

Egészségügyi dolgozók egészségnapja

Városi fogyókúra-
versenyt hirdetnek

Miskolcon ismét közönségsikert aratott a sa-
lakmotorozás, a Népkertben sokan buzdították
a vaspapucsosokat.

Közönségsiker volt a salakmotoros Eb-döntõ

FERJAN ÖTÖDIK, SZATMÁRI KILENCEDIK

Immár végig négy sávon használhatják az autósok a Corvin utcát.

Öt fordulón keresztül csak a keserûség, megannyi negatív él-
mény jutott a diósgyõri foci szerelmeseinek, ám a nyolcadik
fordulóban megtört a jég! Csank János vezetõedzõ legénysé-
ge Kaposvárott nyerni tudott és azonnal a középmezõnybe la-
vírozott a táblázaton.

FÖLDESI KÁROLY MUNKÁBA ÁLLT DIÓSGYÕRÖTT

Korábban kezdenek!



PÁRTOK – PORTÁK
Petíció a képviselõknek

A Fidelitas és az Ifjúsági
Kereszténydemokrata Szövetség
(IKSZ) miskolci csoportjai arra
kérték a Szocialista Párt miskolci
országgyûlési képviselõit, hogy
az október 6-i, parlamenti ülés-
napon, a bizalmi szavazáson ne
támogassák Gyurcsány Feren-
cet.

Konyári György, a Fidelitas mis-
kolci alelnöke és Zólyomi Péter, az
IKSZ miskolci elnöke október 5-én
adták át az errõl szóló petíciót az
MSZP miskolci irodájában. 

A petícióban több idézet szere-
pel – indoklásként – Gyurcsány
Ferenc nyilvánosságra került bala-
tonõszödi beszédébõl. A fiatal po-
litikusok az esemény sajtótájékoz-

tatóján elmondták: nem arra kérik
a miskolci szocialista képviselõket,
hogy pártjuk, meggyõzõdésük
ellen szavazzanak. – Arra kérjük
õket – ezt a petícióban is megfo-
galmaztuk – hogy szavazzanak a
hazugság, a megengedhetetlen
stílus ellen – hangoztatta Konyári
György.

Felülvizsgálnának
egyes döntéseket

Olyan eredményt ért el a Fidesz
a megyében, amely lehetõvé teszi,
hogy vezesse a közgyûlést, és a
minõsített többsége is megvan,
mondták el a párt képviselõi hét-
közi sajtótájékoztatójukon.

Dr. Ódor Ferenc ugyanakkor saj-
nálatát fejezte ki, hogy csupán két
pártlista jutott be, így kétpólusú lett
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Közgyûlés. Még július elején hoz-
tak egy határozatot a listájukról, és
megnevezték dr. Ódor Ferencet
elnök-, míg Koncz Ferencet alelnök-
jelöltnek, így az már biztos, hogy
õk ketten ezt a tisztséget látják majd
el a grémiumban, melynek alaku-
ló ülését elõreláthatóan október 12-
ére hívják majd össze. A frakció ve-
zetõje ismét Gergely Zsolt lesz. 

A sajtótájékoztatón Ódor Ferenc
hangsúlyozta, hogy vannak olyan
döntései a közgyûlésnek, mellyel
korábban sem értettek egyet, és
amelyet felül szeretnének bírálni,
ilyen például az intézmények ösz-
szevonása, amely hatszáznál több
munkahely elvesztését jelentette. De
ide sorolta a politikus a konyhák pri-
vatizációját is.

– Az intézmények, így például a
megyei kórház épületfelújítását
folytatni szeretnénk, a lobbi-tevé-
kenységet pedig erõsíteni. A mun-
kahelyteremtések kapcsán számí-
tunk a kormány és a szocialista el-
lenzék segítségére is – jelentette ki
dr. Ódor Ferenc.

Gergely Zsolt hangsúlyozta, hogy
mint választási szlogenjükben is
megfogalmazták, egy szövetség-
ként indultak, hiszen a jelöltjeiket
hét szervezet támogatta. A koráb-
ban is mûködõ 11 bizottságot sze-
retnék megtartani, és ebbõl három
vezetését ajánlanák fel a szocia-
listáknak.

Koncz Ferenc kijelentette, meg-
van az erõ és az eltökéltség abban,
hogy hozzányúljanak ahhoz, ami
rosszul mûködik, és meghagyják
azt, ami jó. 
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32 mandátummal a
Fidesz–KDNP szerezte meg
a többséget a megyei köz-
gyûlésben. Az 59 tagú tes-
tületbe a 10 ezernél több
lakosú települések 19, míg
a 10 ezernél kevesebb la-
kosú települések 40 kép-
viselõt szavazhattak be. 

A Fidesz–KDNP idén Heves
kivételével minden megyei
közgyûlésen megszerezte a
többséget, az ottani testület-
be ugyanis a kormánypártok
és az ellenzék is 20-20 kép-
viselõt delegálhat. Borsodban
a 10 ezernél nagyobb lélek-
számú településeken a 19-
bõl 10 mandátumot az MSZP, 9-
et a Fidesz–KDNP szerzett meg.
A kisebb lélekszámú települése-
ken viszont a 40 mandátumból
23-at kapott a Fidesz–KDNP és
17-et az MSZP. Így összesen 32

képviselõvel az ellenzéké a köz-
gyûlési többség. 

Ami a kisebb városok, közsé-
gek polgármestereit illeti, a
Miskolc környéki településeken
a következõ lett az eredmény:

Alsóvadászon Kiss Lászlóné füg-
getlenként, Arnóton Kolenkó
Gábor szintén függetlenként,
Emõdön Lehóczki István a
Nemzeti Fórum jelöltjeként gyõ-
zött. Felsõzsolca élén továbbra

is a független Fehér Attila,
Gesztely élén a szintén függet-
len Hompoth Imre, Halmaj élén
pedig az ugyancsak független
Tóth József áll majd. Her-
nádkakban Hajdu János, Kis-
tokajban Bajor Józsefné, Má-
lyiban dr. Zelei Zoltán, Muhiban
pedig Czinglerné Tóth Gizella
lesz független jelöltként polgár-
mester a következõ ciklusban.
Nyékládházán Galuska László az
MSZP színeiben, Ongán Madzin
Tibor függetlenként, Sajóecse-
gen Rabi József szintén függet-
lenként, Sajókeresztúrban Kollár
Miklós ugyancsak függetlenként
nyert. Sajóládon Veres János,
Sajópálfalán Kovács Tamás,
Sajóvámoson Komjáthy Lajosné,
Szirmabesenyõben Fedor Vince
független jelölt lesz polgármes-
ter a következõ ciklusban.
Szikszón Füzesséri József, az
MSZP–SZDSZ közös jelöltje
nyert.

Zöldségvásár
Kedvezményes alma-, burgonya- és hagyma-vásárt tar-

tanak október 13-án, pénteken 14 és 17 óra között a kom-
lóstetõi Lomb utcában. Mindenkit szeretettel vár Zámbó
Tiborné önkormányzati képviselõ!

Választási eredmények megyénkbôl

JOBBOLDALI TÖBBSÉG BORSODBAN

Szavazatszámlálás vasárnap este.

25 KATALÓGUS... 

BENNE AZ EGÉSZ VILÁG!
Csak idõ kérdése volt, hogy a ma-

gyar utazási piacon évek óta jelen lévõ
két nagy utaztató mellett (Neckermann,
TUI) mikor tûnik fel az európai piac
egyik legnagyobbja, a DERTOUR.  A
napokban a fõvárosban megtartott
rendezvényen a DERTOUR német uta-
zási iroda bemutatta leányvállalatát, a
DERTOUR Hungária Kft.-t. A szakmai
találkozóra a Szerviz Utazási Iroda
képviselõit mint a DERTOUR Hungária
leendõ partnereit hívták meg. 

A német tulajdonban lévõ  DER-
TOUR cégcsoport tagjai: a DERTOUR,
a MEIER’S  WELTREISEN, és az ADAC. 

A három iroda kínálata gyakorlati-
lag magában foglalja az egész világot.
A DERTOUR és a MEIER’S évek óta
piacvezetõ az ázsiai térségben. Ezt el-
sõsorban színvonalas csomagtúráinak
köszönheti, az ADAC pedig az egy-
szerûbb, olcsóbb, dinamikusabb uta-
kat szervezi a fiatalabb korosztály
számára.

A kontinensek kínálata egy-egy önál-
ló katalógusban találhatók meg, ame-
lyekben az Indiai-óceán, Afrika, Ázsia,
a Közel- és Távol-Kelet, Mexikó, a
Karib-tenger, Ausztrália és az Egyesült
Államok szerepelnek. Külön „Städte”
katalógusban kapott helyet 160 város
ajánlata,  ahol nemcsak szálláshelyet, de
programokat, színház- és musicaljegyet

is biztosítanak az érdeklõdõknek. A
DERTOUR nyolc országot lefedõ „Sí”
katalógusában ebben az esztendõben
Lengyelország az újdonság. Ugyancsak
önálló katalógusban szerepel a világ kü-
lönbözõ tengereit átszelõ 26 típusú ha-
jóút. A luxus iránt érdeklõdõk részére
a DELUX katalógusban 5-6 csillagos
szállodák minden igényt kielégítõ, magas
színvonalú kínálatát találjuk akár heli-
kopteres, vagy limuzinos transzferrel. 

Bár a DERTOUR Hungária nem ter-
vez budapesti indulású charterjárato-
kat, a kínálatban mégis számtalan bu-
dapesti indítású utazást találunk ( India,
Barbados, Kuba, Jamaika, Brazília, Vene-
zuela, Mauritius, Zanzibár, Tanzánia,
Kenya, Gambia). A magyar utazási szo-
kásokat figyelembe véve az iroda a
Németországból induló charterjáratai-
hoz  menetrend szerinti járattal csat-
lakoztatja az utasokat. A charterjára-
tokat  az LTU légitársasággal szervezi.
A távoli helyszíneken az iroda partne-
rei az érkezõ utasoknak német, ill. angol
nyelvû idegenvezetést vagy asszisz-
tenciát biztosítanak.

Az elképesztõen gazdag kínálatot fel-
ölelõ katalógusokat az érdeklõdõk a
Szerviz Iroda Utazásszervezõ Kft.
Miskolc, Mártírok u. 1. alatti irodájá-
ban találják meg, ahol a DERTOUR
Hungária útjaira már jelentkezni  is lehet.Pályázati felhívás

A „Dr. Hilscher Rezsõ Közalapítvány a Miskolci Családokért” pályázatot hir-
det „Jó gyakorlatok Miskolcon” címmel szociális, gyermekjóléti, gyer-
mekvédelmi területen dolgozó szakemberek, szakmai team-ek számára.

A pályázat célja, hogy leírásra, összegyûjtésre és bemutatásra kerülje-
nek azok a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátások területén je-
lenleg is mûködõ jó gyakorlatok, szakmai protokollok, amelyek valós szük-
ségletek kielégítésére jöttek létre, és hatékonyan hozzájárulnak a szolgálta-
tások fejlesztéséhez.

A pályázatok benyújtásának módja:

A teljes pályázati anyag a pályázati adatlapból
és az adatlapon feltüntetett kötelezõ mellékletekbõl áll.

Az adatlap személyesen átvehetõ a Miskolci Családsegítõ Központ
Egészségügyi és Szociális Diszpécser Központjában,

Miskolc, Arany J. u. 37. vagy
letölthetõ az Egészségügyi és Szociális Diszpécser Központ honlapjáról.

www.aranyinfo2006.hu-ról.
A pályázatokat három, külön fûzött példányban (1 eredeti, 2 másolat)

zárt borítékban, jelszóval ellátva, személyesen
vagy postán az alábbi címre kérjük benyújtani:

Miskolci Családsegítõ Központ Egészségügyi és Szociális Diszpécser Központ
3530 Miskolc, Arany János u. 37.

A pályázatok beérkezésének határideje:
2006. október 24., 14 óra.

A pályázattal kapcsolatban bõvebb felvilágosítás kérhetõ az Egészségügyi
és Szociális Diszpécser Központ munkatársaitól. Telefon: 46/509-050

Pályadíj

A pályamunkákat a Dr. Hilscher Rezsõ Közalapítvány
kuratóriuma bírálja el.

A legjobb pályamunkák pályadíjban részesülnek az alábbiak szerint:

A díjak átadására a Szociális Munka Hetén
ünnepélyes keretek között kerül sor.

Egyéni pályázó Szakmai team

I. helyezett . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 000 Ft 100 000 Ft
II. helyezett  . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 000 Ft 60 000 Ft
III. helyezett  . . . . . . . . . . . . . . . . .20 000 Ft 40 000 Ft

Az Ön márkakereskedôje: SUZUKI DIÓSGYÔR
Pótkerék Kft. 3533 Miskolc, Lorántffy Zsuzsanna u. 53.
Tel.: 46/339-907, 46/401-417, e-mail: d.suzuki@yahoo.de

F I X
T Ö R L E S Z T É S Û
H I T E L E K
A L AC S O N Y
K A M AT O Z Á S S A L!
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Október negyedike az álla-
tok világnapja. A központi prog-
ramot idén is a Vadasparkban
rendezték, ahol egész nap ját-
szóház, vetélkedõk és verse-
nyek várták az óvodásokat és
iskolásokat. A jeles napon avat-
ták fel az Új Afrika Házat, mely-
ben 24 állatfaj lelt otthonra. 

Az állatok világnapja az állat-
szeretetérõl ismert Assisi Szent
Ferenc ünnepe, amelyrõl október
negyedikén világszerte, 1991 óta
pedig Magyarországon is meg-
emlékeznek. Eredetileg a vadon
élõ állatok védelmére figyelmez-
tettek és pusztításuk ellen tilta-
koztak ezen a napon, ma már min-
den védtelen élõlényre felhívják a
figyelmet. 

Az állatok világnapját a Miskolci
Vadasparkban 14. éve rendezik
meg. A délelõtt folyamán a Ifjúsági
Ház által szervezett kulturális mû-
sort láthatták a látogatók a park elõt-
ti színpadon. A hagyományos bio-
lógia-vetélkedõt is meghirdették. 

Az állatok világnapján avatták fel
a Vadaspark új bemutatóhelyét, az
Afrika Házat is. Pilz Olivér, a Miskolci
Vadaspark igazgatója elmondta, te-
matikusan szeretnék bemutatni az
egyes földrészeket, ebben az elsõ
az Afrika Ház. Itt 24 állatfaj lelt ott-
honra, köztük a gereza és huszár-
majmok, amelyek eddig szûkös he-
lyen és körülmények között éltek.
A most kialakított külsõ tér a ko-

rábbinak csak-
nem 15-szöröse.
A terráriumok-
ban és röpdék-
ben pedig a ki-
sebb testû élõ-
lények, mint pél-
dául az afrikai
pintyek és sü-
gérek kaptak
helyet. De afrikai
puhatestûeket
és ízeltlábúakat
is bemutat az új
Afrika Ház. Idén
„Az élõvilág vé-
delméért” díjat
a HEROSZ és a

Vadaspark Polák Péter tanárnak, az
Öko-Kör elnökhelyettesének ítélte
oda.

Rendhagyó klímaállomás is várta
a résztvevõ gyerekeket, a British
Council klímaváltozás témájú fo-
tókiállításának kísérõprogramja-
ként. A Miskolc Városi Vadaspark-
ban november végéig látható az
„Észak–Dél–Kelet–Nyugat” címû
fotókiállítás.

Az új rendelkezés alapján: –
akik 2006. október 1-jén még ér-
vényes, 2006. július 1-jét megelõ-
zõen hatályos rendelkezések alap-
ján kiállított – régi típusú (hal-

ványkék színû) közgyógyellátásra
jogosító igazolvánnyal rendelkez-
nek, azok azt az igazolványon fel-
tüntetett érvényességi idõpontot
követõ második hónap utolsó nap-

jáig, de legfeljebb 2007. július 1-jéig
felhasználhatják, 

– a 2006. július 1. és október 1.
között érvényüket vesztõ, – a ko-
rábbi hatályos szabályozás alap-
ján 2006. október 1-jéig felhasz-
nálható – közgyógyellátási iga-
zolványok pedig 2006. november
30-ával bezárólag felhasználha-
tóak. 

Ezúton is szeretnénk felhívni
azon miskolci lakosok figyelmét,
akik régi típusú – a fent jelzett idõ-
pontokban érvényét vesztõ – köz-
gyógyellátásra jogosító igazolvány-
nyal rendelkeznek, – még az ér-
vényességi határidõ lejárta elõtt –
szíveskedjenek felkeresni a Miskolc
Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Egészségügyi, Családvé-
delmi és Foglalkoztatáspolitikai
Fõosztályát (Miskolc, Petõfi S. u. 39.,
telefon: 512-700, 512-800), kérve az
új típusú közgyógyellátási igazol-
vány kiadását.

Ilyen irányú kérelmeket be-
nyújthatják a Miskolc Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal kihe-
lyezett ügyfélszolgálati irodáin is.

A közgyógyellátás megállapítá-
sára irányuló kérelem-nyomtat-
vány letölthetõ a www.miskolc.hu
honlapról is.

A polgármesteri hivatal köz-
oktatási fõosztályvezetõje szerint
a nyelv- és valamilyen más (pl.
történelem, biológia, matemati-
ka) szakos tanároknak van leg-
nagyobb esélyük az elhelyezke-
désre Miskolcon a kéttannyelvû
oktatásban, s keresettek az egye-
temi végzettségû informatikus és
mérnöktanárok is a szakképzés-
ben. 

Az önkormányzati oktatási intéz-
ményekben ugyanakkor további di-
áklétszám-csökkenés várható, egy-
részt a demográfiai helyzet, másrészt
pedig az egyéb fenntartású intéz-
mények egyre nagyobb számban
való megjelenése miatt. Dr. Kormos
Vilmos (fotónkon) elmondása szerint
az önkormányzati fenntartású neve-

lési-oktatási intézményekben 1. év-
folyamon 1450 diák, míg a 9. évfo-
lyamon 3560 fõ kezdte meg tanul-
mányait a 2006/2007. tanévben. Az
elsõ évfolyamon az elõzõ évekhez
képest csökkenés tapasztalható,
míg a 9. évfolyamon a létszám stag-
nál.  A kötelezõ óraszámok meg-
emelésére vonatkozó jogszabály
2007. szeptember 1-jén lép életbe, je-
lenleg számításokat végeznek az in-
tézmények vezetõivel arra vonatko-
zóan, hogy a kötelezõ óraszámok két
órával történõ megemelése hány
pedagógus álláshely megszûnését
eredményezheti. A fõosztályvezetõ el-
mondta, folyamatban van a követ-
kezõ tanév elõkészítése, folynak a
számítások – egyelõre itt sem lehet
még konkrét számokat mondani. 

– Tény, hogy a felsõoktatásban túl-
képzés van. Jelenleg több pedagó-

gus végez a
fõiskolákon,
egyetemeken, mint ahány diplomás
a nevelési-oktatási intézményekben
el tud helyezkedni. Tekintettel arra,
hogy a gyermeklétszám, valamint a
tanulócsoportok száma nem nõ,
ezért új pedagógusokat nagyrészt
csak a nyugdíjba vonulók, szülési sza-
badságon lévõk vagy az elköltözõk
helyén lehet foglalkoztatni – hang-
súlyozta dr. Kormos Vilmos. 

A fõosztályvezetõ elmondása sze-
rint az önkormányzati fenntartású ok-
tatási intézményekben a tanulólét-
szám csökkenését részben a de-
mográfiai helyzet, részben az egyéb
fenntartású intézmények egyre na-
gyobb számban történõ megjelené-
se okozza. Kérdésünkre – milyen vég-
zettségû pedagógusoknak van leg-
nagyobb esélyük az elhelyezkedés-
re Miskolcon – megtudtuk, hogy ke-
resettek a nyelv- és valamilyen (pl. tör-
ténelem, biológia, matematika) sza-
kos tanárok a kéttannyelvû oktatás-
ban, valamint az egyetemi végzett-
ségû informatikus és mérnöktanárok
is, a szakképzésben.             Sz. S. 
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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.

ÉRETTSÉGIZÔ FIATALOK FIGYELMÉBE!
KÉTSZINTÛ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTÔ

TANFOLYAM INDUL BIOLÓGIÁBÓL
Miskolcon, a Földes Ferenc Gimnáziumban. 

A tanfolyam 3 órás elôadásokat és csoportos
gyakorló foglalkozásokat foglal magában.

Idôpont: minden hét keddjén, 15.00 órai kezdettel.
Elôadók: Dr. Kormos Vilmos, Nyéki Attila

Jelentkezni lehet: e-mail-ben: nyeki@ffg.sulinet.hu címen,
vagy telefonon a 70/523-5588 és

a 46/508-459 (120 mellék) számokon.

Miskolcon már hagyománya van az utcai
harcosok küzdelmének, hiszen 1994-ben
Magyarországon elõször Miskolcon ren-
deztek ilyen viadalt, melyet óriási érdek-
lõdés övezett akkor és azóta is. A küz-
delmeken nemzetközileg ismert és elismert
sportolók is ringbe léptek Romániából,
Szlovákiából, Ukrajnából. Ezt a neves sportrendezvényt most újra felélesz-
tik, a hagyományokat tovább folytatják, ugyanakkor szeretnék a küzdõ-
sportokat közismertté tenni, és a közönséggel megszerettetni.

Kapunyitás 18 órakor, jegyek elõvételben
13 órától vásárolhatók.
A rendezvény fõvédnöke

DR. CSÖTÖNYI SÁNDOR és HODI ZOLTÁN,

fellép OOggllyy--GG,

de lesz izraeli katonai harctechnikai bemutató is.

A mûsorvezetõk NNóóccii és VViittkkóó  LLaaccii.

UUttccaaii  hhaarrccoossookk

A miskolci
versenynek

a sportcsarnok
ad otthont

ookkttóóbbeerr

1144--éénn.

UUttccaaii  hhaarrccoossookk

Suzumis BT.
Suzuki és nyugati
autóalkatrészek

Miskolc, Jókai u. 9–11.
(a Petôfi tértôl 200 m)

Tel./fax: 46/359-452
Mobil: 20/377-3923

Nyitva:
hétfô–péntek: 8–17,

szombat: 8–13

OKTÓBERI AKCIÓK:
Ablaktörlô lapátok, téli gumi

KAROSSZÉRIA, KIPUFOGÓK,
FUTÓMÛ- ÉS KUPLUNG-

ALKATRÉSZEK, 
Az akciós termékeken kívül 

minden Suzuki-alkatrész 

5% kedvezménnyel!

Lelkisegély
Problémákkal küzdõ, 
krízishelyzetben lévõ 

személyeknek 
ingyenesen hívható az

„Esély” Lelkisegélyszolgálat
06-80/505-512, bármelyik

napon 19–7 óráig.

ÉRVÉNYESÍTENI KELL AZ IGAZOLVÁNYT

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja az
érintetteket, hogy a 193/2006. (IX. 25.) kormányrendelet 1. §-a
módosította a közgyógyellátási igazolványok érvényességére
vonatkozó szabályokat.

ÚTLEZÁRÁS

Afrika Ház nyílt a vadasparkban

AZ ÁLLATOKAT ÜNNEPELTÜK

A Vadasparkban szinte bármelyik állattal barát-
ságot lehetett kötni.

Az MVK Zrt. tájékoztatja a la-
kosságot, hogy október 9–17-ig
pályakarbantartási munkálatokat
végez a lyukóbányai keresztezô-
désnél (Andrássy és Testvériség
utcák keresztezôdése). A mun-
kálatokat megelôzôen, illetve azok
ideje alatt a Bulgárföld  vr. útát-
járó teljes szélességében lezá-
rásra kerül a fent jelzett napokon
23.15 és 04.45 között, míg nap-
közben igyekeznek biztosítani a
forgalom zavartalanságát. 

Csökkenõ diáklétszám,
tanári álláshelyek

MMiisskkoollccoonnMMiisskkoollccoonn
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Arany Õsz kiállítás
Október 6–10-ig rendezik meg az Arany Õsz elnevezésû orosz

agráripari kiállítást, magyar részvétellel. 2005-ben összesen 56 000
m2-es területen, 70 régióból és 23 országból összesen 2020 ki-
állító mutathatta be termékeit az Arany Õsz kiállításon. A rendezvény
jelentõségét, népszerûségét mutatja az is, hogy a látogatók, szak-
emberek száma meghaladta a 220 000 fõt, akik közül 14 000 kül-
földrõl érkezett. 

A rendezvény kísérõeseményeiként konferenciákat, szeminá-
riumokat, cégprezentációkat, termékversenyeket, bemutatókat szer-
veznek. A kiállítás tematikája: mezõgazdasági, élelmiszeripari ter-
mékek, gépek, berendezések, technológiák, termelési rendsze-
rek, állattenyésztés, állatgyógyászat, takarmányozás, növényvé-
delem, kemikáliák. A kiállítóknak a megjelenés ingyenes, a je-
lentkezõknek a kiutazási, árukiszállítási, biztosítási költségeket kell
fedezniük. 

Borfogyasztás
Az otthoni magyar borfogyasztás enyhe növekedését mérte az

elmúlt években a GfK Hungária Piackutató Intézet. A legfrissebb
felmérés szerint egyre többen választanak drágább, illetve szá-
raz borokat. 

A cég összesítése szerint a borfogyasztás 2005-ben háztar-
tásonként 21,1 liter volt, ami 5 százalékkal több az elõzõ évinél,
és 9 százalékkal haladja meg a 2003. évi mennyiséget. A fogyasztók
egyre gyakrabban választanak minõségi borokat, hiszen az ér-
tékforgalom csak tavaly 10 százalékkal, 2004-ben pedig 9 szá-
zalékkal emelkedett. Tavaly a félédes borok részesedése az el-
adásokon belül 4 százalékponttal 50 százalékra csökkent, a szá-
raz boroké viszont 30 százalékról 3 százalékkal nõtt. A félszáraz
borok aránya továbbra is 9 százalék, míg az édeseké egy szá-
zalékpontos emelkedés mellett 7 százalék volt. A felmérésbõl ki-
derül, hogy a lakosság 59 százaléka fogyaszt bort, ezen belül 29
százalék ritkábban, mint kéthetente. Az emberek egyre gyakrab-
ban látogatnak diszkontáruházakba borvásárlás céljából, egy év
alatt 6 százalékponttal 30 százalékra nõtt ennek az értékesítési
csatornának a részaránya. Ugyancsak sokan választják a hiper-
marketeket, itt az emberek 25 százaléka vásárolt bort tavaly, 5
százalékkal többen a megelõzõ évihez képest. Visszaesést mér-
tek a piackutatók a kisbolt-láncoknál és a független kisboltoknál,
ahol 6, illetve 4 százalékos forgalomcsökkenés következett be egy
év alatt a boreladásokban.

AGRÁRHÍREK
Egyre kevesebb fa az egykori állami gazdaságban

NINCS KERESLET A HELYI ALMÁRA
Egyre fogy az almafák

száma hazánkban, nincs ez
másként a Miskolchoz közeli,
egykor szebb napokat megélt
almáskertekben sem. A be-
vételek napjainkban alig fe-
dezik a kiadásokat, miközben
az idõjárás is nagyban befo-
lyásolja a termést. A volt mis-
kolci állami gazdaságban a tu-
lajdonosok legnagyobb gond-
ja éppen az alma ára. 

Sokakban még elevenen él az
az idõszak, amikor mint iskolás a
Nagy-Miskolci Állami Gazdaság al-
máskertjében töltötte az akkori
évek szeptemberi, októberi hónap
napjait, vagyis amikor ezekrõl a
fákról szüretelhette az almát. Az
ízletes gyümölcs, a télire való vi-
taminpótló egyre kevesebb terü-
leten terem, hiszen a természetes
öregedést követõen nehezen jut
az alma árából arra is, hogy a te-
rület tulajdonosai pótolják a fákat.
Az alma és a gazdaság helyze-
térõl Bodnár Imre fõkertészt kér-
deztük.

– Az utóbbi években nemhogy
miskolci almát nem nagyon lehet
az üzletekben kapni, de lassan már
magyar termést sem. Miért lehet
ez?

– Nem nagyon tudom. Ez va-
lamikor a Nagy-Miskolci Állami
Gazdaság volt, itt azért telepítet-
tek gyümölcsöt, hogy Miskolc
környékét ellássa. 1993 körül kft.

lett, de nekik is az volt a céljuk,
hogy a várost, a térségét ellás-
sák friss gyümölccsel, de ma
már inkább külföldrõl hozzák be,
egyre csökken a friss, helyi gyü-
mölcs iránti kereslet, minden
évben kevesebben jönnek ki ide
hozzánk.

– Ez azt jelenti, hogy a külföld-
rõl behozott alma, körte olcsóbb?

– Nem tudom, hogy a keres-
kedõknek olcsóbb-e, hiszen
mi most egészen kedvezõ áron
adjuk, már az elõállítási költ-
ségekhez viszonyítva. Nálunk
jelenleg hatvan forinttól kilenc-
ven forintig viheti bárki, aki
eljön. Korábban volt a „szedd
és vidd” akció, most pedig a
„vedd-vidd”. Le van szedve
többféle almánk, abból válo-
gathatnak és vásárolhatnak.
Ha jó minõségû almát akar az
ember elõállítani, idõjárástól
függõen 16-18-szor kell per-
metezni. Mi szerencsétlen hely-
zetben vagyunk, mert június 22-
én elkapott egy nagy mennyi-
ségû jég. Emiatt nagyon kevés
étkezési almát tudunk kiszed-

ni, a nagy része léalma lesz. 
Hatvan hektár almás az elmúlt

években eltûnt, bizonyítják ezt a
feltornyozott tõkék és fatörzsek,
1958-as telepítésûek voltak, meg-
érettek a kivágásra.

– Ezektõl az öreg fáktól már mi-
nõségi almát nem tudunk várni,
és ezért muszáj volt kiszednünk
– mondja el a fõkertész.

– De gondolnak-e a telepítés-
re, hiszen országos szinten sem
nagyon telepítenek?

– Igen, behozzák régi uniós or-
szágokból az almát, amit nem
tudom, olcsóbban tudnak-e elõ-
állítani, vagy több támogatást kap-
nak-e, mint mi. Telepítésben nem
gondolkodunk, mert egyszerûen
nem nagyon keresik az almát.

Akár búzahiány is kialakul-
hat az országban jövõ tavasz-
szal a magyar termény iránti
fokozott kereslet miatt. 

Lakatos Zoltán, a Gabonaszö-
vetség elnöke szerint körülbelül
250-300 ezer tonna búza hiány-
zik a malmok éves õrlési szük-
ségletébõl. A jelentõs áremelke-
déssel járó világpiaci kereslet
alapvetõen idõjárási okokkal ma-
gyarázható. Magyarországon
emellett több új vásárló is meg-
jelent, például Német-, Lengyel-
és Csehországból, ami még in-
kább felhajtotta az árakat.
Ráadásul a tavalyi 5,1 millió he-

lyett idén mindössze 4,4
millió tonna búza termett.
Az ország kenyérellátásá-
hoz 1,2 millió tonna búzá-
ra van szükség, de né-
hány malom a magas be-
szerzési árak miatt elha-
lasztotta a készletek egy ré-
szének a feltöltését. Mivel
az erõs exportkereslet miatt
a búza valószínûleg ké-
sõbb sem lesz olcsóbb, a
Gabonaszövetség azt szor-
galmazza, hogy az agrár-
tárca tavaszig „tartalékol-
jon” legalább 200 ezer ton-
nát a korábban felvásárolt
intervenciós gabonából. A liszt ára
eközben tovább emelkedik. A
malmok május óta 10-12 száza-
lékos áremelést értek el, októ-

berben azonban újabb 10 szá-
zalék körüli árnövekedésre van
szükség – közölte Lakatos Zoltán,
a szövetség elnöke.

Több tonna olyan amerikai
eredetû rizst vásárolhattak az el-
múlt hónapokban a magyar fo-
gyasztók, amely nem engedé-
lyezett, génmódosított (GMO)
fajtát tartalmazott – nyilatkozta
Deák Ferenc, az agrártárca osz-
tályvezetõje.

A kifogásolt termékre egy áru-
házláncnál bukkantak a hazai ha-
tóságok. 

Az amerikai botrány kirobba-
nása után az élelmiszerlánc és az
FVM ellenõrzõ állomásai 891 ki-
logramm, még meglévõ gén-
szennyezett terméket zároltak a
magyar piacon.

Az üzletlánc március 15-én lis-
tázta be árukínálatába az USA-ban
termelt rizst, és azóta nemcsak a
GMO-ellenõrzéseken pozitívnak

bizonyuló terméket értékesítette,
hanem több, más hasonló cso-
magolású és eltérõ szavatossági
idejû amerikai rizst is. 

A nemzetközi botrány amiatt
robbant ki, hogy a közelmúltban
az USA-ban kiderült: a szükséges
hatósági és környezeti engedé-
lyezési eljáráson át nem esett
GMO-rizs került kereskedelmi for-
galomba. Szakértõk már korábban
valószínûsítették, hogy a génmó-
dosítással szennyezett amerikai
termékek az uniós piacon is meg-
jelentek. Brüsszel a botrány ki-
robbanása után intézkedett, hogy
csak GMO-mentességet labora-
tóriumi igazolással rendelkezõ
amerikai rizs érkezhet az unióba.

Az áruházlánc a kifogásolt té-
telt valamennyi gyanús amerikai
rizzsel együtt, szeptember 5-ével
kivonta a forgalomból.

Látványos lovas bemutatóval
és felvonulással kezdõdött meg
szombaton a Kisgyõri Szüreti
Nap. A rendezvénynek hu-
szonhárom éves hagyománya
van. Díszbe öltözik ilyenkor a
falu, a szüret kezdetét ünnep-
lik a helyiek, és az idelátogató
vendégek.

A szüreti felvonulás a kisgyõri ha-
gyományok ápolása is egyben. A
népdalkör tagjai magukra öltik
dédanyáik ünnepi ruháját.  

– A régi kornak szeretnénk a ha-
gyományát õrizni. Végül is ez a
ruha két részbõl tevõdik össze, egy
alsó a szoknyai rész, és egy felsõ
a blúz a mellénnyel és kötõvel, il-
letve egy zsebkendõvel van díszítve
még – mondta el Lapsánszkiné
Kései Erzsébet. 

A Kisgyõri Szüreti Nap ma már
nem csupán a falu ünnepe, a kör-
nyezõ településekrõl, sõt a határon
túlról is érkeznek ide vendégek.   

– Ez egy nagyon szép hagyo-
mányos ünnep, amit minden
évben, most már talán huszon-

harmadszor rendeznek meg itt
Kisgyõrben, és meghívott vendé-
geink vannak különbözõ tájakról.
Mi magunk is megyünk mindig,
mert meg vagyunk híva, énekelünk
szüreti dalokat, egy mulatság az
egész – mondta el a népdalkör
másik tagja, Malinák Rozália.

A program ezúttal is a lovas fel-
vonulással kezdõdött. A hintón
eredeti kisgyõri cifraszûrben ült a
bíró, mellette a bíróasszony, akiket
szittya harcosok kísérnek. Ez a szü-
reti nap egyik leglátványosabb
része. 

– Közben egész napos kirako-
dóvásár csábítja a vendégeket, a
Bükkaljai Népmûvészeti Egyesület
tagjai állították fel sátraikat a falu-
háza elõtt, és ott kínálták míves por-
tékáikat. A felvonulással kezdõdik
a szüreti mûsor – adott áttekintést
Grúz Attila szervezõ.  

Ezután táncházzal folytatódott a
program, este pedig közös va-
csorára invitálták a szervezõk a
helybelieket és vendégeiket. A
XXIII. szüreti napot pedig a ha-
gyományos szüreti bál zárta.    

K. A.

Október közepétõl utalha-
tók az uniós területalapú tá-
mogatások. Amennyiben az
FVM kihasználja az Európai
Unió kifizetést könnyítõ intéz-
kedéseit, akkor a hazai ag-
rárvállalkozások korábban
juthatnak hozzá az idei 60 mil-
liárd forintnyi uniós terület-
alapú (SAPS) támogatáshoz.

Amennyiben Brüsszel úgy
dönt, a tagországok várhatóan
nem december 1-jével, hanem
már október 16-tól utalhatják ki
a SAPS-pénzek felét. Dékány
András, az agrártárca szóvivõje
elmondta, hogy még nincse-
nek pontosan kidolgozva az elõre-
hozott kifizetések részletei, de a
szaktárca élni kíván a lehetõséggel.
A kifizetések elõrehozását néhány
balti ország kezdeményezte a ked-
vezõtlen nyári idõjárásra hivatkoz-
va. Brüsszel általában akkor járul
hozzá a támogatások korábbi ki-
utalásához, ha a mezõgazdaságot
súlyos természeti csapások érik. A
balti országok kezdeményezéséhez
Magyarországgal együtt több tag-
állam is csatlakozott, így az EU úgy
döntött, hogy minden tagországnak
megadja az engedélyt. Magyar-
ország idén a csatlakozási megál-
lapodás értelmében a 15 tagál-
lamnak járó területalapú támoga-

tások 35%-át kaphatja meg uniós
költségvetésbõl, amely kiegészít-
hetõ 30%-kal a nemzeti büdzsébõl.
Az uniós támogatás évente emel-
kedik, 2013-ra fogja eléri a régi tag-
államoknak kiutalt agrárpénzek
100%-át. Az ez évi SAPS-támoga-
tás 122 milliárd forint, amit az állam
200 milliárdra kerekít ki, ekkora
összeghez juthatnak most hozzá az
agrárvállalkozások. A számítások
szerint a gazdálkodók idén hektá-
ronként 25 ezer forint SAPS-, 12,7
ezer forint állami támogatást kap-
nak, ez összesen 45 milliárd forin-
tot tesz ki. 

Az állami támogatás maradékát
az állattenyésztõk kapják meg. Az

állami támogatások elõre-
hozott kiutalásáról egyelõ-
re nincs szó. Magyar
György, a szövetkezeti ér-
dekképviselet titkára el-
mondta, elõnyös lenne, ha
a termelõk már október kö-
zepétõl megkapnák a tá-
mogatásokat, fõleg azoknak
a gazdálkodóknak az ese-
tében, akik 15-20%-kal na-
gyobb természeti kárt szen-
vedtek. Esetükben a tava-
lyinál magasabb termény-
árak sem kompenzálják a
hozamcsökkenés okozta ár-
bevétel-kieséseket. Brüsszel
nemrég javasolta, hogy a
nyolc új tagállam 2010 vé-

géig alkalmazhassa a mostani
SAPS-rendszert. A mostani ren-
delkezések szerint 2009-ig át kell
térni az egységes farmtámogatási
szisztémára, az Európai Bizottság
azonban indokoltnak látja a SAPS-
rendszer meghosszabbítását, mert
ezáltal a gazdák egyszerûbben jut-
hatnak a támogatásokhoz.

TERÜLETALAPÚ TÁMOGATÁSOK

Elõre hozzák a kifizetéseket

HIÁNY LEHET BÚZÁBÓL

Másodszor rendezett versenyt
a Sajón az Észak-magyaror-
szági Horgász Egyesület. A fo-
lyóvízi megmérettetésre idén
11-en vállalkoztak. A legjobb
eredménnyel szereplõ horgász
elvihette a vándorkupát, de
értékes felszerelések is gazdá-
ra találtak. 

Egy jó felszerelés több százezer
forint. A folyóvízi horgászat ugyan-
is speciális botot és technikát igé-
nyel. Ezt vallja a tavalyi országos
bajnok is. 

– Ilyen kis folyóvizeken az az
egyik megoldás, hogy amikor ennyi
ember bedobálja az etetõanyagot
és elkezd horgászni zörgéssel, a
halak „átugranak” a másik oldal-
ra, és elõször ott kell próbálni õket
megfogni. A másik, hogy arra kell
törekedni, ne kézzel dobjuk be a
gombócokat, hanem van egy ilyen
kis speciális csésze, és azzal kell
beborítani az etetõanyagot, hogy
ne féljenek a halak, a nagy cso-
bogást, zörgést lehetõség szerint
kerülni kell – mondta el Luzsinszky
Tamás országos bajnok.

Míg egy síkvízi versenyre több
százan neveznek, a folyóvízi
megmérettetésre kevesebben
vállalkoznak. A második Sajó
Kupán 11-en versengtek. A sza-
bályok szerint mindenki egy
bottal, úszóval és horoggal hor-
gászhatott. A cél, hogy a meg-
adott négy óra alatt minél több
és minél nagyobb súlyú halat
fogjanak ki a pecázók. A prog-
ramnak a versengésen túl azon-
ban számos más haszna is van.

– Ez a versenyzõknek szóra-
kozás mellett a technika elsajá-
títása, ötletek, tapasztalatok,
gondolatok cseréje egymás
közt, gyönyörû idõben a sza-
badban eltöltött nap, és közben
jól érzik magukat – mondta
Laskó Miklós, az Észak-ma-
gyarországi Horgász Egyesület
titkára.

Legtöbben kisebb testû és
súlyú domolykókat fogtak. Itt
azonban néhány gramm eltérés
is sokat számít. Az elsõ és má-
sodik helyezett halainak össz-
súlya között például mindössze
néhány gramm volt a különbség. 

lénárt

Szüreti nap Kisgyõrben

Nem mindegy, mivel és hogyan

HORGÁSZVERSENY A SAJÓN

Génmanipulált rizs



Vetélkedõkkel, mu-
latságokkal várják a
szépkorúakat októ-
berben az idõsek hó-
napja alkalmából. A
szépkorúak gondo-
zásával foglalkozó
miskolci intézmé-
nyekben pénteken
nyitották meg a ren-
dezvénysorozatot. 

Volt, ahol hegedû-
szóval, volt, ahol éne-
kes-gitáros produkcióval
köszöntötték a szépkorúakat az
idõsek hónapja alkalmából. Bár
az ünnepségsorozat hivatalosan
csak október 1-jén, az idõsek vi-
lágnapján kezdõdött, az Õszi
Napsugár Otthonban, a Szépko-
rúak Házában és az Iránytû Avasi
Szociális szolgálatnál már pén-
teken változatos programokkal
várták az ünnepelteket.

Az Iránytûnél gyermekmûsor-
ral, operett-válogatással és köz-
kedvelt dalokkal kedveskedtek
az idõseknek. Rézmûves Gabriel-
la igazgató szerint azonban fon-
tos az is, hogy ne csak ebben az
egy hónapban, hanem egész
évben gondoskodjunk az idõ-
sekrõl. Az ünnepségen részt vett
Káli Sándor polgármester is, aki
a szépkorúak optimizmusát és
életörömét méltatta.

A Szépkorúak Háza és az
Iránytû szociális szolgálat egész
hónapon át változatos progra-
mokkal igyekszik emlékezetessé
tenni lakói számára az októbert.

Lesz szüreti bál, generációs ve-
télkedõ, de a barlangfürdõ hab-
jaiban is megmártózhatnak majd
a nyugdíjas korú ünnepeltek.

Az Idõsek Hava programsoro-
zatban a jövõ héten hétfõn sport-
nap az M1 Fitnessben, kezdés:
10.30, helyszín: Szeles u. 11. (volt
Szeles úti ABC épülete). Találko-
zás a helyszínen. 

Kedden kisvonatozás, a prog-
ram igénybe vehetõ regisztráció
alapján a menetrend szerint já-
ratokra retúrjeggyel.

Szerdán városnézõ kisvonato-

zás, indulás: 9 és 11
órakor a Városház tér-
rõl.

Csütörtökön látoga-
tás a Vadasparkba, a
program igénybevétele
regisztráció alapján a
Vadaspark nyitva tartá-
sának megfelelõen.
Látogatás a Miskolc
Városi Tûzoltóságon
pénteken, találkozás a
helyszínen. A progra-
mokra való bejelentke-
zés az Ifjúsági és
Szabadidõ Házban a

411-747 telefonszámon a 12-es
melléken.

Egyéb programok: október 13.,
18.30-kor a DKSK Miskolc Oldies
Rádió kosárlabdacsapat mérkõ-
zése. A mérkõzést a miskolci
nyugdíjasok a nyugdíjasigazol-
ványuk felmutatása ellenében in-
gyenesen tekinthetik meg. Októ-
ber 14.: Diósgyõri FC – Vác lab-
darúgómérkõzés. A mérkõzést a
miskolci nyugdíjasok a nyugdí-
jasigazolványuk felmutatása el-
lenében ingyenesen tekinthetik
meg.

Immár négy Art mozi-terem áll
rendelkezésre Miskolcon a film-
rajongó közönség számára. A
Kossuth és a Hevesy terem mel-
lett a Mûvészetek Házában a
Béke és az Uránia teremben mo-
zizhatunk októbertõl. Mûsoruk
hasonló a Kossuth és Hevesy mo-
zihoz, Art mozi-profillal üzemel-
nek. Céljuk az eddigi filmválasz-
ték bõvítése, illetve bizonyos fil-
mek esetén több elõadásszám
biztosítása. A Kossuth két ter-
mében és a Mûvészetek Háza két
termében egy hónapon belül
mindig különbözõ filmek lesznek,
az elõfordulhat majd, hogy egy-
egy sikeres film visszatér a másik
moziban, hónapok múltán. A hely-
ár a Kossuth termeivel mege-
gyezõen 300 Ft. Pénztárnyitás
mindennap 14.30-tól. 

Néhány szemelvény az októ-
beri mûsorból:

Afrikai szeretõ (német), Thank
you for smoking (amerikai),
Kõkemény (német), Egyetleneim
(magyar), Aura (argentin), Csoma-
legendárium(magyar), Meccslab-
da (amerikai).

A mozitermek üzemeltetõje a
Cine-Mis Kht. Mindkét terem kor-
szerû hang- és vetítéstechnikával
rendelkezik, az Uránia 140, a

Béke 70 fõs, mely nevek a korábbi
itt üzemelõ mozik neveibõl adták
magukat.

Az 1898-ban átadott „pol-
gármesteri ház” földszintjén fél
évszázad eltelte után is válto-
zatlanul mûködött az Arany-
szarvas gyógyszertár, de az
elsõ emeleti lakásokat álla-
mosították. 

1949-ben költözött ide az 1948-
ban alakult, de többször is nevet
változtató Miskolci Tervezõ Iroda. A
tervezõk elõbb a gyógyszertár fe-
letti részben dolgoztak, majd fo-
lyamatosan belakták a teljes eme-
letet. A lakásokat irodákká alakí-
tották, s miután ez a hely is ke-
vésnek bizonyult, elkészítették az
emeletráépítési tervet. Az épület
külsõ megjelenése 1952–1953. kö-
zött alakult ki, s ezt szinte változ-
tatás nélkül megõrizte napjainkig.

A Miskolci Tervezõ Vállalatból lett
a késõbbi ÉSZAKTERV, az öt ma-
gyarországi tervezõ vállalat egyi-
ke. Zsigmondy V. utcai székházu-
kat 1966-ban avatták fel, akkor
hagyták el a Szabadság (ma:
Erzsébet) tér 2. számú saroképü-
let elsõ és második emeletét az ál-
lami tervezõvállalat szakemberei.
Az ÉSZAKTERV mûködésének
elsõ periódusa, olvassuk a cég ne-
gyedszázados évfordulójára meg-
jelentetett kiadványban „egybe-
esik a szocialista realista irányzat
1951–1956 közötti magyarországi
idõszakával. Az ekkor megvalósult
épületek jó része a korszak kon-
vencionális jegyeit hordozza.”
Ennek az építési stílusnak, ha
nem is a legkorábbi, de egyik
korai belvárosi terméke ez a kéte-
meletessé alakított épület. A meg-
lévõ tetõszerkezetet a sarokdí-
szekkel és kupolával az elsõ, a leg-
korábbi tervvázlaton még megtar-
tották, késõbb a teljes „leegysze-
rûsítés” mellett döntöttek. A terveket
Vass Zoltán városi fõmérnök hagy-
ta jóvá, s a hasonlóan ismert, nagy-
nevû építész-tervezõ, Menner
László látta el a következõ szak-
véleménnyel: „a Szabadság tér fe-

lõli utcai fronton, a kupola felé, a
homlokzaton lerajzolt, de az alap-
rajzon kimaradt ablak megépíten-
dõ. Az eresz alatti romános ízû pár-
kányzat helyett tagozott fõpárkányt
javaslok készíttetni.” Valóban így
történt. A sarok-homlokzat átala-
kításának tervei nem készültek el,
a gyakorlati megvalósítás pedig
olyan lett, amit napjainkban is
szemlélhetünk.

A korábbi díszeitõl megfosztott,
kétemeletessé alakított épületben
a miskolci tervezõket a Bükkvidéki
Vendéglátóipari állami vállalat igaz-
gatósága követte, de homlokzati
átalakításra nem került sor ittlétük
közel két évtizede alatt. 1985-ben
költözött ide a Miskolci Vendéglá-
tóipari Vállalat, amely külsõ-belsõ
épületfelújítás után vette át az
épületet. A vállalat neve – meg-
szûnéséig – az Erzsébet téri hom-
lokzaton volt olvasható. A rend-
szerváltozás idõszakában a felú-
jított épületegyüttes mint városi tu-
lajdon, vásárlás útján került a
Bigatton cég 100%-os tulajdoná-
ba. Azóta eltelt újabb másfél év-
tized, s ez mindenki számára jól
érzékelhetõen együtt járt a nagy
múltú, s XX. század közepi átala-
kítása után ma már történeti ér-
tékûvé patinásodott épület hom-
lokzatának elhanyagoltságával, le-
pusztulásával, megállíthatatlan ál-

lagromlásával. Az épület Erzsébet
téri homlokzatán az Andreoli Kft.
cégnév olvasható. 

A „gyógyszertár”, vagy „polgár-
mesteri épület” utcai és udvari
homlokzati felújítási terveit a MIK Zrt.
megbízásából 2005 júliusában a
Puskás Péter vezetõ tervezõ ne-
vével jegyzett Mûépítész Kft. ké-
szítette el. A felújítási tervnél figye-
lembe kellett venni, hogy az 1952-
es emeletráépítéskor a kupola he-
lyére – azt mintegy helyettesíten-
dõ – a középsõ mezõben kétso-
ros ballusztrád került. Ezt a hom-
lokzati mezõt most még hangsú-
lyosabbá teszi a balluszterek fölé
helyezett reklámtábla. Mindkét hom-
lokzati fronton – különösen a
Városház tér felé esõn – megha-
tározóak a törtfehér falazaton meg-
jelenõ, téglavörös színre festett dí-
szítõ elemek (lizénák, párkányok,
kváderek).

A terv tompítja a homlokzat szí-
nezését, kiegyensúlyozottabbá teszi
az épület tömegét. A falszínek fel-
felé világosabbá válnak, s meg-
szûnik a sarok túlságos hangsú-
lyozása azáltal, hogy a mostani bal-
lusztrádot áthelyezik a fõutcai hom-
lokzat szomszédos épület melletti
végébe. A földszinti faszerkezetû
portálok (és a kapuzat) barna és
fekete színben jelennek meg.

Dobrossy István
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Tisztelt Olvasó! Ismeri Ön az 1956-os forradalom és szabadságharc mis-
kolci emlékhelyeit? Hamarosan kiderül! Tíz héten át tartó keresztrejtvény-pá-
lyázatot indítottunk. A tíz keresztrejtvényben az ötven évvel ezelõtti 1956-os
forradalom és szabadságharc miskolci emlékhelyeit rejtettük el. A tíz meg-
fejtést egyben, egy levelezõlapon legkésõbb október 19-e éjfélig juttassák
el a Miskolci Kommunikációs Kht. címére: 3525 Miskolc, Kis-Hunyad u. 9. A
helyes megfejtéseket beküldõk között az Arany Könyvesbolt (Miskolc, Arany
Corvin Üzletház, Arany János út. 11–13.) által felajánlott könyvet sorsolunk ki.

Ismeri Ön az 1956-os forradalom 
miskolci emlékhelyeit?

A megújuló belváros (26.)

A TERVEZÕ VÁLLALATTÓL A BIGATTONIG

A Miskolc TV
heti mûsora

2006. október 9.–2006. október 15.

OKTÓBER 9., HÉTFÕ
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30 Kép-
újság 17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.25 Maga-
zinmûsor (élõ), benne: A választó-
körzetek gyõztes képviselõinek be-
mutatkozása 19.00Miskolc Ma (ism.)
19.25 Vidék Világa, mezõgazda-
sági magazin 19.40 Fiatal Filmesek
Fesztiválja 2006 20.00 Miskolc Ma
(ism.) 20.30Hírháló (h) 21.00 Halálos
felfedezés, kanadai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

OKTÓBER 10., KEDD
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30 Kép-
újság 17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.25 Maga-
zinmûsor (élõ), benne: Sport 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.25 Magazin-
mûsor (élõ), benne: A választókör-
zetek gyõztes képviselõinek bemu-
tatkozása 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Botrányos
szerelem, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

OKTÓBER 11., SZERDA
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30 Kép-
újság 17.30 Mûsorismertetés 17.35
Egészségmagazin (élõ), benne: A
magas vérnyomás 18.00 Miskolc
Ma, hírmûsor 18.25 Magazinmûsor
(élõ), benne: A választókörzetek
gyõztes képviselõinek bemutatko-
zása 19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30
Kéznyújtásnyira, a fogyatékkal élõk
magazinja 20.00 Miskolc Ma (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Bazi nagy
latin lagzi, amerikai film (h) 23.00
A Hálózat mûsora.

OKTÓBER 12., CSÜTÖRTÖK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30 Kép-
újság 17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.25 Maga-
zinmûsor (élõ), benne: A választó-
körzetek gyõztes képviselõinek
bemutatkozása 19.00 Miskolc Ma
(ism.) 19.25 Vidék Világa, mezõgaz-
dasági magazin 19.40 Kedvenceink,
az állatbarátok magazinja 2006
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.00 Szabadtéri mu-
latságok, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

OKTÓBER 13., PÉNTEK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30 Kép-
újság 17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.30 Múzsa,
kulturális magazin 19.00 Miskolc
Ma (ism.) 19.30 Miskolci Montmartre
2006 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.00 A hajnal elsõ
fénye, amerikai film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora. 

OKTÓBER 14., SZOMBAT
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 09.30 Képújság
15.00Miskolci Jegesmedvék–Duna-
újváros bajnoki jégkorongmérkõzés
(ism.) 17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25
Magazinmûsor, válogatás a hét té-
máiból 19.00Miskolc Ma (ism.) 19.30
,,A gyár”, a Miskolc Televízió kisfilmje
1. rész, A kohászat múltja és jelene
20.00Miskolc Ma (ism.) 20.30Hírháló
(h) 21.00A csend börtönében, ame-
rikai film (h) 23.00A Hálózat mûsora.

OKTÓBER 15., VASÁRNAP
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 09.30 Képújság
15.00 Salakmotor Európa-bajnoki
döntõ Miskolcon (ism.) 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00 Króni-
ka, heti hírösszefoglaló magazin
18.30Magazinmûsor, válogatás a hét
témáiból 19.00 Krónika (ism.) 19.30
Múzsa, kulturális magazin (ism.)
20.00 Krónika (ism.) 20.30 Hírháló
(h) 21.00Rabold el az ûrhajót!, ame-
rikai film (h) 23.00A Hálózat mûsora.

A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

KÉT ÚJ ART MOZI-TEREM

Idõsek hónapja

A SZÉPKORÚAKAT ÜNNEPELJÜK

MOZIMÛSOR
MISKOLCON

Hevesy Klub: októ-
ber 5–11. között Csak szex és más
semmi 19 és 21 órakor, Reggeli a
Plútón 16.30-kor, 11-én 19 órakor a
Twist Oliver. Október 12–18. között
17, 19 és 21 órakor Kék mélység, 18-
án 19 órakor A halott menyasszony.

Kossuth mozi: október 5–11. kö-
zött 16.30-kor Az eltakarítónõ, 18.30
és 20.30 órakor Reggeli a Plútón.
Október 12–18. között 14.30, 16.30,
18.30 és 20.30 órakor Egy bolond szá-
zat csinál.

Uránia terem: október 5–11. kö-
zött 15.30-tól Afrikai szeretõk, 18
órától Thank you for smoking, 20 órá-
tól Egy gésa emlékiratai. Október
12–18. között 16 és 18 órakor Polgár-
mester leszek, 20 órától Huncut fel-
hõcske.

Béke terem: október 5–11. között
16 és 18 órakor Aura, 20 órától Afrikai
szeretõk. Október 12–18. között 16
órától Twist Oliver, 18 és 20 órától A
parkolás mûvészete.
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COMPUTER PLANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ
Miskolc, Szinvarpark I. emelet

KIHAGYHATATLAN AJÁNLATOK!
SULINETES AKCIÓINK (MÁR CSAK DECEMBER 31-IG)!!!

Albacomp Activa-Eco Mobil Traveller V2 hordozható
számítógép, 15“ XGA TFT kijelzõ, Intel Pentium M
1.6GHz/2MB processzor, 512MB memória, 60GB HDD,
Dual DVD-író, 2 év garancia. + AJÁNDÉK NYOMTATÓ

169 990 FT –60 000 (SULINET) = 109 990 FT

Albacomp Activa-Eco Express RSR042 számí-
tógép, VIA P4M266A chipset, Celeron 2.8GHz
processzor, 512MB memória, 80GB HDD, Dual
DVD író, fehér ház, billentyûzet és egér, Linux
operációs rendszer, 17“ TFT-LCD monitor, 2 év
szerviz és ebbõl 1 év helyszíni garancia. 

+ AJÁNDÉK NYOMTATÓ

134 990 FT – 60 000 (SULINET) =  74 990 FT
.....és még sok ezer más.

Vásárolja MA a HOLNAP technikáját a TEGNAP árain.
Az árak a 20% áfát tartalmazzák. Amíg a készlet tart, raktárról. Üzleteinkben kérdezzen minket törzs-
vásárlói programunkról, amivel még nagyobb kedvezményeket szerezhet.
Minden, hirdetést felmutató vásárlónk között értékes nyereményeket sorsolunk ki!!!
www.planets.hu

Jöjjön és ismerje meg 
az õsz kozmetikai top-kezeléseit!

� a ránctalanító „botox”-kúrát,
� az új bõrátalakító hámlasztási kúrát,
� legújabb testkezelésünket: cellulit és mell-

kezelés egy idõben – szuper eredmények!

Csak nálunk!
� Elkészítjük számítógépes állapotfelmérését.
� Megkóstolhatja a legújabb fogyókúrás 

és bõrfeszesítõ termékeinket.
� 15% kedvezménnyel vásárolhat 

bérletet és terméket.
� Ajándékként adunk egy speciális 

szemápoló kezelést.

Ezen a napon nemcsak szép lehet,
hanem edzett is. 

� A Wellness Club trénerei várják 
térítésmentes óráikon (jóga, zsírmix, 
step alakformáló, jumpingrope, 
aerobic, zsírégetõ step, core board).

Jelentkezzen  be és elkészítjük: 
� Személyre szóló edzéstervét, étrendjét.
� Összeállítjuk fitnesz és cardio-termi 

programját.
� 15% kedvezménnyel vásárolhat 

bérleteket.
� Csatlakozhat városunk elsõ 

NORDIC WALKING CLUB-jához.

FANTASZTIKUS NYÍLTNAPI HÉTVÉGE OKTÓBER 14-ÉN (SZOMBATON)

HIGH-CARE CENTERBEN
A FUTÓ UTCAI

FITNESS’M – WELLNESS CLUBBAN

PROGRAMJAINKRA BEJELENTKEZÕ VENDÉGEINK KÖZÜL KISORSOLJUK AZT A  6 VENDÉGET, AKIK SZTÁRVENDÉGÜNK, 
ÍZING KLÁRA, A NÕK LAPJA ASZTROLÓGUSÁNAK TANÁCSADÁSAIT IS IGÉNYBE VEHETIK.

VÁRJUK SZERETETTEL! KÉRJEN IDÕPONTOT OKTÓBER 14-RE! 
Fitness’M-Wellness Club – High-Care Center  (3508 Miskolc, Futó utca 70., telefon: 46/431-745)

Ôszi képzési ajánlatok

� ADÓTANÁCSADÓ
– elsô oktatási nap 2006. október 18.

� PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI
ÜGYINTÉZÔ
– elsô oktatási nap 2006. október 11.

� INGATLANKÖZVETÍTÔ
– elsô oktatási nap 2006. október 9.

� KÖZBESZERZÉSI REFERENS
– elsô oktatási nap 2006. október 3.

�MÉRLEGKÉPES KÖNYVELÔ
(vállalkozási szakon)
– elsô oktatási nap 
2006. október 26.

Bôvebb információ 
és jelentkezés:
Perfekt Zrt.
3530 Miskolc, 
Mindszent tér 1. X. em.
Tel.: 46/354-869
fax: 46/509-108
E-mail: miskolc@perfekt.hu

HHHHÖÖÖÖLLLLGGGGYYYYEEEEKKKKNNNNEEEEKKKK,,,,     UUUURRRRAAAAKKKKNNNNAAAAKKKK

VVVVéééégggg lllleeeeggggeeeessss     sssszzzzôôôôrrrr tttteeee lllleeeennnn íííí ttttééééssss     fffféééénnnnyyyysssseeeebbbbeeeessssssssééééggggggggeeee llll
CHROMOLITE-IPL-SMARTLITE technológia.

A test bármely területén maximálisan 
hatékony és biztonságos!

BBBBéééérrrrlllleeeetttt     
11110000%%%%    kkkkeeeeddddvvvveeeezzzzmmmméééénnnnnnnnyyyyeeeellll     

vvvváááállll tttthhhhaaaattttóóóó!!!!
HÖLGYEKNEK, URAKNAK

– wellness hajszabás Jaguár TC melegollóval
– amerikai satírtechnikák
– göndör hajak tartós egyenesítése

HÖLGYEKNEK, URAKNAK
– porcelán- és zselés mûkörömépítés
– manikûr, pedikûr

PPPPiiiitttttttt iiii     SSSSzzzzééééppppsssséééégggghhhháááázzzz

BBBBeeeejjjjeeeelllleeeennnnttttkkkkeeeezzzzééééssss::::     44446666////333355553333----111111114444,,,,     MMMMiiiisssskkkkoooollllcccc,,,,     SSSSzzzzéééécccchhhheeeennnnyyyyiiii     uuuu....     11112222....     

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 indított 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 halfajtát szaporítják
Garadnán?

A, Harcsa
B, Lepényhal
C, Lazac
D, Pisztráng

2. Hány méter magas Közép-Európa
legnagyobb ikonosztáza, amely az
orthodox templomban található?

A, 5
B, 38
C, 18
D, 27

3. Mely legenda hívta életre a Téli
Fesztivál programsorozatot?

A, Bató Eszter 
B, Miskolci kocsonya és a béka
C, Lehel kürtje
D, Molnár szikla 

4. Hol található a „Miskolci Lányok”
szoborcsoport?

A, Erzsébet tér
B, Deák tér
C, Városház tér
D, Szinva-terasz

E HETI KÉRDÉSEINK:

Magyar Könyvvizsgálói 
Kamara Oktatási Központ
3527 Miskolc, Bajcsy-Zs. u. 17.

Õsszel induló szakképzések:
Okleveles könyvvizsgáló
Okleveles adószakértõ

(nemzetközi adózás- 
és forgalmiadó-szak)
indul október 27-én

Adótanácsadó 
indul október 20-án

Mérlegképes könyvelõ 
indul október 19-én

Pénzügyi-számviteli ügyintézõ
indul október 18-án

Könyvvizsgáló-asszisztens
indul október 27-én

Tanúsítványszám:
01-0588-04

Kérje részletes tájékoztatónkat!
Tel.: 46/509-733, 46/509-734

www.mkvkok.hu

INGATLANKÖZVETÍTÕ MAGAS KERESETTEL
MUNKATÁRSAKAT KERES NEM ÜGYNÖKI
MUNKÁRA. TEL.: 30/687-8627, 30/640-1180.

HAJDÚSZOBOSZLÓI AKCIÓS ÜDÜLÉS FÉL-
PANZIÓVAL 16.500 FT/FÕ/HÉT. HÁZIORVOSI
BEUTALÓVAL ÉRKEZÕ VENDÉGEINK 189 FT-
ÉRT FÜRDÕBELÉPÕT ÉS MASSZÁZSKEZE-
LÉST KAPNAK. www.hajduiroda.hu, tel.:
70/313–5501

ÚJ PÉNZTÁRGÉPEK AKCIÓS ÁRON! 35 E FT
+ ÁFA DÍJTALAN HÁZHOZ SZÁLLÍTÁSSAL.
www.hco.hu, tel.: 52/311-211, 70/313–5501

...ÉS MÉG SZÁMOS AKCIÓS TERMÉK. A NYEREMÉNYJÁTÉKOKRÓL ÉS NYEREMÉNYEKRÕL
RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁS A SZÓRÓLAPOKBAN.  

MINNA TERMÉKEK KEDVEZÕ ÁRON KAPHATÓK:
DOBOZOS TEJ 1,5% 1 L 139 FT
BOCIS TEJFÖL 375 G 12% 145 FT

Egységár: 386,67 Ft/kg

HÕKEZELT TEJFÖL 12% 175 G 59 FT
Egységár: 337,14 Ft/kg

ÉTKEZÉSI TÚRÓ 250 G 219 FT
Egységár: 876 Ft Ft/kg

NATÚR ÉS ÍZES JOGHURTOK (3 ÍZBEN) 175 G 59 FT
Egységár: 337,14 Ft/kg

EGYÉB AKCIÓS TERMÉKEINK:
DELMA LIGHT 500 G + 75 G AJÁNDÉK 179 FT

Egységár: 311,03 Ft/kg

PALOMA VÁK. KÁVÉ 250 G 279 FT
Egységár: 1116 Ft/kg

SIR M. GARZON TEA 2 X 30 G DUO 199 FT
Egységár: 3316,67 Ft/kg

COOP „B” RIZS 1 KG 149 FT/KG
BOCI FEHÉR, SÁRGABARACK-KEKSZ, 
TEJ TÁBLÁS CSOKOLÁDÉ 100 G NYEREMÉNYJÁTÉK 149 FT

Egységár: 1490 Ft/kg

MÜZLI ALMÁS, FITT, KÓKUSZOS, CSOKIS, GYÜMÖLCSÖS, MEGGYES

SZELET 20 G NYEREMÉNYJÁTÉK 55 FT
Egységár: 2750 Ft/kg

MARS, SNICKERS, TWIX SZELETEK 48 G NYEREMÉNYJÁTÉK 87 FT
Egységár: 1812,50 Ft/kg

COOP ÜZLETEINKBEN ÚJABB ORSZÁGOS AKCIÓVAL

VÁRJUK VEVÕINKET OKTÓBER 4-TÕL 16-IG!
AKC

IÓ!

Õszi kollekció, 
folyamatosan 

megújuló 
árukészlettel 

várjuk 
kedves vásárlóinkat 

Divat a jólöltözöttség 

36–52-es méretig.

MMiisskkoollcc,,  SSzzéécchheennyyii  uu..  2211––2233..  TTeell..::  4466//334488--559999  
((aa  sszzíínnhháázz  mmeelllleetttt,,  aa  DDéérryynnéé  ttéérr  ffeelléé))

Nôi Divat

TTööllttssee  öönn  iiss  mmóókkáávvaall  ééss  kkaaccaaggáássssaall  aazz  ookkttóóbbeerrii
sszzüürreettii  nnaappookkaatt  aazz  eerrddôôbbéénnyyeeii  MMaaggiittaa  HHootteellbbeenn!!

„„33  ééjjsszzaakkááss  sszzüürreettii  mmóókkaa””  2006. október 20-23. 4455  990000  FFtt//ffõõ//33  ééjj
„„22  ééjjsszzaakkááss  sszzüürreettii  mmóókkaa””  2006. október 21-23. 3322  990000  FFtt//ffõõ//22  ééjj

CCssoommaagg  ttaarrttaallmmaa::  szállás félpanziós ellátással, borkóstolóval egybekötött pin-
cevacsora cigányzenével, szüret a helyi szõlõbirtokon bográcsban fõtt tájjelle-
gû ételekkel, vidám hangulatú ügyességi vetélkedõk, szõlõbõl készült ínyenc-

ségek, borkóstolóval egybekötött kádárbemutató és fergeteges hangulatú
szüreti mulatság. Lehetõség van a programok szállás nélküli részvételére!

SSzzeerreetteetttteell  vváárruunnkk  mmiinnddeenn  kkeeddvveess  éérrddeekkllõõddõõ  ééss  kkiikkaappccssoollóóddnnii  vváággyyóó  
KKeeddvveess  VVeennddééggüünnkkeett!!

MMaaggiittaa  ÉÉllmméénnyyhhootteell******  ééss  ÉÉtttteerreemm  33993322  EErrddõõbbéénnyyee,,  MMááttyyááss  kkiirráállyy  úútt  4499..  TTeell..::  0066--4477--553366--440000,,--440044
FFaaxx::  0066--4477--553366--440011  ee--mmaaiill::  iinnffoo@@hhootteell--mmaaggiittaa..ccoomm,,  wwwwww..hhootteellss..hhuu//mmaaggiittaa



A magyar kultúra napjának esz-
meiségéhez és üzenetéhez illesz-
kedõ helyi elismerés 2003-tól léte-

zik, s eddig négyen kapták meg:
Müller Péter Sziámi, az Operafesz-
tivál megálmodója, Kovács László,

a Miskolci Szimfonikus Zenekar
karnagya, Marton Éva operaéne-
kesnõ és a Miskolci Dixieland Band. 

A Múzsa Díj Alapítvány eddig min-
dig néhány nappal a januári díjáta-
dó gálamûsor elõtt hozta nyilvá-
nosságra a díjazott nevét. Idén sza-
kítottak ezzel a hagyománnyal, és
már most megnevezték a Miskolci
Múzsa Díj 2006 gyõztesét. Dr. Bese-
nyei Lajos kuratóriumi elnök el-
mondása szerint azért, hogy ele-
gendõ idõ álljon rendelkezésre a
2007. januári díjátadó gálamûsor
színvonalas megszervezéséhez. Dr.
Besenyei Lajos szólt azokról a
szempontokról is, amelyek alapján
a Szinvavölgyi Táncegyüttes és
Táncmûhely mellett döntött a ku-
ratórium. Mint mondta, az együttes
a ma Magyarországon elérhetõ leg-
magasabb rangú minõsítések és ki-
tüntetõ címek birtokosa, amelyek jel-
zik munkája minõségét. Az elmúlt
öt év a tánckar legsikeresebb idõ-
szakai közé tartozik, szinte minden
olyan együttesi, egyéni és csopor-
tos, szakmai és társadalmi elisme-
rést megkapott, amellyel pillanat-

nyilag tevékenységét díjazni lehet.
Legutóbb, január 20-án Jóna István
koreográfus és Maródi Attila nép-
táncpedagógus, a Szinvavölgyi
Táncmûhely egyik mûvészeti ve-
zetõje vehette át dr. Bozóki András
kulturális minisztertõl a Csokonai
Vitéz Mihály Alkotói és Közösségi
Díjat. 

A felnõtt együttes létszáma je-
lenleg 40 fõ, az utánpótlás-bázis
pedig 200 fõs. 1998-tól a táncmû-
hely utánpótlását a DATI Diósgyõri
Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
mény biztosítja a legtehetségesebb
gyerekek soraiból. Több ezerre te-
hetõ azoknak a száma, akik az el-
telt évek során megfordultak az
együttesben. 

Ágoston László, a Múzsa Díj
Alapítvány soros elnöke gratulált a
gyõztesnek, majd arról szólt, hogy
az alapítványnak egyre több támo-
gatója van, így jelentõsen javultak
anyagi kondícióik is. Ennek követ-
keztében meg tudják emelni egy-
millió forinttal a díj mellé járó anya-
gi elismerést, és színvonalasabbra
tudják szervezni a gálamûsort is.
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A TÁNCEGYÜTTEST JUTALMAZZÁK

A volt városatya lapunknak el-
mondta, hogy húsz évi miskolci
közéleti szereplés után döntött
úgy: idén már nem indul az ön-
kormányzati választáson. 

– Több barátom szóvá tette,
miért égetem a gyertya mindkét
végét... Beláttam, hogy az a tempó,
amit diktáltam magamnak, már az

egészségem rovására megy, ezért
adtam el a szõlõültetvényeimet is
– fogalmazott Ludnik Ferenc, azt is
elmondva: az utóbbi idõben történt
családi események miatt sem ér-
zett annyi energiát magában, hogy
ismét ringbe szálljon a választá-
sokon, emellett azzal sem nagyon
tud azonosulni, hogy a közgyûlés
tevékenysége egyre gyakrabban
megy át személyeskedésig fajuló
vitákba, az érdemi munka helyett.  

Fiatalon megismerte a közéleti
tevékenységet, mivel édesapja
tagja volt Sajóládon a Szociálde-
mokrata Pártnak, a Nemzeti Bizott-
ságnak, az egyházközség képvi-
selõ-testületének, s több évig a
helyi tanácsnak is. Õ volt az ön-
kéntes tûzoltóság parancsnoka, s
ennek a szervezetnek már tizen-
évesen Ludnik Ferenc vezette a
pénztárkönyvét. 

– A tényleges közéletbe a ’80-
as évek közepén kapcsolódtam be
Miskolcon, amikor a Feszty Árpád
utcában a gázvezeték-építés egyik
fõ szervezõje voltam. A tanácsi
rendszerben 1986-ban nyílt elõször
lehetõség a többes jelölésre. A kör-
zetemben az utca lakói engem je-
löltek, így lettem a választások után
1986-tól 1990-ig tanácstag – mond-
ta a volt képviselõ. 

Ludnik Ferenc a rendszerváltás
idején a Kereszténydemokrata
Párt alapító tagja lett, s megvá-
lasztották a megyei szervezet al-
elnökévé. 1990–94-ig és 1998–
2006-ig volt önkormányzati kép-
viselõ, s húsz éven át bizottsági
tag, többnyire a költségvetési bi-
zottságban. Mint mondja, sokat
tudna mesélni, sok olyan városi fel-
adat megoldásában vett részt, és
sok olyat irányított, melyre szíve-
sen emlékszik vissza. 

– Nehezen feledhetõ, kedves
emlék például, amikor a rend-
szerváltás után összeállt a város
elsõ költségvetése. S jólesõ érzés
volt az is, amikor egy év eltelté-
vel a zárszámadáskor megelége-
déssel nyugtázhattuk, hogy ered-
ményes évet zárt a demokratiku-
san megválasztott önkormányzat
– mondja. – Vagy 1998–2002 kö-
zött, amikor a két városi kórház
több százmilliós adósságot gör-
getett maga elõtt, a közgyûlés ad
hoc bizottságot hozott létre, mely-
nek egyhangúlag megválasztot-
tak az élére. Ez a bizottság új for-
mában ma is mûködik, s ennek,
valamint a kórházak vezetésének
tudható be, hogy a két intéz-
mény ma is biztonságosan mû-
ködik. 

Ludnik Ferenc tevékenykedett a
DFC felügyelõ bizottságának el-
nökeként is, és a közoktatási le-
hetõségek szélesítése érdekében
tevékeny részese volt az egyházi
iskolák létrehozásának.

– Ma úgy érzem, többet kell fog-
lalkoznom családommal, kisuno-
kámmal, egészségemmel. Más-
részt ma is végzek pénzügyi mun-
kát a civil szférában. Õszintén
bízom benne, hogy a közéletbe
most bekapcsolódó fiatalok sike-
resen veszik át a stafétabotot, és
hasonló odaadással vesznek részt
városunk irányításában, szépíté-
sében, fejlesztésében, az itt lakók
életkörülményeinek javításában –
hangsúlyozta nyilatkozata végén
a leköszönõ miskolci közgyûlés
korelnöke. Sz. S. 

PRIMA-DÍJRA JELÖLTÉK
Dr. Kozák Imre okleveles gé-

pészmérnök, a Miskolci Egyetem
Mechanikai Tanszékének tanára,
a mûszaki tudomány kandidátu-
sa, doktora. 1951-tõl dolgozik a
Mechanikai Tanszéken, 1971-tõl
vezetõje. A Miskolci Akadémiai
Bizottság elnöke, de volt elnöke
a Miskolci Városszépítõ Bizottság-
nak is. 1988-ban Apáczai Csere
János Díjat, 1990-ben a Miskolci
Egyetem Pro Universitate díját,
1999-ben Széchenyi Díjat kapott.

Szavazataikkal Önök is támogathatják a tíz jelölt egyikét, ha levél-
ben elküldik valamelyikük nevét a Megyei Prima Díj Szervezõ Bizottság
címére, a 3530 Miskolc, Görgey utca 5. szám alá.

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

ARADI MEGEMLÉKEZÉS
Gáll András 31éve vállalta a sé-

rült gyermekek gondozását –
azóta neveli, oktatja a halmozot-
tan fogyatékos tanulókat. 1985 óta
az országos beiskolázású sályi
Mozgásjavító Általános Iskola és
Diákotthon igazgatója. Vezetésé-
vel ideális feltételeket teremtettek
a mozgássérült gyerekek teljes el-
látásához és oktatásához az in-
tézményben, amely országosan
elismert, az ott folyó pedagógiai
munka példaértékû.

A Szinvavölgyi Táncegyüttes és Táncmûhely kapja idén a
Miskolci Múzsa Díjat, amellyel azokat a miskolci vagy megyei
személyeket, együtteseket kívánják jutalmazni, akik munkás-
ságukkal értékteremtõ módon hozzájárultak Miskolc mûvészeti
életének fejlõdéséhez, a város hazai és külhoni megítélésének
javulásához, rangjának növeléséhez. 

Érdeklôdni: Babus Autóház Kft.
Miskolc, Régiposta u. 29. (a plaza mellett)
Telefon: 46/506-008, 46/506-009.

BABUS SUZUKI

Ne döntsön, amíg nálunk nem járt!

� Fix: 2,99 THM
� Fix: havi 

törlesztôrészlet
� Fix, hogy 

Babus Suzuki
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A Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. pályázatot hirdet

az alábbi helyiségek bérbeadására határozatlan idõre

A pályázatok postai feladásának határideje: 2006. 10. 16. 
A postai feladás címe: 3501. Miskolc Pf. 78.

A pályázati eljárás részletes, itt meg nem határozott egyéb kötelezõ érvényû feltételeit pályázati 
ismertetõ állapítja meg. A teljes pályázati dokumentáció letölthetõ a MIK Zrt. honlapjáról www.mikrt.hu

Eredménytelen pályázat esetén a fenti helyiségekre a pályázat benyújtásának határideje folyamatos
a bérbeadó rendelkezéséig.

További információ: MIK Zrt. Helyiséggazdálkodási Iroda (Miskolc, Széchenyi u. 60., tel.: 516-287).

A kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

Cím Vetített alapterület (m2) Megtekintés idõpontja

Arany János u. 29–35. 40 2006. 10. 09., 10.00–10.10
Széchenyi u. 4. 39 2006. 10. 09., 9.40–9.50

Húsz év a közéletben

VISSZAVONULT A KORELNÖK
Ludnik Ferenc (képünkön) kereszténydemokrata képviselõ,

a tevékenységét most befejezõ miskolci közgyûlés korelnöke
a testület szeptemberi (záró) ülésén bejelentette, idén õsszel
már nem jelölteti magát, s visszavonul a közélettõl. 

A Batthyány-emléktáblánál tisztelegtek az aradi tizenhárom elõtt
október 6-a, a nemzeti gyásznap alkalmából Miskolcon. Az em-
lékmûnél pártok és helyi szervezetek helyezték el koszorúikat. 


