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

MISKOLCI NAP

Az utasok, ha olykor bosz-
szantónak is tartják, alkalmaz-
kodnak a változásokhoz, de
azért jobban örülnek a már
megszokott tömegközlekedé-
si rendnek.

Miskolcon kisebb eltérésektõl el-
tekintve a buszközlekedés visz-
szatér a régi kerékvágásba.
November 2-tôl az 1-es,1A-s és a
101-es autóbuszok a Petõfi téren
újra eredeti megállóhelyükön áll-
nak meg. A 35-ös járatok ettõl az
idõponttól csuklósként közleked-
nek.

Mint Daróczi Magdolna, a köz-
lekedési vállalat marketingcsoport-
vezetõje elmondta, a 12-es, 22-es,
35-ös, 35É-s és a 44-es járatok –
minimális változással – szintén
visszaállnak a belváros felújítása
elõtt megszokott forgalmi rendbe.
A 22-es, 35-ös, 35É-s és a 44-es

a Centrum megállóhelyet követõ-
en a Madarász Viktor utcán ha-
ladnak majd, a 35-ös és 35É-s
megáll a Földes Ferenc Gim-
názium oldalánál kialakított ide-
iglenes megállóhelyen. A kiadott
menetrendtõl eltérõen a 12-es,
22-es és 44-es autóbuszok egye-
lõre nem tudnak megállni a Hõsök
terén.

Változik a 35-ös menetrendje, hi-
szen ezen a vonalon ezentúl csuk-
lós jármûvek közlekednek majd. A
Sütõ János utca egyirányúsítása
miatt módosul a 24-es és 24B-s
járat útvonala, a ZS-s járatot pedig
annak alacsony kihasználtsága
miatt megszünteti az MVK Zrt. A
cég szórólapokon tájékoztatja uta-
sait az érvénybe lépõ változások-
ról, az új menetrendi betétlapokat
pedig – a menetrendkönyv felmu-
tatásával – október 27-tõl a Közön-
ségszolgálati Irodában és a bér-
letpénztárakban lehet átvenni.

Buszok
a régi útvonalakon

Megemlékezésekkel, ko-
szorúzásokkal, szoborállítás-
sal és emléktábla-avatással
tisztelgett Miskolc az 1956-os
forradalom és szabadság-
harc hõseinek emléke elõtt.
Az 50. évforduló alkalmából
már pénteken három hely-
színen koszorúztak, vasár-
nap pedig a Nagy Imrérõl el-
nevezett utca avatásával és
a Széchenyi '56 Emlék-
bizottság megemlékezésé-
vel folytatódtak az ünnepi
programok.

A forradalom és szabadság-
harc mártírjaira emlékeztek va-
sárnap délelõtt a politikai pár-
tok és a Nagy Imre Társaság
képviselõi. Az 1956-os esemé-
nyek és a fél évszázados év-
forduló tiszteletére a Szentpáli
utcáról nyíló mellékutca a már-
tír miniszterelnök, Nagy Imre
nevét kapta meg. 

Nagy Imre a politikai törté-
nések egyik meghatározó sze-
replõje volt 1956 októberében.
Lakásán valóságos politikai sza-
lon jött létre. Október 23-án a tün-
tetõ diákok egyik követelése volt
a politikus visszatérése a kor-
mányba. Ezt követõen ismét mi-
niszterelnökké nevezték ki.
Többszöri felszólítás és erõs po-
litikai nyomás ellenére sem volt haj-
landó aláírni a lemondását és el-
ismerni a Kádár-kormányt. A már-
tír miniszterelnököt 1958 júniusá-
ban ítélték halálra és végezték ki.
Nevét a róla elnevezett utcában
emléktábla is õrzi.

Miskolc Város Elesett Hõseinek
Emlékmûvénél a Himnusz hang-
jai után a Pécsi Sándor Guruló

Színház fiataljai korhû öltözékben
idézték fel az 50 évvel ezelõtt tör-
ténteket hétfõn. Az ünnepi mûsor
után Miskolc önkormányzatának
képviseletében koszorúztak a
város vezetõi, majd elhelyezték vi-
rágaikat a politikai pártok, társa-
dalmi és civil szervezetek. Miskolc
sajátossága, hogy képes méltó-
sággal, együtt ünnepelni – hang-
zott el a megemlékezésen. Az ün-
nepség a Mindszent téren a Szinva
Expresz Fúvószenekar elõadá-
sában a Szózat hangjaival ért

véget. A Hõsök temetõjében az
'56-os forradalom és szabadság-
harc megyei áldozatainak em-
lékparkjában folytatódott a meg-
emlékezés-sorozat. Horváth Já-
nos, a Politikai Foglyok Országos
Szövetségének megyei elnöke
méltatta a forradalom jelentõsé-
gét, hangsúlyozva az egykori baj-
társak áldozatvállalásának súlyát.
Az '56-os emlékmûnél Miskolc
önkormányzatának vezetõin kívül
a pártok, társadalmi és civil szer-
vezetek képviselõi rótták le ke-

gyeletüket, majd virágot vittek a
parkban nyugvó hat kivégzett, tra-
gikusan fiatal forradalmár sírhe-
lyére is. 

Az '56-os emlékpark kialakítá-
sa a nemrég elhunyt Klibán
András, a Politikai Foglyok Orszá-
gos Szövetsége megyei elnöke ne-
véhez fûzõdik. Tiszteletére em-
léktáblát állítottak, amelynek le-
leplezése után a résztvevõk virá-
gokat helyeztek el az emlékhely-
nél.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Harmincéves jubileumot ün-
nepel a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Kórház és Egyetemi
Oktatókórház Gyermekegész-
ségügyi Központja. Az október
27-iki, ünnepi megemlékezésen
tudományos ülésekre, baráti
találkozóra és vacsorára került
sor, az intézmény jelenlegi és
korábbi dolgozóinak a részvé-
telével.

A Gyermekegészségügyi Köz-
pont (GYEK) aulájában felavatták
prof. dr. Velkey László mellszobrát,
és jubileumi emlékérmeket adtak
át azon egészségügyi dolgozók-
nak, akik legalább húsz éve tevé-
kenykednek a GYEK-ben.

Az esemény sajtótájékoztatóján
dr. Nagy Gábor, a megyei kórház
orvos-igazgatója felidézte, honnan
indult a múlt század elsõ felében
a gyermekegészségügyi ellátás
Borsodban.  

1946-tól a Semmelweis Kórház
Szülészet-Nõgyógyászati Osztá-
lyának az alagsorában kezdett
mûködni önálló gyermekegész-
ségügyi ellátás, amely késõbb
Csabai kapui, Petõfi úti helyszí-
nekkel bõvült. 1965-ben bízták
meg dr. Velkey László professzort,
hogy készítsen terveket egy 400
ágyas gyermekegészségügyi

komplexum létrehozására. Az épít-
kezés 1971-ben kezdõdött el, s 1976.
november 5-én adták át az új in-
tézményt. A rendelés hivatalosan
1976. november 11-én kezdõdött el
a miskolci Gyermekegészségügyi
Központban. 

Dr. Sólyom Enikõ, a GYEK vezetõ
fõorvosa elmondta, ma 400 ágyon
150 orvossal gyógyítanak, az in-
tézményben évente 12–14 ezer
fekvõ- és 200-240 ezer járóbeteg
fordul meg. Velkey professzor az in-

tézmény létrehozásakor és mû-
ködtetésekor több prioritást is meg-
fogalmazott. Külön hangsúlyt he-
lyezett például az oktatásra, a pre-
vencióra – azaz hogy már a ter-
hesség idejétõl, a fiatalok egész-
séges nevelésén át szem elõtt kell
tartani a megelõzést – arra, hogy
a krónikus esetekben nem csak
gyógyítani kell, hanem késõbb is
nyomon követni a betegek sorsát.
Dr. Sólyom Enikõ felidézte az in-
tézmény jelmondatát: „aki gyer-
mekeknek palotát épít, az késõbb
börtönfalat dönt le” – s elmondta,
hogy az emlékünnepségen Életmû-
díjjal tüntetik ki prof. dr. Velkey
Lászlót, akinek az aulában felállí-
tandó mellszobrát Szabó Virág
szobrászmûvész mintázta meg. 

A sajtótájékoztatón az is elhang-
zott, hogy a kórház Gyermek-
radiológiai Osztálya ugyancsak 30
éves évfordulót ünnepel. Prof. dr.
Lombay Béla osztályvezetõ fõorvos
ismertette az osztály történetét, s el-
mondta, hogy a megyei kórház rönt-
genintézetének 20 éves, és a gyer-
mekradiológiai osztály 30 éves év-
fordulója alkalmából ünnepi tudo-
mányos ülést rendeznek október 28-
án, a Miskolci Akadémiai Bizottság
dísztermében.                     Sz. S.

Múlt vasárnap, tüdõgyulla-
dás következtében elhunyt
Mancs, a híres miskolci kere-
sõkutya. Mint megtudtuk, egy
ideje betegeskedett már, ha-
lálhíre mégis mindenkit meg-
döbbentett. 

Lehóczki László, Mancs gaz-
dája, a Spider Speciális Mentõ-
csoport frontembere még mindig
nehezen tud a történtek-
rõl beszélni, bár, mint la-
punknak elmondta, 10
éves kor fölött már minden
nap ajándék egy kutya
életében, Mancsot pedig
nagyon igénybevette a
munkája, soha nem volt
elég ideje pihenni. A 13 év
tehát, amit megélt, na-
gyon szép kornak tekint-
hetõ, mégis nagyon nehéz
tudomásul venni, hogy
örökre eltávozott. Errõl ta-
núskodik az a rengeteg te-
lefon, távirat és más meg-
keresés, amellyel elhal-
mozzák õket, mióta nap-
világot látott a híres mis-
kolci keresõkutya halálhí-
re. S persze mindenfelõl
jönnek a köszönetnyilvá-
nítások is, Mancs nagyon
sok emberen segített közvetlenül
vagy közvetve, szerte a világon.

A híres miskolci keresõkutyát
az 1998-as törökországi izmiti
földrengés tette híressé, amikor
egy hároméves kislányt talált
meg, aki 82 órája volt a romok
alatt. Mentett többek között a
2001-es salvadori és indiai föld-
rengéseknél is, ahol szintén talált
túlélõket, s a világ számos más
pontján is. Évente több mint 150
bevetésen vett részt, egyedülál-
ló képessége volt például a víz-
befúlt emberek megtalálásához.
Hogy mi volt az a plusz, ami
Mancsot kiemelte a tehetséges

keresõkutyák táborából, és ilyen
fantasztikusan népszerûvé tette?
Lehóczki László szerint itt nagyon
szerencsésen találkozott a te-
hetség, a megfelelõ képzés, az
eredményes, sikeres munka, va-
lamint az, hogy Mancs nem olyan
„sztár” volt, akit csak messzirõl,
vitrinben lehetett látni. Nagyon sok
közönségtalálkozón vettek részt,
elmentek óvodákba, iskolákba,
idõsotthonokba, ahol bárki meg-

érinthette, megsimogathatta –
még „autogrammot” is adott a
mentõcsoport alapítványának az
újságjára. 

Lehóczki László azt is el-
mondta, hogy Mancsnak nem
maradt egyenesági leszárma-
zottja, ez több okból alakult így.
Egyrészt a rengeteg munka miatt
gyakorlatilag nem volt rá elég idõ,
hogy a tüzelési idõszakban meg-
felelõen pároztassák, másrészt
pedig tudták, hogy Mancs hírne-
ve miatt óriási lenne az érdeklõ-
dés az utódok iránt, és nem
akarták, hogy üzleti irányba men-
jen el a dolog. – Ez így van jól,

Mancsból csak egy volt, õt nem
lehet pótolni, így marad meg
mindenkinek az emlékezetében
– hangsúlyozta a Spider Mentõ-
csoport frontembere. Mint meg-
tudtuk, az utóbbi négy évben a
fárasztóbb feladatokat már a hat-
éves, és ugyancsak nagyon te-
hetséges Radar vette át Mancs-
tól, és az õ szintén Radar nevû
kölyke is nagyon ígéretesen fej-
lõdik. 

Mancsot azon a telken helyez-
ték örök nyugalomra, ahol a gyer-
mekkorát töltötte, itt egy kis em-
lékhelyet is kialakítanak majd.
Nagyon nagy igény van egy
közös emlékünnepség iránt is –
erre valószínûleg hamarosan sor
kerül – a híres kutya belvárosi
szobránál, ahová folyamatosan vi-
szik a mécseseket, gyertyákat.
Lehóczki László egy könyvet is
szeretne megjelentetni Mancsról,
mint mondta, híres kutyája élet-
pályáján keresztül itt be szeretné
mutatni a speciális mentõcso-
portok életét, mindennapjait is.  

Sz. S.

Koszorúzások, megemlékezések az ünnepen

A FORRADALOM HÕSEIRE EMLÉKEZTÜNK

A mentôkutyát gyászolja Miskolc

MANCS ÖRÖK NYUGALOMBAN

Kegyhely lett a belvárosi szoborból.

Három évtizede a kis betegekért.

Útlezárásra készül a Jobbik
Magyarországért Mozgalom Olasz-
liszkán. A forgalomlassító de-
monstráció célja, hogy felhívják a
figyelmet arra, Szögi Lajos néhány
héttel ezelõtti meglincselése nem
az egyetlen csoportosan elköve-
tett brutális gyilkosság volt az
utóbbi idõszakban, és a társada-
lomnak nem szabad tovább tûr-
nie az erõszakot.

A Jobbik szerint az erõszak
visszaszorításának egyik eszköze
a halálbüntetés visszaállítása le-

hetne, amelyet azonban csak em-
berölés minõsített esetében kel-
lene alkalmazni. A szombati, a
rendõrségnél bejelentett és en-
gedélyezett útlezárás után a de-
monstrálók Olaszliszkán közös
imával emlékeznek a meggyilkolt
tanárra, majd Tiszavasvárin némán
áthaladva kívánják kifejezni rész-
vétüket. Csütörtök reggel több
médiumban is megjelent az a hír,
mely szerint a bûncselekmény
három elkövetõje közül ketten ön-
gyilkosságot kíséreltek meg.

Az erõszak ellen

„Aki gyermekeknek palotát épít, az késõbb börtönfalat dönt le”

HARMINCÉVES A GYEK
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Alap-, árokásás, tereprendezés.

Hótolás, sóder-, homok-,
földszállítás kedvezõ áron!
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Megtartotta alakuló ülését a
miskolci önkormányzat újon-
nan választott képviselõ-tes-
tülete. A napirendi pontok kö-
zött egyebek mellett sor került
a polgármester, az alpolgár-
mesterek és a testület esküté-
telére, a megbízólevelek át-
adására, az illetmények meg-
állapítására. 

Az elsõ ülést a szokásoknak
megfelelõen a közgyûlés korel-
nöke vezette, aki ez alkalommal
Balogh Zoltán, Fidesz–KDNP kép-
viselõ volt. A Helyi Választási
Bizottság részérõl Kovács Györ-
gyi tájékoztatott a helyhatósági vá-
lasztások eredményeirõl, amely-
ben elmondta, hogy Miskolcon
rendben lezajlott a választás és
66 352 szavazásra jogosult járult
a szavazóurnákhoz. Ezt követõ-

en olvasta fel az egyéni körzet-
bõl és a kompenzációs listákról
a közgyûlésbe került képviselõk

nevét. Az eredeti névsorhoz ké-
pest végül egy változás történt.
Mint arról lapunk is beszámolt, az
október 12-re tervezett ülést az
utolsó pillanatban halasztották
el, miután az október 1-jén meg-
tartott önkormányzati képviselõ-
választás végeredményét – a
Fidesz–KDNP által kezdeménye-
zett jogorvoslati eljárás során – a
megyei bíróság felülvizsgálta.
Ennek eredményeként felhívták a
Helyi Választási Bizottság figyel-
mét, hogy a kompenzációs listák
szavazatszámait a bíróság dön-
tésében foglaltaknak megfelelõ-
en korrigálja. Ennek értelmében
a Fidesz–KDNP listáról még egy
képviselõ kerülhetett be a képvi-
selõ-testületbe, míg a Függetlenek
Miskolci Egyesülete–Miskolci Or-
vos Társaság listájáról második-

ként bekerült Hircsu Ákos
mégsem lehet képviselõ. A
megyei bíróság elutasította
Hircsu Ákos fellebbezési ké-
relmét, a döntés így jogerõ-
re emelkedett, ezért Dosz-
poly Orsolya, a Fidesz–
KDNP jelöltje tehette le kép-
viselõi esküjét a közgyûlés
pénteki alakuló ülésen.

Ezt követõen ünnepélyes
eskütétel és a megbízóle-
velek átvétele következett.
Káli Sándor polgármester
és Juga György, Fidesz-frak-
cióvezetõ beszéde után a
képviselõk megszavazták a
polgármester illetményét,
majd Balogh Zoltán átadta
az ülés vezetését Káli
Sándornak. A régi-új pol-

gármester ugyanazokat a sze-
mélyeket – Szûcs Erikát, Fedor
Vilmost és Orosz Lajost – jelölte
alpolgármestereknek, akik az
elõzõ ciklusban is betöltötték ezt
a posztot. Az alpolgármesterek
eskütétele után az õ illetmé-
nyükrõl is szavazott a grémium,
majd a közgyûlésben mûködõ bi-
zottságok létrehozásáról, a külsõ
bizottsági tagokról és az SZMSZ
módosításáról szavaztak a vá-
rosatyák. Megválasztásuk után a
bizottságok külsõs tagjai is letet-
ték esküjüket.

Káli Sándor végezetül beje-
lentette, hogy ebben az évben no-
vember 9-én, november 30-án és
december 14-én lesz még köz-
gyûlési ülés – november 30-án
egyúttal közmeghallgatást is tart
az önkormányzat. 

Miskolc Város Közgyûlésének
alakuló ülésén a következô bizott-
ságokat és tagokat választották
meg.

Jogi és ügyrendi bizottság. A bi-
zottság elnöke: dr. Mokrai Mihály
(MSZP). A bizottság képviselõtag-
jai: dr. Bistei Attila dr. univ (MSZP),
dr. Simon Gábor (MSZP), dr. Szinay
Attila (Fidesz), dr. Zsiga Marcell
(Fidesz). A bizottság nem képviselõ
tagjai: Csutorás Géza (Fidesz),
Földesi Norbert (MSZP), dr. Ignácz
Dávid (MSZP), dr. Juhász Tibor
(Fidesz).

Pénzügyi bizottság. A bizottság
elnöke: Lenártek András (Fidesz).
A bizottság képviselõtagjai: Kovács
Józsefné (SZDSZ), dr. Kovács
László (MDF), Nyírõ Pál (MSZP). A
bizottság nem képviselõ tagjai:
Kosztica Patrik (Fidesz), Nagy Nóra
(MSZP), Vass Gergely (MSZP).

Gazdasági bizottság. A bizottság
elnöke: dr. Varga Zoltán (MSZP). A
bizottság képviselõtagjai: Fodor
Zoltán (MSZP), Garamvölgyi Attila
(KDNP), Juga György (Fidesz), dr.
Varga László (MSZP). A bizottság
nem képviselõ tagjai: Feledy Péter
(KDNP), dr. Kádár László (MSZP),
Konyári György (Fidesz), Pápai
Gábor (MSZP).

Városfejlesztési és idegenforgal-
mi bizottság. A bizottságelnöke: dr.
Tompa Sándor (MSZP). A bizottság
képviselõ tagjai: Bazin Géza
(MSZP), Csordás Mihály (MSZP),
Sebestyén László (Fidesz), Tavaszi
Zsolt (Fidesz), Zámbó Tiborné
(MSZP). A bizottság nem képvise-
lõ tagjai: Korposné Kelemen Katalin
(MSZP), Köteles Péter (SZDSZ),
Mellik Béla (Fidesz), Molnár Attila
(Fidesz), Szunyog László (MSZP).

Oktatási és kulturális bizottság.
A bizottság elnöke: Horváth Ottóné
(MSZP). A bizottság képviselõ-
tagjai: Hegedûs Andrea (MSZP),
Kobold Tamás (FME-MOST),
Molnár Péter (KDNP), Riba
Istvánné (MSZP), Szûcs Tamás
(Fidesz). A bizottság nem képvi-
selõtagjai: Borkúti László (MSZP),
dr. Dobrik István (MSZP), Kádas
Mihály (Fidesz), Kovács Miklós
(SZDSZ), dr. Veres Jánosné
(MSZP).

Egészségügyi bizottság. A bi-
zottság elnöke: dr. Hardonyi
András (MSZP). A bizottság kép-
viselõtagjai: dr. Hártó György
(MDF), dr. Kriza Ákos (Fidesz),
Nyulászy Istvánné (MSZP), Szabó
Tamás (SZDSZ). A bizottság nem
képviselõ tagjai: Giákné Bobály
Judit (MDF), dr. Koleszár Lajos
(MSZP), dr. Meleghné dr. László
Judit (Fidesz), dr. Sallai Zsolt
(MSZP).

Ifjúsági, szociálpolitikai és sport-
bizottság. A bizottság elnöke:
Szilágyi Gizella (MSZP). A bizott-
ság képviselõtagjai: Balogh Zoltán
(KDNP), Bartha György (MSZP),
Doszpoly Orsolya (Fidesz), Illyés
Miklós (Fidesz), Szebeni Péter
(MSZP). A bizottság nem képvi-
selõ tagjai: dr. Dobos László
(MSZP), Földessy Judit (Fidesz),
Kiss Tibor (MSZP), dr. Pallainé
Varga Mária (MSZP), Szászfai
Józsefné (SZDSZ).

Környezetvédelmi és energia-
ügyi bizottság. A bizottság elnöke:
T. Asztalos Ildikó (SZDSZ). A bi-
zottság képviselõtagjai: Cseh Lász-
ló (MSZP), Fábián István (Fidesz),
Kocsis Levente (Fidesz). A bizott-
ság nem képviselõ tagjai: Korinthus
Katalin (MSZP), Mándy András
(KDNP), Orendi Károly (MSZP).

A Fidesz Magyar Polgári
Szövetség miskolci képviselõcso-
portja és elnöksége az önkor-
mányzat alakuló ülésén Orosz
Lajos alpolgármesterré választása
kapcsán szólalt fel, majd az aláb-
bi közleményt jutatta el lapunknak:

„Miskolc város közvéleménye
egy hete szembesült azzal az
eddig titokban tartott megdöb-
bentõ körülménnyel, hogy Orosz
Lajos alpolgármestert a Miskolc
Városi Bíróság vállalkozási tevé-
kenységével összefüggésben
szándékos bûncselekmény elkö-
vetése miatt jogerõsen elítélte.

Az elmarasztaló ítélet ellenére
Káli Sándor polgármester támo-
gatta Orosz Lajos alpolgármesterré
választását, és az azóta eltelt idõ-
szakban sem tett semmit a jogsértõ
tisztségviselõ elmozdítására.

Nyomatékkal hangsúlyozzuk,
hogy az alpolgármesteri tisztség
olyan fontos közbizalmon nyugvó
pozíció, melyet csak feddhetetlen
erkölcsi és jogi múlttal bíró sze-
mélyek tölthetnek be.

Véleményünk a kialakult hely-
zetrõl nem politikai eredetû, hanem
azon fontos elvi álláspontunkat sze-
retnénk kihangsúlyozni, hogy köz-
pénzek felett csak olyan tisztség-
viselõ rendelkezhet, aki maga is tel-
jesítette a köz felé meglévõ köte-

lezettségeit és nem követett el
szándékos bûncselekményt.

A fentiek ismeretében határo-
zottan felszólítjuk Káli Sándor pol-
gármestert, hogy kezdeményezze
alpolgármestere leváltását, és arra
alkalmas személyt jelöljön a pozí-
ció betöltésére.

Tekintettel pedig arra, hogy
Orosz Lajos mint közszereplõ a
büntetõüggyel kapcsolatos fon-
tos információkat elhallgatta, szak-
értõinkön keresztül megvizsgál-
juk, hogy az alpolgármestert mi-
lyen további jogi-fegyelmi felelõs-
ség terheli.”

A városházán kapott informáci-
ók szerint tekintettel arra, hogy az
alakuló ülésen vetõdött fel az ügy,
ezért Káli Sándor, Miskolc város pol-
gármestere a november 9-i köz-
gyûlésen tájékoztatja majd a kép-
viselõket és a közvéleményt az ügy-
ben.
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Az október hónap nemcsak az
idõjárásban hoz látványos válto-
zásokat, ez az idõszak ugyanis a
turisztikai utószezon vége is egy-
ben, amellyel a nyári utazási, nya-
ralási szezon véglegesen lezárul.
Ilyenkor átmenetileg holtszezon áll
be az utaztatási piacon, ez azon-
ban nem jelenti azt, hogy az uta-
zási irodák munkatársai pihenhet-
nének. A legtöbb utaztató cég
ugyanis már ekkor megkezdi a fel-
készülést a téli szezonra.

Bárdos István, a Szerviz Iroda ve-
zetõje kérdésünkre elmondta, hogy
a téli szezonban alapvetõen kétféle
desztináció felé indulnak útnak a
pihenni vágyók. Kedveltek a síu-
tak, hagyományosan népszerûek
az osztrák, olasz, francia sípályák,
de egyre többen érdeklõdnek a
svájci, lengyel és szlovák síparadi-
csomok után is. A téli sportok sze-
relmesei legtöbbször egyénileg,
autóval indulnak el a választott úti
cél felé, szemben a téli utazások
másik nagy csoportját alkotó eg-
zotikus helyek közül válogató tu-
ristákkal, akik inkább repülõvel
utaznak. A napfény és a forró

homok után vágyakozók körében
még mindig igen népszerû
Egyiptom, a Maldív-szigetek, a
Kanári-szigetek, Thaiföld és Dubai.
Az idei téli szezon egyik újdonsá-
ga, hogy most elsõ alkalommal
indul közvetlen charter-repülõjárat
Mexikóba és Mauritiusra. A másik
újdonság pedig egy új tour-operátor
cég, a Dertour megjelenése a ma-
gyar és a miskolci turisztikai pia-
con.

Az 1917-ben indult Dertour Né-
metország egyik legnagyobb és
legrégebbi utaztatója. A cégcsoport
tagjai között olyan neves utazási iro-
dákat találunk, mint a Meier’s
Weltreisen, vagy az ADAC. A Dertour
most Magyarország mellett Ro-
mániában, Szerbiában és Bul-
gáriában is nyitott irodákat.
Wilberding Katalin, a Dertour
Hungária Kft. ügyvezetõ igazgató-
ja lapunknak elmondta, hogy ügy-
feleik jelenleg 25 katalógusból vá-
laszthatnak, amelyek a világ min-
den tájára kínálnak utakat. A ka-
talógusokat a cég miskolci part-
nerénél, a Szerviz Irodánál tekint-
hetik meg az utazni vágyók.

Állóképes testületi ülés

MEGALAKULT MISKOLC
ÚJ KÉPVISELÕ-TESTÜLETE

Kezdõdik a téli szezon

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

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

HAJDÚSZOBOSZLÓI AKCIÓS ÜDÜLÉS
FÉLPANZIÓVAL 16 500 FT/FÕ/HÉT.
KARÁCSONY, SZILVESZTER 15 000
Ft/fõ/4 éj. www.hajduiroda.hu 70/313–5501.

Tájékoztatjuk támogatóinkat, akik személyi
jövedelemadójuk 1%-át a Kós Károly
Alapítvány (3527 Miskolc, Latabár E. u. 1.
sz.) javára ajánlották fel, hogy ezen ösz-
szeget az alábbiak szerint használtuk fel:
tanulmányi ösztöndíj: 445 000 Ft, szoci-
ális segély: 30 800 Ft

Az Egressy Béni Zeneiskola –
Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
tanulóifjúsága és tantestülete kö-
szönetet mond a szülõknek és a ze-
nebarátoknak, akik 2005-ben sze-
mélyi jövedelemadójuk 1 százalé-
kával támogatták az Egressy Béni
Alapítványt. A beérkezett 231 524 fo-
rint összegû támogatást a zeneiskola
hangszerek javítására, karbantar-
tására használta fel.

A bizottsági tagok eskütétele.

Közgyûlési bizottságok

A FIDESZ LEVÁLTÁST KÉR
Bazin Géza, a 23. számú választókörzet szocialista ön-

kormányzati képviselõje október 31-én (kedden) 16.30 órá-
tól 18 óráig fogadóórát tart a Perecesi Közösségi Házban
(volt zeneterem, Bollóalja u. 160.) szám alatt. Minden ér-

deklõdõt tisztelettel és szeretettel vár!

KÉPVISELÔI FOGADÓÓRA

Az önkormányzat értesíti a la-
kosságot, hogy Miskolc Megyei
Jogú Város Közgyûlése 2006.
november 30-án (csütörtökön)
délelõtt 9 órától közmeghallga-
tást tart a Petõfi u. 1–3. sz. alatt,
a III. emeleti konferenciaterem-
ben. A közmeghallgatáson a
város polgárai és a helyben mû-

ködõ szervezetek képviselõi köz-
érdekû kérdést és javaslatot te-
hetnek. Felhívják a figyelmet,
hogy a közmeghallgatás elõtt a
kérés, javaslat írásban is eljut-
tatható dr. Mészáros Miklós jegy-
zõhöz. (Miskolc, Városház tér 8).

Közmeghallgatás
novemberben

Lelkisegély
Ha gondod, problémád van, 
amihez szeretnél segítséget

kapni, ingyenesen hívhatod az
„Esély” Lelkisegély-szolgálatot 

06-80/505-012 
bármelyik napon 15–19 óráig

Szolnoktól kb. 10 km-re fekvõ,
iparvágánnyal 

rendelkezô telepünkön 
összesen 16 000 m2

alapterületû 
fedett raktárban

(1000–5000 m2, 
7 m belmagasság), valamint

betonozott, fedetlen 
tárolóterületeken 

igény szerint 
bértárolást és egyéb 

szolgáltatást vállalunk, 
illetve a kapacitást 

egyben vagy részenként bérbe
adjuk.

Bôvebb információkért 
a 30/212-1748 

telefonon várjuk hívását.
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Nem akarok idegen tollakkal ékeskedni, ezért tisztességgel be-
vallom, hogy az alábbi témát nem saját kútfõmbõl, hanem a ké-
szülõ 2007-es Miskolci Kalendáriumból merítettem. Pontosabban:
Szita Lajos cikkébõl. A szerzõ a mustgáz okozta halálesetekrõl
beszél. S arra is felhívja a figyelmet, hogy a sajtó leszokhatna végre
a „mustgázmérgezés” elnevezésrõl. Ilyen alapon ugyanis a vízbe
fulladt emberrõl azt írhatnánk, hogy „vízmérgezésben” halt meg.
Pedig mindkét esetben oxigénhiány, fulladás okozza a tragédiát.
A borospincékben a must forrásakor keletkezõ szén-dioxid szo-
rítja ki az éltetõ elemet a levegõbõl. A víz oxigénjét pedig csak a
halak képesek felvenni. 

Hasonlóan szellemes magyarázatot ad a szerzõ arra is, hogy
miért nem csökken a pincetragédiák száma, annak ellenére, hogy
a tömegkommunikáció minden fulladásos halálról hírt ad, és szü-
ret táján folyamatosan figyelmeztet a borászokat fenyegetõ veszélyre.
Nos azért, mert ma már szinte kivétel nélkül villany világít a pin-
cékben, az pedig nem jelzi a gáz jelenlétét úgy, mint a gyertya
vagy a mécses. 

Ezután már csak arra kell magyarázatot adnom, hogy miért si-
ettem a szóban forgó cikk ismertetésével, s miért nem vártam meg
a kalendárium megjelenését. Azért, mert még néhány hét is el-
telik, amíg az árusok polcán megjelenik a „csíziós könyv”, s talán
éppen ez a cikk késztet arra valakit, hogy mielõtt leereszkedik a
musttal töltött hordók közé, maga elé tartván az égõ gyertyát, pró-
bát tesz. Ha ugyanis pislákolni kezd, netán elalszik a láng, máris
ott kell hagynia csapot-papot, s igyekezni a grádicson felfelé, ha
kedves az élete. 

Azt már csak én teszem hozzá, hogy tökéletes biztonságra saj-
nos itt fönt sem számíthat senki. Mert ezen az õszön minden szin-
ten forr (fortyog) valami, s olyan gázokkal telítõdik a légkör, me-
lyek külön-külön is veszélyesebbek, mint a szén-dioxid.

(bekes)

Fújtató

VESZÉLYES GÁZOK

(Folytatás az 1. oldalról.)
A Széchenyi ’56 Emlékbizott-

ság szervezésében a Földes
Ferenc Gimnázium elõtt is fejet
hajtottak az egybegyûltek az
1956-os események nagyjainak
emléke elõtt. Az intézmény
falán elhelyezett emléktábla a
forradalmi ifjúság és tanári kar
összefogását hirdeti. Az intéz-
mény igazgatója ünnepi be-
szédében azt hangsúlyozta,
hogy az emlékmû nemcsak
egy eseményre emlékeztet,
ennél többet mond, hiszen fi-
atalok és tanárok egy nemes
eszméért fogtak össze. A for-
radalmi ifjúság és tanáraik az
intézményre kényszerített, kö-
telezõen viselt neve és ezzel
együtt az elnyomó uralom ellen
tiltakoztak. Összefogásuk példa-
értékû lehet a mai fiatalok szá-
mára is. Az iskola fala elõtt poli-
tikusok, miskolci szervezetek és
bizottságok képviselõi helyezték
el a megemlékezés koszorúit.

Kedden délelõtt folytatódott az
1956-os forradalom 50. évfordu-
lójának tiszteletére szervezett
megemlékezések sora. A Digép
falán elhelyezett emléktábla elõtt
a Dimávag-munkásmegmozdulás
emlékére helyeztek el koszorút az
egybegyûltek. „A mi népünk év-
századokon keresztül tûrte és
nyögte a különféle elnyomók által
rákényszeríttet gyarmati rabszol-

gasorsot. Mi ezt nem akarjuk
többé!” Ezzel a jelmondattal fo-
galmazta meg kiáltványát a mun-
kásszervezõ bizottság 1956 ok-
tóberében. A követeléseket a
24-i munkásgyûlés jóváhagyta és
Nagy Imre is elfogadta, késõbb a
Dimávag 21 pontja néven az ’56-
os forradalom történelmi jelentõ-
ségû programjává vált. Ezen a
napon alakult meg a munkás-
szervezõ bizottságból a forrada-
lom elsõ munkástanácsa a
Dimávag gépgyárban. A történé-
sek nagyjainak tiszteletére 2001-
ben a Történelmi Igazságtétel
Bizottság emléktáblát helyezett a
gyár falára. Itt emlékeztek meg a

munkások forradalmi tetteirõl az
egybegyûltek. A Pillanatképek
az 1956-os miskolci történések-
rõl címmel a Pécsi Sándor Guruló
Színház elõadásával kezdõdött a
megemlékezés. Ezt követõen a

városi önkormányzat, az ’56-
os Szövetség Megyei és
Városi Szervezetének, a
Történelmi Igazságtétel Bi-
zottság területi szervezetének
képviselõi és a politikai pár-
tok képviselõi koszorúkkal
rótták le tiszteletüket az em-
léktábla elõtt.

Megemlékezést tartottak a
Zsolcai kapuban csütörtö-
kön a délelõtti órákban. 1956.
október 26-án ezen a helyen
veszítette életét a Miskolcon
zajló forradalom legfiatalabb
áldozata, Misley Emese. A
megemlékezõk egyúttal tisz-
telegtek az október 26-án el-
dördülõ ÁVH-s sortûz vala-
mennyi áldozata elõtt. A ko-

szorúzáson képviseltette magát
a város vezetése, továbbá a po-
litikai pártok, közöttük az MSZP
és a Fidesz városi szervezetei, va-
lamint az ’56-os, továbbá a vité-
zi rend helyi szervezetei is.

Nagy Attilának, a Miskolci
Nemzeti Színház egykori színé-
szének, az ’56-os forradalmi
események egyik vezéralak-
jának állít emléket az az alko-
tás, amelyet Balogh Géza ké-
szített el az 50. évfordulóra.

Nagy Attila a forradalom évében
a Miskolci Nemzeti Színház tagja
volt. A megyei munkástanács el-
nökhelyetteseként mindig a mun-
kásság és az össznemzeti érdek
egységét hangsúlyozta. Nagy Attila
börtönbe került, és 1962-ig egyál-
talán nem léphetett színpadra.
Színmûvészetét azonban a kora-

beli politika is elismerte: már 1966-
ban Jászai Mari-díjat kapott, amit
1975-ben újra neki ítéltek. Mell-
szobrát lánya és fia avatta fel. 

Az avatóünnepséget követõen
a Nagyszínházban átadták az 50.
évforduló alkalmából alapított,
Miskolc 1956 kitüntetõ díjakat. Az
’56-os események emlékét ápoló
helyi szervezetek képviselõibõl
alakult kuratórium javaslatára a ki-
tüntetõ díjakat a forradalom és
szabadságharc idején alakult mis-
kolci szervezeteknek adomá-
nyozta a városi közgyûlés.
„Miskolc 1956” kitüntetõ díjat ka-
pott a nemzetõrség, a Nemzeti
Bizottság-Írószövetség, a megyei
munkástanács, a Nehézipari
Mûszaki Egyetem Diákparla-
mentje, a Lenin Kohászati Mûvek
Nagyüzemi Munkástanácsa és a
Dimávag Nagyüzemi Munkás-
tanácsa. Oklevelet vehettek át a
díszünnepségen azok a helyi
szervezetek is, amelyek az 1956-
os forradalom és szabadságharc
emlékét ápolják. A Történelmi
Igazságtétel Bizottság, az ’56-os
Szövetség, a Nagy Imre Társaság,
a Magyar Politikai Foglyok Szö-
vetsége és a Miskolci Egyetem
1956-os Emlékbizottsága.

Koszorúzások, megemlékezések az ünnepen

A FORRADALOM HÕSEIRE EMLÉKEZTÜNK

Miskolcon is járt az emléke-
zés vonata. A szerelvényt szer-
dán délután fél négy és fél ki-
lenc között tekinthették meg az
érdeklõdõk.

A Hadtörténeti Intézet az 1956-os
forradalom és szabadságharc 50.
évfordulója alkalmából szervezte az
utazó tárlatot, amely a napokban az
ország szinte valamennyi nagyvá-
rosában megfordul.

A különleges szerelvény nem
mindennapi látványosságot rejtett
magában: a vagonokban felvonult

az ’56-os szabadságharc többféle
tárgyi emléke, katonai egyenruhák
és felszerelések, az ötvenes évek
hangulatát idézõ propagandafo-
tók és plakátok. A látogatók ma-
gukhoz vehettek, megfoghattak
olyan tárgyakat, amelyek a forra-
dalom alatt jelentõs szerepet ját-
szottak a szovjet és magyar olda-
lon egyaránt. Az egyik kocsiban
nagyképernyõs plazma tv-t he-
lyeztek el, ahol korabeli filmeket ve-
títettek, ezzel elevenítve fel a sza-
badságharc történetét. 

A kiállítás harmadik része az
1956. október 24. és november 4.

között zajló, jelen-
tõsebb eseménye-
ket mutatta be.
Látható volt egy
szovjet és magyar
katona is, teljes harci
öltözékben, felsze-
relési tárgyaival. A ki-
állítás utolsó része a
forradalom utóéle-
tét, a megtorlást és
a rendszerváltozás
utáni megítélést tár-
gyalta.

Az Igaz Magyarságért kitün-
tetést adományozta a Miskolci
Bölcsész Egyesület Nagy Lajos
Király Magánegyeteme Rácz
Sándornak. A 1956-os forrada-
lom és szabadságharc hõse a
Központi Munkástanács élén állt
a nehéz napokban. Most nem a
választottak, hanem a kiválasz-

tottak idejét éljük, mondta
Gyárfás Ágnes. A Miskolci
Bölcsész Egyesület Nagy Lajos
Király Magánegyetemének el-
nöke szerint Rácz Sándor ilyen
kiválasztott. A kitüntetett a ma-
gyar munkásság szerepét emel-
te ki az ’56-os forradalom és sza-
badságharc idején.

Kitüntetés Igaz Magyarságért

A forradalom színésze

’56-OS TÁRLAT VONATON

A miskolci Lorántffy Zsuzsanna
Református Kismamaház mun-
katársai és lakói nemrégiben
meghitt, családias rendezvény-
nyel emlékeztek meg a ház
fennállásának tizedik évfordu-
lójáról.  

– Szép megemlékezés volt, a
magyar és külföldi vendégeket te-
rített asztal, jó hangulatú történet-
mesélés fogadta – tekint vissza a
közelmúltra az intézmény vezetõ-
je, Gálné Ács Mária. – Szinte hi-
hetetlen, hogy a kezdet kezdetén
húszezer forinttal indult az alapít-
ványunk útjára, ma pedig gyönyörû
házban láthatjuk el a rászorulókat. 

Az õ példájuk hiteles bizonyíték
arra, hogy a jó cél mindig támo-
gatásra talál. A küldetés, amit fel-
vállaltak, nem könnyû, hiszen a ki-
taszított, bántalmazott várandós
nõk és a kisgyermekükkel utcára
került anyukák sorsa alapvetõen fáj-
dalmas, és ezt a küzdelmet a ház
munkatársai mind fizikai, mind
pedig lelki értelemben felvállalják.
Menedéket nyújtanak és segítsé-
get a talpra álláshoz, egy új élet el-
kezdéséhez. 

– Nem állíthatom, hogy egysze-
rû feladat a miénk, ugyanakkor az
elmúlt évek alatt bebizonyosodott,
hogy minden nap tartogathat cso-
dát számunkra, ha hiszünk abban,
amit csinálunk – meséli Gálné Ács
Mária. – Nem kérdezzük a hozzánk
érkezõket, hogy miben hibáztak, hi-
szen nem ez a dolgunk. Mi biz-
tonságos otthont, kellemes kör-
nyezetet, lelki és egészségügyi tá-
mogatást nyújtunk azoknak, akik-
nek már csak mi maradtunk esély-
ként. Jelenleg harminchárom fõ
lakik nálunk, tizenegy anyuka és
huszonkét gyerek, de természete-
sen a számok állandóan változnak.

Nagy örömünkre már két tovább-
léptetõt is mûködtetünk, ami ösz-
szesen négy család számára biz-
tosít otthont a kismamaház elha-
gyása után. Ez azt jelenti, hogy két-
két család kap egy lakást, amiben
élhetnek, összeszedhetik magukat,
és a támogatásunkkal takarékos-
kodhatnak a jövõre. Van remény
egy harmadik beüzemelésére is,
azonban a megszorítások miatt
egyre nehezebb a helyzetünk, nem
biztos, hogy sikerül úgy kalkulál-
nunk, hogy munkatárs is legyen a
feladatra. 

Az intézményvezetõ nem csüg-
ged, érezhetõen minden lépését a
hit és a hála vezérli. Valószínûleg
ez a titka a Kismamaháznak. 

– Nemrégiben egy holland tár-
saság döntött úgy, hogy elkerék-
pároznak hozzánk – értünk. Azaz
amit az eredményükért a szpon-
zoroktól kaptak, azt a Kismama-
háznak adományozták. Máskor
bõrcipõket, vagy épp játékokat ka-
punk – meséli mosolyogva Gálné
Ács Mária. – Úgy tûnik, hogy ked-
ves az Úristennek az, amit csiná-
lunk, mert valóban rengeteg jó-
akaró érkezik – és mindig a leg-
jobbkor. Végtelenül hálás vagyok
azért, hogy az õ támogatásukkal
mi is segíthetünk.             Sz. V.

Koszorúzás a Zsolcai kapuban.

Klimatizált személygépkocsik, 
kisteherautók 

és mikrobuszok bérlése minden nap!
Egyedi tartósbérleti konstrukciók kidolgozása 

cégek és magánszemélyek részére!

Zenit-Auto Rent Autókölcsönzõ

3519 Miskolc, Miskolctapolcai u. 25. 
Tel./fax: 46/564-255 www.zenitautorent.hu

autorent@t-online.hu 

ÜNNEPELT A KISMAMAHÁZ

Tizedik esztendeje
az anyákért



Mintegy 1250 milliárd forint
jut majd agrár- és település-
fejlesztésre a 2007–2013 közötti
európai uniós költségvetési
idõszakban. Ha jól pályáznak,
akkor az aprófalvak gondjai is
megoldódhatnak, dinamiku-
san fejlõdõ településekké vál-
hatnak – hangzott el a témá-
ban rendezett konferencián.

Néhány évvel ezelõtt még az
elöregedés és az elnéptelenedés
jelentette az aprófalvas térség leg-
nagyobb problémáját. Ez a hely-
zet mára megváltozott és újabb
gondokkal kell szembenézniük a
településeknek. 

– Az elöregedés és az elnépte-
lenedés sajnos elég sok apró fa-
luban már meg is fordult, a sajnost
azért mondom, mert nem a javára
fordult meg. Pontosan itt, a térsé-
günkben kezdenek olyan területek,
falutömbök kialakulni, ahol már
korántsem elnéptelenedésrõl be-
szélhetünk, hiszen rendkívül dina-
mikus népességnövekedésrõl van
szó, csak ennek nem nagyon örül-

hetünk, mert a szociális problémák
újratermelését jelenti – mondta el
G. Fekete Éva, az MTA Regionális
Kutatóközpont észak-magyaror-
szági osztályvezetõje.

Az aprófalvaknak több típusa lé-
tezik. Azonban általános problé-

ma, hogy az itt élõk nem tudnak
elhelyezkedni. Persze kivételek itt
is vannak, hiszen a nagyvárosok
közelében lévõ településekre ál-
talában a városban dolgozók köl-
töznek ki. Pásztohy András mi-
niszteri biztos szerint a munka-

helyteremtés, a szolgáltatások
fejlesztése és a falufejlesztés je-
lentheti a megoldást. A 2007–2013
közötti európai uniós költségve-
tési idõszak pedig jelentõs forrá-
sokat biztosíthat ehhez.

– Ha ezt okosan használjuk fel,
odafigyelünk a pályázatokra és a
Lider-módszert alkalmazzuk,
amelynek az a lényege, hogy a te-
lepüléscsoportok, az önkormány-
zat, a civil szféra, a vállalkozók kö-
zösen dolgozzák ki a települések,
a kistérségek programjait, és azok
megvalósításához közösen bizto-
sítják a forrást, és a piaci forrás is
bekapcsolódik az uniós és a nem-
zeti kiegészítés mellé, akkor azzal
olyan hatást lehet elérni, amellyel
valóban megmozdul a vidék –
mondta Pásztohy András, a Föld-
mûvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium miniszteri biztosa.

Az említett hat év alatt mintegy
1250 milliárd forint jut majd agrár-
és vidékfejlesztésre. Ebbõl mintegy
200 milliárdot a falvak használ-
hatnak fel településfejlesztésre
akkor, ha megfelelõen pályáznak.

tóthsz
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Három cégre írtak ki privatizációs tendert
Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Zrt. a Földmûvelésügyi

és Vidékfejlesztési Minisztérium megbízása alapján nyilvános
egyfordulós pályázatot hirdetett a Geodéziai és Térképészeti Zrt.,
az AGROSTER Besugárzó Zrt., valamint az Országos Mesterséges
Termékenyítõ Zrt. állami tulajdonban levõ részvényeinek megvá-
sárlására. A kedden közzétett tenderek szerint pályázataikat az
érdeklõdõk mindhárom cég esetében 2006. november 24-ig
nyújthatják be az ÁPV Zrt.-nek.

Az ajánlattevõnek vételi szándéka bizonyítására ajánlati bizto-
sítékként az elsõ esetben 15 millió, a második pályázat esetében
4 millió forintot, míg az Országos Mesterséges Termékenyítõ Zrt.
esetében 22 millió forintot kell befizetnie a pályázat benyújtásá-
nak határidejéig az ÁPV Zrt. kasszájába.

Korábban az agrártárcánál már jelezték, hogy a minisztériumi
racionalizási program keretében, takarékossági okokból több hát-
térintézményétõl, vállalkozásától megválik az FVM.

Támogatási megállapodás
Támogatási megállapodást írt alá Gõgös Zoltán, a Földmûve-

lésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) államtitkára, vala-
mint az európai gazdaszervezeteket tömörítõ Copa-COGECA ma-
gyarországi tagszervezeteinek képviseletében Csikai Miklós, a
Magyar Agrárkamara elnöke szerdán, Budapesten.

A szerzõdés szerint az agrártárca vállalja, hogy a magyar tag-
szervezetek számára a Copa-COGECA 2006. évi tagdíjának fe-
dezeteként 40 millió forintot egyszeri, vissza nem térítendõ tá-
mogatást nyújt. Az agrárkamara a támogatást teljes egészében a
nemzetközi tagdíj kifizetésére fordítja és utólagos elszámolás ke-
retében a teljesítést követõen, de legkésõbb 2007. január 15-ig az
FVM által kifizetett támogatás felhasználásáról beszámolót és el-
számolást készít.

Magyarország uniós tagságát követõen, azaz 2004. május 1-
jétõl a Copa-COGECA teljes jogú tagjává vált négy magyar ag-
rárszervezet: a Magyar Agrárkamara, a Magyar Gazdakörök és
Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz), a Magyar Termelõi Ér-
tékesítõ és Szolgáltató Szervezetek/Szövetkezetek (Hangya)
Együttmûködése, valamint a Mezõgazdasági Szövetkezõk és
Termelõk Országos Szövetsége (MOSZ). 

A Copa a Mezõgazdasági Szakmai Szervezetek Bizottsága, a
COGECA pedig a Mezõgazdasági Szövetkezés Általános Bizottsága
az Európai Unióban. A szerdán megkötött megállapodás célja, hogy
az agrárkormányzat és az érdekképviseleti szervezetek közös ma-
gyar álláspontot képviseljenek a magyar agrárium fontos ügyei-
ben Brüsszelben. 

Gõgös Zoltán kiemelte, hogy fõként a zöldség-gyümölcs, továbbá
a borpiaci reform, a gabonaügyek, illetve a génmódosított szer-
vezetek (GMO) ügyében van szükség szoros együttmûködésre
az állami agrárirányítás és az agrár-érdekképviseletek között az
unió székhelyén. Csikai Miklós arról szólt, hogy az érdekképvise-
letek számára adott 40 millió forint rendkívül nagy segítség, mivel
csak a tagdíj rendezését követõen végezhetnek érdemi szakmai
munkát Brüsszelben.

AGRÁRHÍREK

Már nem az elnéptelenedés a fô gond.

Munkahely, szolgáltatás és falufejlesztés

MEGOLDÁS AZ APRÓFALVAK PROBLÉMÁIRA

Három rossz esztendõ után
jött egy jobb év a sertéstar-
tóknak, a magas ár azonban
válságba sodorhatja a húsfel-
dolgozókat. 

Bõ két éve 220 forint volt az élõ
sertés kilója, ez év augusztusá-
nak végére viszont 360 forintra
emelkedett. Ami jó a sertéstar-
tóknak, rossz a húsiparnak, ahol
a nagyobb állatszámra mérete-
zett kapacitás kihasználatlansá-
ga önmagában is növeli a költ-
ségeket. Ehhez társul most a vá-
gósertés magas ára, ami rontja
a feldolgozóüzemek versenyké-
pességét, hosszabb távon pedig
tönkreteheti a húsipari cégek
egy részét. Az egykori háztáji ter-
melõk már rég kiszálltak, a na-
gyobb üzemeknek pedig kellene
a bevétel, hogy fejleszthesse-
nek, különben lemaradnak a ver-
senyben. Ezért sok feldolgozó a
sertésimportot választja. Az alap-
anyagért nem lehet többet adni,
mint amennyit a végtermék árá-
ban elismernek. A húsipar nem

azért importál, mert nem szereti
a hazai termelõket, hanem mert
a piac rákényszeríti. Európában
áresés várható, mivel növekszik
a sertéslétszám: januárra, febru-
árra alig valamivel egy euró és
egy euró öt cent között lesz az
élõ sertés ára. Ilyen áron Ma-

gyarországon is csak a legkor-
szerûbb sertéstelepek marad-
nak versenyképesek: aki kivette
a profitot, az tönkremegy. Ez
pedig a hazai sertéslétszám to-
vábbi csökkenésével és a hús-
ipar gondjainak növekedésével
járhat.

Kiváló a szõlõ minõsége
Tokaj-Hegyalján, és a felvá-
sárlási ár is emelkedett. Ennek
ellenére a bor árának emel-
kedésére nem kell számítani.
A gazdák szerint viszont sok-
kal könnyebb lesz majd elad-
ni a hegy levét.

Vannak olyan gazdák, akik már
október elején szüreteltek. A
tolcsvai Kiss Istvánék viszont
csak a múlt héten kezdték a
munkát. A gazda szerint a mos-
tani idõjárás kedvez a szõlõnek.
Napról napra emelkedik a cu-
korfoka, és az aszúsodás is in-
tenzívebb. Néhány napja még 18
és fél, míg csütörtökön már 20 és
fél fokos szõlõt szüreteltek
Tolcsván. A legmagasabb cukor-
foka – 23 és fél – a sárgamusko-
tálynak van. De nemcsak a mi-
nõség javult a tavalyi évhez ké-
pest, hanem emelkedett a felvá-
sárlási ár is.

– Örömömre szolgál annak el-
lenére, hogy felvásárló is vagyok,

hogy jelentõsen megemelkedett
az elmúlt évekhez képest a fel-
vásárlási ár. Míg tavaly a hason-
ló minõséget 40-45 forintért vet-
ték, addig most 65-70, sõt 75 fo-
rintért veszik meg, de ha 21 cu-
korfok fölött van, akkor az már 110
forint – mondta el Kiss István, a
Fitomark 94 Kft. ügyvezetõ igaz-
gatója, bortermelõ.

A gazda hozzátette: ez a ki-
lónkénti ár éppen hogy fedezi az
elõállítási költséget. Ezt egyéb-
ként idén nem drágította olyan
mértékben a kártevõk elleni vé-
dekezés, mint az elõzõ években.
Kiss István szerint a felvásárlási
ár emelkedését azonban nem
fogják tudni érvényesíteni a bor
árában, csak minimális lesz a
drágulás. A gazdák örülnek
annak, hogy az Európai Bi-
zottság döntése miatt csökkent
a tokaji konkurenciája, így vár-
hatóan az értékesítéssel nem
lesz gond. Fõként úgy, hogy
idén is kiváló borok készülnek
Tokaj-Hegyalján. 
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MAGASABB FELVÁSÁRLÁSI ÁR

Nem lesz drágább a bor
Szüreti mulatságot rendeztek

Varbón. A díszes felvonulásra a
falu apraja-nagyja ellátogatott,
hogy a szüret nehéz ideje után
vigassággal ünnepelje a jó ter-
mést. A borkészítés régi ha-
gyomány a településen, ami fon-
tos a falusi turizmus fejlesztésé-
ben, és közösség építõ szerepe
van is. 

A varbói vidám szüreti mulat-
ságon a falu apraja-nagyja részt
vett. A szüreti felvonulás mindig
nagy esemény a faluban, helyi ha-
gyományõrzõ csoportok vesz-
nek részt rajta, illetve valameny-
nyi önkormányzati fenntartású in-
tézmény képviselteti magát. 

– Általában úgy három hét
alatt levonul a szüretelés, és utána
van ez az ünnepség. Minden
évben eddig nagyon színvonalas
volt, és nagyon jól sikerült, csu-
pán az idõjárással volt néha
gond. Mindenki nagy lelkese-
déssel vesz részt benne, a nyug-
díjasklub, óvoda, iskola, az egész
falu közössége hozzátette a ma-
gáét – mondta Tóth Andrásné, az
egyik szervezõ. 

Varbó községben több évszá-
zados hagyománya van a szõlõ-
és borkultúrának, szinte nincs
olyan család, amelyiknek nincs
pincéje. 

– Azt nem mondhatnám, hogy
borból itt meg lehet élni, inkább
afféle kisegítõ vagy hobbi-tevé-
kenységnek mondható, és per-
sze szórakozás. Ahogy én is,
ugyanúgy sokan örökölték a szõ-
lõt, a borászatot – tette hozzá Üve-
ges Géza, Varbó polgármestere. 

A lovas felvonulás mellett kira-
kodóvásár is várta a varbóiakat
a vidám szüreti mulatság alkal-
mával.

VARBÓI SZÜRET

EMELKEDÕ SERTÉSHÚSÁR

Válságba kerülhetnek a húsfeldolgozók

Csak elsõ hallásra meg-
hökkentõ adat, hogy az éhe-
zõk 70 százaléka vidéken él.
Idehaza is gondot jelent, hogy
az élelmiszerek eljussanak a
városoktól távol esõ falvakban
élõkhöz is. 

Az élelmezési világnapon a
szakemberek az élelmiszeripari
fejlesztéseknél az útépítést emlí-
tették elsõ helyen. A magyar uta-
kon egyre gyakrabban és egyre
nagyobb számban találhatunk
olyan kamionokat, hûtõkocsikat,
amelyek viszik a magyar termé-
keket a legközelebbi szupermar-
ketbe, vagy éppen a határon
túlra. Ez így van azoknál az or-
szágoknál is, amelyek korábban
csatlakoztak: õk is útépítéssel
kezdték. Spanyolországban,
Portugáliában hihetetlen mértékû
útépítések indultak és utána eze-
ken száguldottak a gépkocsik,
hogy friss árut teríthessenek. Ez
a magyar földnek egy olyan be-
ruházása lehet, ami virágokat
nem terem, viszont lehetõvé teszi
az áru idõben történõ eljuttatását. 

Ennek az idei világnapnak a jel-
mondata az volt: élelmiszeripari
fejlesztésekkel az élelmiszerbiz-
tonságért. Ehhez beruházások
kellenek, ezekhez pedig pénz
szükséges. Nem véletlenül mond-
ják sokan az élelmiszerbizton-
ságra is, hogy a szükséges rossz.
Hiszen elsõ pillanatban nem lát-
szik, hogy ebbõl valami elõnye
lesz az embernek, viszont fontos
az, hogy nem vállal kockázatokat
és ebbõl a biztonságból szár-

mazik tulajdonképpen az egész-
sége, a munkaképessége, sõt bi-
zonyos mértékben az életvitele is.
A magyar élelmiszerekrõl mindig
azt mondják a szakemberek,
hogy valóban biztonságosak. 

Mióta hazánk is uniós tagor-
szág, eltûnt az élelmiszerekrõl a
Made in Hungary jelölés, a közös
piac azt kéri, hogy a Made in EU
jelölést használjuk. Ugyanakkor
van egy olyan jelölés, amit egyre
nagyobb számban és egyre na-
gyobb mennyiségben látunk: egy
ovális címke és ezen az elsõ he-
lyen szerepel a HU jelölés, me-
lyet egy regisztrációs szám követ.
Ez azt jelöli, melyik üzem gyár-
totta a terméket, és hova kerülhet.

Ez jelzi azt, hogy Magyarországon
gyártott élelmiszerrõl van szó,
ami biztonságos áru. Csak az
kapja meg ezt a regisztrációs szá-
mot, aki a szigorú elõírásoknak
megfelelõ, biztonságos élelmi-
szert gyárt. Ilyen gyár hazánkban
jelenleg mintegy hatszáz van.
Tehát ennyi üzemünk gyárt biz-
tonságosan élelmiszert bármi-
lyen piacra, hiszen az EU terít-
hetõ, a világ bármilyen táján el-
fogadják. Ezeket pillanatnyilag
állati eredetû termékekre hasz-
nálják. Magyarországon legalább
még kétszer ennyi üzem van, vár-
hatóan õk is megkapják majd ezt
a regisztrációs jelölést, ehhez
azonban beruházások kellenek.

ÉLELMEZÉSI VILÁGNAP

Fejlesztések a biztonságos élelmiszerekért

Az Európai Bírósághoz fordul
a magyar kormány az uniós ku-
korica-intervenció minõségi fel-
tételeinek megváltoztatása miatt
– közölte Gõgös Zoltán, az ag-
rártárca államtitkára. 

Az államtitkár aláhúzta: pén-
teken hivatalosan is közzétette az
Európai Unió azt a rendeletét,
amely megváltoztatja a kukorica
intervenciós felvásárlásának mi-
nõségi feltételeit. A magyar kor-
mány azt kéri az Európai Bíró-
ságtól, hogy semmisítse meg,
helyezze hatályon kívül a szóban
forgó rendeletet. Gõgös Zoltán
utalt arra: a magyar kormány
szerint a rendeletben foglaltak lé-
nyegében jogi nonszenszt jelen-
tenek, mivel a feltételeket egy ter-

melési ciklus közben változtatta
meg az unió. Erre a közösség éle-
tében még nem volt példa. Ez is
alátámaszthatja azt, hogy min-
denképpen jogorvoslatot kell kérni
az Európai Unió bíróságától.

A szaktárca államtitkára szerint
nincs pánikra ok, mivel a kukori-
ca ára kedvezõ és jelenleg meg-
haladja az intervenciós árat.
Gõgös Zoltán közölte azt is, hogy
a megváltozott paraméterek alap-
ján is a jelenlegi termés mintegy
80 százaléka megfelel az uniós
elõírásoknak. Az államtitkár leg-
inkább azt tartotta gondnak, hogy
nem áll elegendõ szállítási ka-
pacitás rendelkezésre ahhoz,
hogy a kukoricát ki lehessen vinni
az országból.

Bírósághoz fordul hazánk



Rózsaszínbe borult a Szinva-
terasz szombaton este. Az
Egészség Hídja Összefogás
program miskolci állomá-
sán több százan sétáltak a
térre, ahol a mellrák elleni
küzdelemre hívták fel a fi-
gyelmet. Az országos kez-
deményezés öt évvel ezelõtt
indult, a programhoz a bor-
sodi megyeszékhely is csat-
lakozott. 

A séta a város négy kapujá-
ból, a Gyõri, a Csabai, a Zsolcai
és a Szentpéteri kapuból indult.
A résztvevõk kezükben rózsa-
szín lufikkal a mellrák elleni
küzdelemre, a szûrõvizsgálatok
fontosságára hívták fel a figyel-
met. 

A séta résztvevõi a rózsaszín-
be öltöztetett Szinva-teraszra ér-
keztek meg. Az Egészség Hídja
Összefogás elnöke, Körtvélyes
Éva a kezdeményezés jelentõ-
ségét hangsúlyozta megnyitó
beszédében.  A 45 és 65 év kö-
zötti nõket kétévente hívják be
szûrésre, többségük azonban
nem megy el. Sokan már csak
akkor fordulnak orvoshoz, ami-
kor panaszuk van. A mammog-
ráfiás szûrõvizsgálatokat nép-
szerûsítik a kezdeményezéshez
csatlakozó közéleti személyisé-
gek is. 

Ma az emlõrák a nõk leggya-
koribb betegsége. A statisztikák
tanúsága szerint Magyar-
országon évente mintegy 2300
nõ halálát okozza a rák ezen faj-
tája, miközben a szakemberek

egyértelmûen állítják: az idõ-
ben felismert mellrák 90 száza-

lékos biztonsággal gyógyít-
ható.
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Október 30. (hétfõ): 07.00–08.00 Híróra, ösz-
szefoglaló a hétvége legérdekesebb ese-
ményeibõl. 
07.30 Jobbik a halálbüntetésért – Útlezárás

Olaszliszka mellett. Vendég: dr. Szegedi Csanád, a Jobbik Borsod me-
gyei elnöke. 
08.00 Felújítják az „Ady”-t. Vendég: Kardos Rita tanácsos, a Diósgyõri
Ady Endre Kulturális és Szabadidõ Központ munkatársa.
Október 31. (kedd): 07.00: Késnek-e a beruházások a Palota utcán?
Vendég: dr. Kovács László önkormányzati képviselõ a 26. sz. válasz-
tókörzetben. Nagy László, a Miskolc MJV beruházási osztály vezetõje.
08.00: Vitamûsor: A belpolitikai helyzet elemzése. Vendég: Juhász Tamás
és Körtvélyesi Vanda politológusok.
November 1. (szerda): 07.30: Õsz a Vadasparkban. Vendég: Bazin Géza.
08.00–09.00 Diósgyõri Mozaik. Benne: Õsz a Vadasparkban – Pilz Olivér
igazgató, mindenszentek napja – Halloween, Horváth Tamás edzõ –
Miskolc Steelers. Újra indul a Mikulásvonat, programajánló.
November 2. (csütörtök): Önkormányzati feladatok a 2006-os évre.
Vendégek: 07.30: Szinay Attila, a Fidesz frakcióvezetõje. 
08.00: Vendég: Simon Gábor MSZP-frakcióvezetõ.
08.30: Szentpéteri Csilla koncertje a Mûvészetek Házában – beszél-
getés Romhányi Ritával, a Mûvészetek Háza kommunikációs vezetõ-
jével.
08.30: Vendég: Telefonon egyenes adásban Szentpéteri Csilla.
November 3. (péntek): 07.30 Vendég: dr. Tompa Sándor országgyû-
lési képviselõ.
November 4. (szombat): Esti mûsor: 16.00–20.00 Rádió Aktív.
November 5. (vasárnap): Esti mûsor 18.00–20.00 Retro.
20.00–22.00 Rockinform.

Továbbá a Rádió Diósgyõr óránként országos, félóránként pedig helyi
hírekkel jelentkezik. Ezen felül pedig érdekességekkel, aktualitásokkal
várja a hallgatókat.

A Miskolc TV
heti mûsora

2006. október 30.–2006. november 5.

Száz évig mûködött a szálloda
és földszinti kávéháza, étterme vá-
rosi tulajdonban, vagy városi bér-
leményként. Az 1990-es évek ele-
jétõl (azóta néhány változással) a
tulajdonos a Collovini Vendéglá-
tóipari Ingatlanforgalmi és Utazási
Iroda, amely mûködteti a „nagy
szállodát” és annak konferencia-
termét, amelyet a Kossuth L. u. 6.
sz. alatti saroképületbõl alakítottak
ki. Az épület a földszinti üzlettel
együtt magántulajdonban van, de
védettsége miatt csak eredeti for-
májában állítható helyre.

A Pannónia szálloda elõdépít-
ményére 1504-ben utal az elsõ
adat. Ekkor a tapolcai bencés
apátságnak volt itt szállása, rak-
tára és elárusító helye. A tapolcai
apátság lerombolása után (a XVI.
század végétõl) egyre gyakrabban
„királyi ház”-ként fordul elõ az ira-
tokban. A XVIII. század elején a
földszintes épületben három szo-
bát és két üzletet írtak össze, bér-
lõje pedig egy rác, vagyis egy

görög kereskedõ volt. A század kö-
zepén emelet került az épületre. A
munkácsi püspökségtõl a város tu-
lajdonába került kereskedõházat a
XIX. században görögök és zsidók
egyaránt bérelték. Az 1878. évi árvíz
idején komoly károsodást szen-
vedett, s ezért is döntöttek úgy,
hogy a középkori pincefalakra és
alapokra emelt épületet földszin-
tig lebontják, s új alaprajzú, mo-
dern épületet emelnek helyén. 

A levéltár 1916-ból õriz egy kü-
lönleges átalakítási tervet. Blau
Gyula fõvárosi építész szerint az
épületre még egy emelet, tetõtér-
beépítés került volna, s a III. eme-
leti tetõteraszon egy kávéház. Az
elsõ és második emeleten tovább
kívánta mûködtetni a szállodai
részleget. A földszintet egy egy-
séges térré alakítva, itt gondolta
megnyitni Miskolc negyedik film-
színházát Pannónia mozi néven. A
szálloda–étterem-kávézó–mozi
koncepció a város ellenállása miatt
azonban néhány évi perlekedés

után megbukott, s a feledés ho-
mályába merült.

A Pannónia szálloda és kávé-
ház államosítására 1949-ben ke-
rült sor. A szállodai szinteket tisz-
ti szállókká alakították át, a föld-
szinten pedig „megszületett”
Miskolc elsõ állami áruháza. A
szállodát 1959-ben a Budapesti
Központi Hungária Szálloda és Ét-
terem Vállalat vette át, s 43 szo-
bájában 75 vendéget tudtak el-
helyezni. Az állami áruház 1969-
ig mûködött a földszint helyisé-
geiben, 1970-ben költözött át a
Szentpáli I. – Széchenyi I. u. sar-
kára, az akkor átadott Centrum
áruházba.

Az 1950-es években – az álla-
mosítás után – korábbi homlokzati
díszeitõl „megfosztották” az épü-
letet. A földszint és az emeletek kö-
zötti stukkódíszítések éppúgy el-
tûntek, mint az ablakkeretelések.
Az 1980-as évek végén – régészeti
kutatások után – került sor az épü-
let felújítására. A pincerészben
még fel lehetett fedezni a XVI. szá-
zadi elõdépítmény nyomait, az
épület egykori pilléreit. A felújítás
után a pince is vendéglátóipari
funkciót kapott, a földszinti sa-
rokbejárat fölött viszont megjelent
a Roráriusz felirat, ami késõbb
„Rori”-ra „szelídült”. Néhány évig
úgy tûnt, hogy a régi Roráriusz-le-
gendát itt újra lehet élni, aztán ez
is bezárt, más üzletek kaptak itt he-
lyet.

A MIK Zrt. tervei szerint, illetve
a Fõutca Plaza Projektnek meg-
felelõen a közterületre kitüremke-
dõ íves fülkék helyett (ezek a leg-
utóbbi felújítás maradványai) in-
dokolt az eredeti nyílások vissza-
állítása. Amennyiben sor kerül
homlokzatfelújításra, jó lenne fi-
gyelembe venni a XX. század elsõ
évtizedének hangulatát, amelyet
megõriztek a korabeli képes leve-
lezõlapok.

Dobrossy István

A Borsodmegyei Lapok címû miskolci napilap 1894. július 15-
ei száma adta hírül, hogy „megnyílt az újonnan épült Pannónia
szálló. Délelõtt a kávéházat nyitották meg, este pedig a szállo-
dai részt és az éttermet.” 

OKTÓBER 30., HÉTFÕ
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.25 Magazinmûsor (élõ)
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.25
Vidék Világa, mezõgazdasági
magazin 19.45 Kamarai percek
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.00 Nyerõ páros,
amerikai–NSZK film (h) 23.00 A
Hálózat mûsora.

OKTÓBER 31., KEDD
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Mûsorismertetés 17.35
Euróra: Mezõgazdaság, a Háló-
zat Televízió és a Miskolc Televízió
közös mûsora (élõ) 18.00 Miskolc
Ma, hírmûsor 18.25 Magazin-
mûsor (élõ), benne: Sport 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.20 DVTK –
Tatabánya labdarúgó-mérkõzés
közvetítése felvételrõl 21.00 A
737-es titka, német film (h) 23.00
A Hálózat mûsora.

NOVEMBER 1., SZERDA
00.00Képújság 06.00Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma, hírmûsor 18.25
A Könnyezõ Mária Sajópálfalán
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30 ’56,
a Miskolc TV egyórás filmje (ism.)
20.30 Hírháló (h) 21.00 Én az orr-
szarvúakkal vagyok, dél-afrikai
film (h) 23.00 A Hálózat mûsora. 

NOVEMBER 2., CSÜTÖRTÖK
00.00Képújság 06.00Az elõzõ esti
adás ismétlése 08.30 Képújság
17.00 A Hálózat mûsora 17.30
Képújság 17.55 Mûsorismertetés
18.00 Miskolc Ma , hírmûsor 18.25
A fejedelem, a Miskolc TV kisfilm-
je II. Rákóczi Ferenc újratemeté-
sének 100. évfordulója alkalmából
rendezett kassai ünnepségrõl 19.00
Miskolc Ma (ism.) 19.25 ,,Ha én gaz-
dag lennék…”, a Miskolci Egyetem
Gazdaságtudományi Kara, a MERt,
a Magyar Rádió Miskolci Körzeti
Stúdiója és a Miskolci Kommu-
nikációs Kht. közös talk-show mû-
sora 20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.00 Randiszerviz,
amerikai film (h) 23.00 A Hálózat
mûsora.

NOVEMBER 3., PÉNTEK
00.00 Képújság 06.00 Az elõzõ
esti adás ismétlése 08.30 Kép-
újság 17.00 A Hálózat mûsora
17.30 Képújság 17.55 Mûsor-
ismertetés 18.00 Miskolc Ma, hír-
mûsor 18.30 Múzsa, kulturális
magazin 19.00 Miskolc Ma (ism.)
19.30 Klick, innovációs magazin
20.00 Miskolc Ma (ism.) 20.30
Hírháló (h) 21.00 A hegy hatal-
ma, amerikai–kanadai film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

NOVEMBER 4., SZOMBAT
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 09.30 Képújság
15.00 Miskolci Jegesmedvék –
Csíkszereda jégkorong-mérkõ-
zés közvetítése felvételrõl 17.00 A
Hálózat mûsora 17.30 Képújság
17.55 Mûsorismertetés 18.00
Miskolc Ma, hírmûsor 18.25 Inno-
vatív, a Gyöngyös TV mûsora
19.00 Miskolc Ma (ism.) 19.30
Egészségmagazin 20.00 Miskolc
Ma (ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Shachleton 1. rész, angol film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

NOVEMBER 5., VASÁRNAP
00.00 Képújság 07.00 Az elõzõ esti
adás ismétlése 09.30 Képújság
15.00 DKSK-MOR – Cegléd nõi ko-
sárlabda-mérkõzés közvetítése
felvételrõl 17.00 A Hálózat mûso-
ra 17.30 Képújság 17.55 Mûsoris-
mertetés 18.00 Krónika, heti hír-
összefoglaló magazin 18.30 Az in-
nováció és a képzési lehetõségek,
a Gyöngyös TV mûsora 19.00
Krónika (ism.) 19.30 Múzsa, kul-
turális magazin (ism.) 20.00 Kró-
nika (ism.) 20.30 Hírháló (h) 21.00
Shachleton 2. rész, angol film (h)
23.00 A Hálózat mûsora.

A mûsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!

A megújuló belváros (29.)

A 112 ÉVES SZÁLLODA

Egészség Hídja volt a Szinva-teraszon

SÉTÁVAL HÍVTÁK FEL A FIGYELMET

Kossuth terem: november
2–5-ig 16.30, 18.30, 20.30 óra-
kor. November 6-án 16.30 és
21.00 óra. November 7–8-ig
16.30, 18.30, 20.30 órakor
Tapas címû spanyol vígjá-
ték.

Hevesy terem: november
2–8-ig 17.00 órakor Trisztán és
Izolda, feliratos filmdráma.
November 2–7-ig 19.00, 21.00
órakor, november 8-án 21.00
órakor: Ede megevé ebédem,
magyar filmdráma. November
8-án 19.00 órakor Európa
Filmklub: Zsinóron, feliratos,
animációs film.

Mûvészetek Háza, Uránia
terem: november 2–8-ig 15.30:
Halálos iramban: tokiói hajsza.
November 2–8-ig 17.4 5 és
20.00 óra Brazil ritmus, felira-
tos dokumentumfilm.

Mûvészetek Háza, Béke
terem: november 2–6-ig 16.00
óra: Brazil ritmus, feliratos do-
kumentumfilm. November
2–6-ig 17.30 és 20.00 órakor,
november 7–8-ig 20.00 órakor:
A remény bajnoka, életrajzi
dráma. November 7–8-ig 16.00
és 18.00 óra Francia filmhét:
Tétova tangó, feliratos film-
dráma.

Temetõk nyitva tartása min-
denszentek napján: 

Szentpéteri kapui temetõ nyit-
va tartása: 2006. 10. 29-ig 8–17
óráig, 2006. 10. 30., 31., 2006. 11.
1-jén 7–21 óráig.

Hõsök temetõjének nyitva tar-
tása: 2006. 10. 28., 29., 30., 31. 9–16
óráig, 2006. 11. 1., 8–21 óráig

Behajtás gépkocsival a Szent-
péteri kapui temetõbe: 2006. 10. 30-
án minden gépjármû behajthat,
2006. 10. 31-én csak rokkantkár-
tyával rendelkezõk, 2006. 11. 1-jén
tilos a behajtás a temetõbe.

November 1.: ima, liturgia a vá-
rosi köztemetõ nagyravatalozó-
jában, 9 óra, Kovács Tamás káp-

lán. 10 óra: Szõnyi Gábor polgá-
ri szónok. 11 óra: Jobbágy Ber-
talan nagytiszteletû úr. 12 óra:
Adamczyk Bogdan plébános. 13
óra: Paksi András polgári szónok.
14 óra: Hangó István nagytiszte-
letû úr. 15 óra: Holczer József ka-
nonok. 16 óra: dr. Szarka János
parókus. 17 óra: Sándor Frigyes
esperes.

November 1.: ima, liturgia a
Vasgyári temetõben, 11 óra, Kõvári
Ferenc Dávid lelkész. 12 óra:
Szõnyi Gábor polgári szónok. 13
óra: Kormos István nagytisztele-
tû úr. 14 óra: dr. Szarka János pa-
rókus. 15 óra: Paksi András pol-
gári szónok. 

Temetõk nyitva tartása

MOZIMÛSOR
MISKOLCON

Század vigyázz! és Állati dolgok címû köteteit dedikálta Mezõ István
karikatúra-rajzoló a szinvaparki könyvesboltban.

MEZÕ-RAJZOK

Az Oktatási és Kulturális
Minisztérium és a Miniszterelnöki
Hivatal pályázati felhívására, ame-
lyen díjnyertesség esetén csúcs-
technológiás iMac számítógépe-
ket és digitális fényképezõgépe-
ket lehetett nyerni, a tanév elején
benyújtott pályázatot a Gábor
Áron Mûvészeti Iskola, Szak-
középiskola Miskolcról.

A felhívásban ez állt: tervezz
montázst, saját ötleteid alapján,
mely kifejezi az ünnepet és 3x6
méteres méretben kiállítható a
Duna-parton, a magyar trikolór

megõrzésével. Az alkotásokat,
október 23. tiszteletére, az 1956-
os forradalom és szabadságharc
ötvenedik évfordulójára emlé-
kezve a zsûri kiállításra érde-
mesnek találta egy gigantikus, a
forradalom útját jelzõ nemzeti-
színû szalagként 3 km hosszan
a Parlamenttel szemben. 

A pályázati kiírásnak minden-
ben megfeleltek a miskolci diá-
kok, a csapat kategóriában I.
díjat és 3 különdíjat nyertek.
Ezzel az összdíjazás felét meg-
nyerték!

MISKOLCI SIKER
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A labdarúgás elsõ vonalá-
ban a hét végén a 11. játék-
nap mérkõzéseit rendezik
meg. A DVTK együttese a bra-
vúros debreceni pontszerzést
követõen ezúttal hazai kör-
nyezetben igyekszik szaporí-
tani pontjai számát: vasárnap
délután a Tatabánya lesz a
piros-fehérek ellenfele.

Az elõjelek most kifejezetten
kedvezõek! Az alakulat ugyanis az
utóbbi hetekben igencsak neki-
durálta magát: három találkozón
hét pontot kasszírozott. A kapos-
vári sikert hazai gyõzelem követ-
te (a Vác ellen 1–0), majd a baj-
nok Debrecen otthonából is pont-
tal a tarsolyban sikerült hazatér-
nie Csank János vezetõedzõ gár-
dájának.

A legfrissebb elismerésre méltó
adalék pedig a fentiekhez, hogy
a szerdán Budafokon lejátszott
Magyar Kupa találkozón a DVTK
1–0-s gyõzelmet aratott és ezzel
bekerült a legjobb 16 közé. A
vendégek találatát Vitelki szerez-
te, aki az elsõ félidõ hajrájában
szabadrúgás után lõtt a bal alsó
sarokba.

Nos, mindezek alapján kije-
lenthetõ, hogy a vasárnap délutáni,
Tatabánya elleni összecsapás
esélyese egyértelmûen a DVTK
együttese. A lendület, a javuló
játék, az erõsödõ önbizalom és
a hit, no meg természetesen a
hazai publikum mind-mind a
piros-fehér csapat mellett szólnak!

– Ilyenkor kell nagyon vigyázni!
Természetesen nem engedjük ki-
énekelni a sajtot a szánkból, de
az edzõi pályán eltöltött évek
alatt már régen megtanultam,
hogy egyetlen ellenfelet sem sza-

bad leírni, még kevésbé lebe-
csülni. A könnyelmûsködésért
ugyanis nagyon nagy árat kell fi-
zetni. Mi nem szeretnénk ebbe a
hibába esni. Tisztában vagyunk
képességeinkkel, ismerjük ellen-
felünket is, saját, nyugodt stílu-
sunkban kell játszani, és akkor
nem maradhat el a gyõzelem –
mondta el lapunknak véleményét
Csank János vezetõedzõ.

A tréner azt is hozzátette: most
bánhatják csak, hogy a korábbi
fordulókban több olyan mérkõzés
csúszott ki a kezükbõl, amelyek-
ben szerinte legalább a döntetlen
eredmény reális lett volna. Való
igaz, akadtak olyan hazai talál-
kozók, ahol semmivel sem volt
jobb a vetélytárs, de a súlyos egyé-
ni hibák az együttes vesztét okoz-
ták.

Mindezen persze már teljesen
fölösleges meditálni, sokkal ér-
demesebb elõre tekinteni! A DVTK
jelenleg kifejezetten kedvezõ po-

zíciót foglal el a táblázaton. A csa-
pat 13 ponttal kilencedik, vasár-
napi ellenfele, a Tatabánya 14
ponttal nyolcadik. Hazai gyõzelem
esetén tehát helyet cserélne a két
alakulat, és a Csank-legénység ke-
csegtetõ helyzetbõl vághatna neki
az õszi idény utolsó négy mér-
kõzésének. De ne szaladjunk
ennyire elõre! Jó hír, hogy nincs
sérült és eltiltott, így a szakveze-
tõ az általa legütõképesebbnek
tartott kezdõ tizenegyet küldheti
pályára. A tatabányaiak elleni ösz-
szecsapás vasárnap 17 órakor
kezdõdik.                          D. L.

Nincs még egy hónapja
sem, hogy Kalotai Levente éle-
tében igen fontos esemény
történt. A nagyszerû miskol-
ci sportembert szeptember
30-án immáron harmadszor
avatták hõssé Spártában.
Az idén huszonnegyedik al-
kalommal rendezték meg a
Spartathlon Ultramaratoni
Futóversenyt, amelynek
résztvevõi minden eszten-
dõben 246 kilométert tesz-
nek meg.

Érdekesség, hogy éppen
246-an sorakoztak fel a rajtnál,
amelyre Athénban, az
Akropolisz lábánál került sor. A
magyar ultrafutók ezúttal kife-
jezetten szép számban, ösz-
szesen tizenöten vettek részt a
viadalon. Kétharmad részük, tíz
futó teljesítette is a távot, s meg-
érinthette a Spárta fõterén ki-
jelölt célban Leonidász király
szobrának saruját. A legjobb ma-
gyar (csakúgy, mint tavaly), sõt a
legjobb európai (!) a miskolci
Kalotai Levente (K-Team SE) lett,
aki megismételte 1999-es legjobb
helyezését, negyedikként ihatott
a minden beérkezõt megilletõ
,,élet vizébõl”. 

Kalotai elmondta, fizikálisan és
mentálisan is teljesen összhang-
ban futott, ennek talán az a leg-
jobb bizonyítéka, hogy az elsõ és

az utolsó harminc kilométerét
egyaránt 4,5 perc/km sebesség-
gel tette meg. (A sportoló egyéb-
ként a miskolci Speciál Transz Kft.
jóvoltából vehetett részt a rangos
viadalon).

– Talán meglepõ, de a legna-
gyobb örömet nem a saját telje-
sítményem jelentette. Felejthetetlen

emlék marad számomra, hogy
amikor 120 kilométer megtétele
után utolért a japán Takashi Sato,
észrevettem, hogy erõsen sántít.

Nos, mivel foglalkozásomat te-
kintve gyógymasszõr vagyok,
gyorsan legyúrtam, s azt vettem
észre, hogy egyik pillanatról a
másikra elsírta magát. Ez az
eset olyan lelkierõvel töltött el,
hogy szinte észre sem vettem
a kilométereket. Kétszázhu-
szonöt kilométernél, hajnalban
pillantottuk meg Spárta körvo-
nalait, s akkor már tudtam,
hogy megcsinálom, amit vál-
laltam – idézte fel a történteket
Kalotai Levente.

A beérkezést követõen aludt
néhány órát, aztán kiment,
hogy megtapsolja a többi célba
érkezõt. Melegség töltötte el a
szívét, amikor látta, hogy a
japán futó is célba ért. Nem tar-
tozik szorosan a spártai futás-
hoz, de tény, hogy Kalotai

Levente az idén nyáron az auszt-
riai Wörschachban megrendezett
24 órás nemzetközi versenyen a
második helyet érõ 238,5 kilo-
méteres teljesítményével kvalifi-
kálta magát a 2007-es, Kana-
dában megrendezendõ 24 órás
világbajnokságra. Feladat tehát
akad!

Vasárnap délután hazai pályán a DVTK

HELYCSERE IS LEHET!

Jó passzba került a DVTK, az együttes utolsó három bajnoki mér-
kõzésén hét pontot szerzett, szerdán pedig a kupában is kihar-
colta a legjobb tizenhat közé kerülést.

HARMADSZOR IS HÕS LETT

Kalotai Levente
a 24 órás vb-re készül

Januárban Németor-
szágban rendezik meg a
férfi kézilabda-világbaj-
nokságot, amelyre a fel-
készülést a magyar válo-
gatott hétfõn kezdte meg.
A munkának Miskolc-
tapolcán veselkedett neki
Skaliczki László szövetségi
kapitány együttese, amely
a héten kétszer is meg-
mérkõzik Izland gárdájá-
val.

A választás nem véletlen: az
északiak stílusa megegyezik
a dánokéval és a norvégoké-
val, akikkel a vb-n a csoport-
küzdelmek során találkozik
Skaliczki László legénysége.
A keretbe megérkeztek az ide-
genlégiósok is: Nagy László és
Laluska Balázs Spanyolországból,
Katzirz Dávid és Mocsai Tamás
pedig Németországból. A kül-
földön szereplõk közül családi
okok miatt hiányzik Fazekas
Nándor, a német Gummersbach
kapusa, valamint Díaz Ivo, a spa-
nyol Eibar irányítója.

Érdekes egyébként a szövet-
ség kezdeményezése: a nõi és a
férfi-válogatott mellett egyaránt
mûködtetik a B-keretet, amelyben
azok a játékosok szerezhetnek ta-
pasztalatokat, akik kiöregedtek a
juniorok közül. A vb-felkészülés
során a szisztémát Skaliczki
László is alkalmazza. Õ válasz-

totta ki a játékosokat, és a szak-
mai programot ugyancsak a ka-
pitány állította össze. A végre-

hajtás a mezõköves-
di Juhász István edzõ
feladata.

– A héten ennek
megfelelõen össze-
sen huszonnyolc já-
tékost foglalkoztattunk
a miskolci edzõtábor-
ban. Szerdán este a
mezõkövesdi sport-
csarnokban a bõ ke-
retbõl kialakított két
csapat egymás ellen
játszott felkészülési
mérkõzést, ez gya-
korlást is jelentett az
Izland elleni két talál-
kozóra – mondta
Skaliczki László.

A B-csapat egyéb-
ként csütörtökön is

pályára lépett Miskolcon, ahol a
Debrecen élvonalbeli együttesé-
vel találkozott. Ezek után arról, mi-

lyen elõjelekkel készültek a mie-
ink a lapzártánk után, pénteken
este Ózdon megrendezett mér-
kõzésre, illetve a szombati, mis-
kolci összecsapásra!

Nos, az már korábban eldõlt,
hogy lesznek hiányzók. Sérülés
miatt például nem játszhat
Buday Dániel, illetve Mikler
Roland. Ijedelemre azonban
semmi ok, így is kiváló játéko-
sok lépnek pályára! Nagy
László, Gál Gyula, Mocsai
Tamás, Ilyés, az Iváncsik-fivérek,
valamint az a garnitúra, amely
a junior után a felnõtt korosztályt
is szeretné meghódítani. A jövõ
embere lehet például az irányí-
tó Császár Gábor, de Nagy
Kornél és Zubai Szabolcs is
egyre inkább mutogatja orosz-
lánkörmeit. Fontos tudnivaló,
hogy Miskolcon két helyszínen
vásárolhatják meg a szurkolók
a belépõket: a Szinvaparkban ta-
lálható Fehér Fotóban, valamint
a városi sportcsarnokban árul-
ják a tiketteket.

(doros)

Miskolcon a magyar férfi kézilabda-válogatott

IZLAND ELLEN JÁTSZANAK

A válogatott egyik legrutinosabb és legnagyobb
tudású játékosa Gál Gyula, a veszprémiek be-
állósa.

A Magyar Kosárlabdázók
Országos Szövetségében elké-
szítették a Magyar Kupa országos
selejtezõ második fordulójának
sorsolását. A sorozatban érdekelt
megyei csapatok közül a DKSK
Miskolc-Oldies Rádió nõi együt-
tesének ebben a körben egyelõ-
re még nem kell pályára lépnie,
viszont az NB II-es Miskolci EAFC
gárdája már bemutatkozik szur-
kolóinak. Az egyetemisták no-
vember 12-én, 16 órától az Egri
EKFSE csapatát fogadják. A fér-
fiaknál az NB II-es Szerencs VSE
november 6-án 18 órától a
Nagykállói KE vendége lesz, míg
az NB I/B-s Tiszaújvárosi Phoenix
KK október 31-én este fél nyolc-
tól a Jászberényi SE-hez látogat.

Sorsoltak
a kupában

Kéthetes szünet után ismét
versenyt rendez a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Asztalitenisz
Szövetség. Szlaboda István fõtit-
kár arról tájékoztatta lapunkat,
hogy ezúttal a megyei felnõtt és
ifjúsági bajnokság küzdelmeire
kerül sor. A vetélkedésnek októ-
ber 29-én a Holcim SC sport-
csarnoka ad otthont, a sorsolást
követõen 9 órakor kezdõdnek a
mérkõzések. A fõtitkár megje-

gyezte: remélik, hogy a megye
legtöbb szakosztálya képviselte-
ti magát, hiszen ez a legrango-
sabb miskolci esemény, amely al-
kalmat kínál a megmérettetésre.
Bíznak abban, hogy nemcsak a
miskolci sportolók állnak asztal-
hoz, hanem Ózdról, Sátoraljaúj-
helyrõl, Tiszaújvárosból, Sajó-
szentpéterrõl és más települé-
sekrõl is érkeznek asztaliteni-
szezõk Hejõcsabára.

Hejõcsabán
vetélkednek

A Diósgyõri Természetbarát
Sport Klub tagjai vasárnap kelnek
útra. Találkozás reggel negyed ki-
lenckor a diósgyõri autóbusz-pá-
lyaudvaron, a 15-ös számú busz
megállójában. A távolság 16 ki-
lométer, a szintkülönbség 500
méter. A fõbb színhelyek: Ómas-
sa, Szentlélek, Mária-forrás, Od-
vaskõ, Tardona-forrás, Buzgókõ,

Térbikk, Köpüs-forrás, Garadna.
Túravezetõ: Varga Jánosné.

A Miskolci Helyiipari Természet-
barát Egyesület tagjai is vasárnapi
programot ajánlanak a természet
szerelmeseinek. Találkozás reg-
gel háromnegyed hétkor a diós-
gyõri autóbusz-végállomáson, a
15-ös busz megállójában. A tá-
volság 24 kilométer, a szintkü-
lönbség 650 méter. Az útvonal:
Közép-Garadna, Sebesvízi dó-
zerút, Sebes-víz, Kühne út,
Jávorkút, Csipkéskút, Bánkút,
Bálvány, Czékus út, Látó-kövek,
Szentlélek, Ómassa. Túravezetõ:
ifj. Kovács Béla.

A Miskolci VSC természetjárói
vasárnap kegyeleti túrát vezetnek
az elhunyt túratársak emlékére.
Találkozás reggel negyed ki-
lenckor a diósgyõri autóbusz-
végállomáson, az 5-ös számú
busz megállójában. A távolság
11 kilométer, a szintkülönbség
300 méter. Túravezetõ: Karlaki
Lajosné.

BÜKKI TÚRÁK

Kaposvár adott otthont az or-
szágos kötöttfogású birkózó
utánpótlás-bajnokságnak. Me-
gyénk képviselõi Szõgyör
Katalin (Kazincbarcikai VSE, 42
kg) és Lévai István (Kazinc-
barcikai VSE, 54 kg) révén két
bajnoki címet és további öt
érmet gyûjtöttek be. A Diós-
gyõri Birkózó Club versenyzõi
közül Jánosik Gábor (46), Ara-

nyosi Zsolt (50) és Csoma
László (+100) egyaránt má-
sodik lett súlycsoportjában,
míg Háda Szabolcs (46) bronz-
érmet vehetett át. A diósgyõ-
riek közül Kosik (100) és
Madaras (+100) az ötödik he-
lyen végzett. Az összesített
pontversenyben a DBC 23
ponttal holtversenyben a má-
sodik helyen végzett.

Érmek Kaposvárról
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COMPUTER PLANET SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZAKÜZLET ÉS SZERVIZ
Miskolc, Szinvarpark I. emelet

KIHAGYHATATLAN AJÁNLATOK!
Tartsa észben október 31-ig tartó AKCIÓNKAT, mi figyeljük Önnek a világot.

YAKUMO PDA deltaX 5 BT GPS raktárról AKCIÓBAN 74 990 Ft
YAKUMO TFT LCD MONITOROK 

17” és 19” méretben már 49 900 Ft-tól

MP4 LEJÁTSZÓ-AKCIÓ!!! 
1GB MP3-MP4 videolejátszó+FM rádió 16 990 Ft

GAINWARD VIDEOKÁRTYÁK RAKTÁRRÓL: 7600 GS, 7600 GT és 7950 GT

25 konfiguráció között válogathat SULINETES AKCIÓNKBAN!!! Már csak december 31-ig.
.....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

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából eljáró MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt.

PÁLYÁZATOT hirdet önkormányzati BÉRLAKÁSOK
szociális helyzet alapján és költségelven történõ bérbeadására.

A pályázat anyaga megtekinthetõ a Miskolci Ingatlangazdálkodó Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
és a polgármesteri hivatal hirdetõtábláin, valamint lehívható a MIK Zrt. weblapjáról, melynek címe: www.mikrt.hu

További információk a MIK Zrt. Bérlakásgazdálkodási Irodájánál szerezhetõk be
(Miskolc, Széchenyi u. 60. sz., tel.: 516-251, 252, 253, 254).

Megjelent az EGZOTIKUS ÜDÜLÉSEK 
és VÁROSLÁTOGATÁSOK, HEGYVIDÉKI ÜDÜLÉSEK 

katalógusunk, keresse irodánkban!

SZILVESZTEREZZÜNK EGYÜTT!
MMÁÁLLTTAA dec. 28.–jan. 2. reggelivel 111199  990000  FFtt//ffõõttõõll

SSZZIICCÍÍLLIIAA dec. 28.–jan. 1. félpanzióval 111144  990000  FFtt//ffõõttõõll
MMAALLLLOORRCCAA dec. 29.–jan. 2. teljes ellátással 8899  990000  FFtt//ffõõ

CCIIPPRRUUSS dec. 29.–jan. 3. reggelivel 112277  990000  FFtt//ffõõ

TThhaaiifföölldd
BBAANNGGKKOOKK//PPAATTTTAAYYAA dec. 27., 29. 12 nap/9 éj 

228866  990000  FFtt//ffõõttõõll
BBAANNGGKKOOKK//PPHHUUKKEETT  dec. 27., 29. 12 nap/9 éj 

335555  990000  FFtt//ffõõttõõll

MMaallddíívv--sszziiggeetteekk
HH..EEllllaallddhhoo****** dec. 28. 9 nap/7 éj teljes ellátás 

441100  990000  FFtt//ffõõ

MMeexxiikkóó
EELL  PPUUEEBBLLIITTOO******+ dec. 30. 9 nap/7 éj all inclusive 

444466  990000  FFtt//ffõõ
+reptéri illeték, 1000 Ft/fõ foglalási díj, 
1,2% storno díj, BBP Premium 540 Ft/fõ

VVáárrjjuukk  iirrooddáánnkkbbaann
IBUSZ Utazási Iroda

MMiisskkoollcc,,  SSzzéécchheennyyii  uu..  1144..
TTeell..::  4466//550088--221100..  FFaaxx::  4466//332266--660066

EE--mmaaiill::  ii006699@@iibbuusszz..hhuu  

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....     

Tisztelt Támogatóink!

Az 1996. évi CXXVI. törvény 6. § (3) bekezdése alapján tájé-
koztatjuk Önöket, hogy a 

„Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért”
(adószám: 18415289-2-05, székhelye: 

3530 Miskolc, Görgey A. u. 14.) 

a 2004. adóévre vonatkozó személyijövedelemadó-bevallással
egyidejûleg tett rendelkezésük szerint felajánlott 112 280 Ft ösz-
szegû adományaikat ösztöndíj-kifizetésekre fordítottuk. Adomá-
nyaikat tisztelettel megköszönjük.

A Novotni Alapítvány Kuratóriuma

A Szeleta Kultúráért Közalapítvány
(3525 Miskolc, Városház tér 8.

adószám: 18431001-1-05)

a személyi jövedelemadó 1 százalékát 
minden támogatónak köszöni.

A 2004-ben átutalt 59 970 Ft-ot és a 2005-ben átutalt 
13 149 Ft-ot a Praehistoria folyóirat megjelentetésére 

fordítottuk. 

Az alapítvány kuratóriuma

A „MISKOLCI JOGÁSZKÉPZÉ-
SÉRT ALAPÍTVÁNY” köszönetét fe-
jezi ki mindazoknak, akik a 2004. évi
személyi jövedelemadójuk 1%-ának
felajánlásával 562 241 Ft összeggel
segítették a célkitûzéseink megvaló-
sulását. Az összegbõl 23 260 Ft-ot
a kuratórium felosztott és kiutalt, a
még fel nem osztott összeg 539 381
Ft. A felosztott összeg hallgatók és
oktatók külföldi részképzéseinek, ta-
nulmányútjainak a támogatására ke-
rült felhasználására.

SZELLEMITULAJDON-VÉDELMI
INFORMÁCIÓS PONT AZ EGYETEMEN

Szolgáltatási köre: a szellemitulajdon-védelem érdekében segítségnyújtás és térítésmentes szak-
tanácsadás az egyes szellemi alkotások, az iparjogvédelem eszközei, az oltalmi formákban történõ
eligazodás, az EU tagországaira való kiterjesztése, az iparjogvédelmi adatbázisok használata terén.

� ÖTLET, TALÁLMÁNY, SZABADALOM
� TERMÉK- ÉS CÉGNÉV, DOMAIN-NÉV, LOGÓ, SZLOGEN
� FORMATERVEZÉSI MINTA VÉDELME

Védje cégnevét már az alapítás elõtt, szellemi értékeit a cége mûködése alatt!
Miskolci Egyetem Könyvtár–Levéltár–Múzeum, 3515 Miskolc-Egyetemváros

Tel.: (46) 565 111/22-08, e-mail: patlib@uni-miskolc.hu.
Személyes tanácsadás:  hétfõ–csütörtök: 10–14-ig.



Ismét megrendezi novem-
ber 16-án a Rotary Club Mis-
kolctapolca és a Club Ala-
pítványa hagyományos jóté-
konysági bálját a lillafüredi
Palotaszállóban. A rendezvény
bevételébõl mûszerbeszerzést
támogatnak a megyei kórház
Gyermekegészségügyi Köz-
pontjának gyermeksebésze-
tére, éves szélessávú internet-
elõfizetést biztosítanak a vakok
B.-A.-Z. Megyei Intézete szá-
mára, s finanszírozni szeretnék
moldvai csángó gyerekek ma-
gyar nyelvi oktatását, ma-
gyarországi táboroztatását is. 

Dr. Barla Sándor, a miskolcta-
polcai Rotary Club elnöke el-
mondta, a Rotary-hálózat 1905.
február 23-án indult az USA Illinois
államából, a Rotary Club of Chi-
cago megalakulásával. A világ
legelsõ, szolgáltató klubokat ma-
gában foglaló szervezetét Paul
Percy Harris ügyvéd alapította, a
jótékonyság, az emberbaráti se-

gítségnyújtás, a békés nemzetközi
együttmûködés elõsegítésének
céljával. Ma 166 országban és 39
földrajzi körzetben 31 500 Rotary
Klubnak közel 1,2 millió férfi- és nõ-
tagja van – különbözõ nemzeti-
ségû, hitvallású és politikai meg-

gyõzõdésû emberek. A szervezet
Magyarországon a ‘20-as évek kö-
zepétõl van jelen, most körülbe-
lül 40 ilyen klub tevékenykedik ná-
lunk, a Rotary eredeti célkitûzé-
seinek, a jótékonyságnak, a hát-
rányos helyzetûek megsegítésé-
nek a szellemében. 

Miskolcon két ilyen klub
mûködik, a tapolcai szervezet
2004 májusában alakult 20
taggal. Teljesen önellátóak,
tevékenységüket különbözõ
adományokból és a tagdíjak-
ból finanszírozzák. További
bevételt jelent két, évente
szervezett rendezvényük:
egyik egy jótékonysági kon-
cert, másik pedig a hagyo-
mányosnak mondható Rotary-
bál.

A befolyt összegekbõl kü-
lönféle jótékonysági célkitûzé-
seket támogatnak, összhang-
ban a Rotary nemzetközi cél-
kitûzéseivel. Az idei bál bevé-
telébõl egy mûtétekhez szük-
séges készülék megvásárlásá-
hoz kívánnak támogatást adni
a gyermeksebészeti osztály-

nak, elõsegítik vak gyerekek in-
ternetes hozzáférését, s az úgy-
nevezett „keresztapasági”-moz-
galom keretében három csángó
gyermek magyar nyelvi oktatásá-
hoz, táboroztatásához is segítsé-
get adnak. 

Sz. S. 

Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 50. évfordulója tisz-
teletére az Országos Polgárõr
Szövetség Kopátsy-emlékünnep-
séget tartott Budapesten, a Ste-
fánia-palotában, ahol a rendõrség,
határõrség és a polgárõrség or-
szágos vezetõi mellett jelen volt

Lamperth Mónika önkormányzati
és területfejlesztési, valamint
Petrétei József igazságügyi és
rendvédelmi miniszter is. 

Az ünnepségen elismeréseket
adtak át a kiemelkedõ munkát
végzõ polgárõröknek, szerveze-
teknek. Az év polgárõre címet
Szakos István, az Avasi Polgárõrség
parancsnoka, a megyei bûnmeg-
elõzési bizottság elnöke nyerte el. 

Idén tavasszal már elismerés-
ben részesítették az Avasi
Polgárõrség parancsnokát és
két tagját a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Polgárõr Szö-
vetség évzáró közgyûlésén.
Szakos István (fotónkon) az
Országos Polgárõr Szövetség
ezüstkeresztjét vehette át Túrós
András parancsnoktól, Kave-
csánszky Miklós és Kalló Gyula
polgárõröknek pedig tárgyjutal-

mat adott át Nyírõ Pál városi köz-
biztonsági tanácsnok. 

Szakos István lapunknak el-
mondta, úgy érzi, hogy valóban je-
lentõs eredményeket sikerült elér-
ni mind az Avasi Polgárõrség, mind
a megyei bûnmegelõzés tekinte-
tében. 2003 novemberi újjáalaku-
lásuktól kezdve az avasi polgárõ-
rök sikeresen vettek részt lopások,

betörések, kocsifeltörések meg-
elõzésében, rendõrséggel közös el-
fogásokban. Együttmûködési szer-
zõdések keretében ellenõrzik az
Avason található iskolákat, közin-
tézményeket, autókereskedéseket,
benzinkutakat, szeptemberben a
gyalogátkelõhelyeknél segítették
a gyerekek biztonságos áthaladá-
sát. Nagyon jó az együttmûködé-
sük a terület önkormányzati kép-
viselõivel és az avasi lakótelepi rend-
õrséggel is. Noha mindössze har-
mincan vannak, hatalmas terület
tartozik hozzájuk: övék az Avas, az
Egyetemváros és Tapolca is. A
megyei bûnmegelõzés terén ami-
ként eddig, úgy ezután is kiemelt
feladatuknak tekintik a gyermekek
és idõskorúak védelmét, a drog-
prevenciót, amelyhez nagyon ha-
tékony segítséget kapnak a megyei
rendõr-fõkapitányságtól.   Sz. S.

III. évfolyam 47. számKÖZÉLET8

Vannak jó hangversenyek, melyek élményt jelentenek és vannak (saj-
nos ritkán) olyan koncertek is, melyeknek élményét egy életre szóló, fe-
lejthetetlen élményként õrizzük. Valószínûnek tartom, hogy az október
23-i hangverseny ez utóbbi közé tartozik mindazoknak, akik a Mûvészetek
Házába elmentek, hogy meghallgassák a Miskolci Szimfonikus Zenekar
koncertjét. A szeretet és népszerûség okán majdnem magyarnak tartott
Kobayashi Ken-Ichiro és Oravecz György zongoramûvész mûködött közre.

Beethoven szabadságszeretete, az elnyomottak védelmezése több
mûvében is megfogalmazást nyert. Ezek közül Goethe azonos címû drá-
májához írt kísérõzene nyitánya és az „Eroica” szimfónia (s még a Fidelio
címû opera) a legfontosabbak. Kobayashi nemcsak azonosul a bécsi
mester céljaival, érzéseivel, hanem zenéjében feszülõ zenei gondola-
tok segítségével szinte szétrobbantja a mûvek amúgy is feszültséggel
teli anyagát. Tökéletesen érti a szerzõ drámai szándékát és azt a legtu-
datosabb módon képes érvényre juttatni. Már a nyitányt indító akkordok
(az elnyomás motívuma) értelmezésében hátborzongatóan drámai volt.
Ez az erõteljes zenei megfogalmazás a szimfóniában, különösen elsõ
tételében tovább folytatódott. Megrendítõ volt a gyásztétel. A zenekar
olyan módon partnere volt a karmesternek, amilyennek régen hallottuk
az együttest. Különösen a szimfóniában hibátlan volt technikailag, s ami
még fontosabb, a mondanivaló tekintetében is a zenekar és a karmes-
ter. Az együttes ezen az estén minden mozdulatát, minden szándékát
teljesítette a vendégmûvésznek. Ez az összeforrottság eredményezte ezt
a csodálatos estét. Liszt népszerû Esz-dúr zongoraversenyének zene-
kari kíséretéhez is volt mondanivalója a karmesternek: színek, tempók,
hangsúlyok, kiemelések már-már az újszerûség érzését váltotta ki a kö-
zönségben ebbõl a sok sablontól terhes mû elhangzása kapcsán. 

Igazi ünnep volt a nemzet ünnepén és a zene ünnepe volt egyaránt. 
Bócz Sándor

Szabadság-
és nemzeti zene

MISKOLCI AZ ÉV POLGÁRÕRE

Sérült gépjármûvek teljes körû javítása

Biztosítók szerzõdött partnere

Kárrendezés, kárügyintézés

Legmodernebb technológia

Garantált minõség � Rövid határidõk

Nyitva tartás: 
hétfõ: 8.00–17.00,

szombat: 8.00–12.00Miskolc, Ernye bán u. 4/A.
Telefon: 46/381-645, 20/9424-903. Fax: 46/505-323

Laguna Fürdôszobaszalon
Nyitva: hétfô–péntek 8.00–17.00

Szombat: 8.00–13.00

Bel és kültéri burkolatok, kádak, csaptelepek, 
masszázskabinok, fürdôszobai bútorok, kiegészítôk, 

térkövek, segédanyagok teljes köre.
Exluzív masszázskádjainkra 10% kedvezményt adunk!!!

Mosdó csaptelep 16 300 Ft, kádtöltô 20 200 Ft, 
zuhany csaptelep 16 800 Ft, 

mosogató csaptelep 21 350 Ft, bidet 17 300 Ft!

Sebészetet és vakokat támogat az alapítvány

ROTARY-BÁL A GYERMEKEKÉRT

Dr. Barla Sándor meglátogatta a gyermeksebészet betegeit.


