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3Megbecsülés 
és felelősség
Miskolc büszke lehet arra, hogy minden évben 

május 11-én olyanok munkáját, tehetségét, 
tudását ismerheti el, akik már bizonyították: a 
közösségért dolgoztak és dolgoznak. Úgy adtak 
és adnak, hogy ettől ők nem kevesebbek, hanem 
sokkal többek lesznek. Mi pedig, akik egy közös-
ségként élünk és gondolkodunk, gazdagodunk 
általuk. Gazdagságunkat pedig úgy őrizhetjük, 
ha felelősséggel vigyázunk azokra az értékekre, 
melyeket létrehoztak.

Akadnak a díjazottak között láthatatlan „hősök”, akik szürke eminenci-
ásként, csendben és méltósággal végzik munkájukat. Talán eszükbe sem 
jut, hogy a közösség javára és boldogulására válik a sokévi erőfeszítés. Az 
alkotás és a hétköznapi sikerek öröme elfújja a pillanatok nehézségeit, a 
közösség, a város iránti elkötelezettség feledteti az akadályokat.

A láthatatlanság ma megszűnik. Mi pedig felelősséget vállalunk azért, 
hogy megőrizzük és megóvjuk mindennapi hőseink tehetségét, tudását és 
akaratát. Mert Miskolc nem csupán a címer, csonka vártorony vagy az avasi 
kilátó sziluettje. Miskolc mi magunk vagyunk, egy közösség, akik itt élünk és 
alkotunk. Senki sem díjakért, elismerésekért küzd nap mint nap, hanem mert 
Isten adta tehetsége, elvei és kemény munkával megszerzett tudása erre 
készteti. 

Megérdemlik, hogy ne csak ezen a napon, hanem egész évben, sőt a 
következő generációk számára is megőrizzük mindazt az értéket, amelyet 
létrehoztak. Egy város életében ezek meghatározó, közösségteremtő pilla-
natok, amelynek mi most mindnyájan a részesei lettünk. Megőrizve ezzel 
mindazt a gazdagságot, elkötelezettséget, amelyet Miskolc polgárai magu-
kénak tudhatnak. 

Dr. Kriza Ákos
Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere

Miskolc, 2012. május 11.
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soha nem tagadta 
meg a hitét

Gruber Rudolf (posztumusz)
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1927. március 15-én született Budapesten. Iskoláit 
Leányfalun végezte, majd férfiszabóként ott 

is dolgozott. 1949-ben sorkatonai szolgálatra Kiskunfél-
egyházára vonult be. 1950. december 2-án letartóztatták. 
A fiatalember ugyanis keresztény családból származott, 
ennek megfelelő neveltetést kapott, iskolásként ministrált 
is. Természetes volt számára, hogy karácsonykor a lakta-
nyában is elénekelje az ilyenkor szokásos dalokat, így a 
Mennyből az angyalt is. Emiatt azonban előállították, és 24 
órára sötétzárkába csukták. Onnan kikerülve, az igazság-
talanságon felháborodott Gruber Rudolf egy seprűvel 
leverte a falról Lenin és Marx képét, amivel gyakorlatilag 

megpecsételte a sorsát. Mivel a rendszeres politikai okta-
tás anyagát sem volt hajlandó pontosan visszamondani, 
nevelhetetlennek minősítették és katonai bíróság elé 
állították. 

Az 1946. 7. törvénycikk 2. bekezdés B pontja alapján 
izgatással, lázítással, hazaárulással, a demokratikus rend 
elleni szervezkedés, vagy arra utaló tevékenység vádjá-
val kezdi ügyét tárgyalni a Szegedi Katonai Törvényszék, 
melynek büntetési tétele 15 évtől kötél általi halálig 
terjedt. A tanúk meghallgatása után sem tudták azonban a 
vádat rábizonyítani, ezért feltételezhető alapon 4 év 9 hó-
napot politikai elítéltként volt kénytelen elszenvedni. Öz-

Egy olyan idő tanúja volt Gruber Rudolf, amikor könnyen rásüthették valakire, hogy bű-
nös, amikor még egy karácsonyi dalt elénekelni is vétek volt. Nemcsak tanúja, hanem 
elszenvedője is volt az „elfeledett évtizednek”. Mindez azonban csak erősítette a hitét, 
és feladatának tekintette, hogy ezeket az időket megismertesse a fiatalokkal, az újabb 
generációkkal.
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vegye hosszasan sorolja 
a nem ritkán bestiális esz-
közöket, amivel a politikai 
elítélteket kínozták ezek-
ben az években, hiszen a 
cellaajtajukra került felirat 
szerint nemcsak őrizni, 
gyűlölni is kellett őket. Az 
életerős, 182 centi magas 
fiatalember 1956. július 
30-án mindössze negyven 
kilósan szabadult. 1956. 
december 5-én Miskolcra 
költözött, ahol megnősült 
és családot alapított. 

Persze, a szabadulása 
után sem volt könnyű 
az élete, a forradalom 
leverését követően sem 
volt „egészséges” politikai 
elítéltnek lenni, nehezen 
kapott munkát, állandóan 
megfigyelték nemcsak őt, 
hanem családját is, besú-
gók tették nyitott könyvvé 
az életét az államhatalmi szervek számára. 

A rendszerváltozást követően lélegezhetett fel csupán, 
az utóbbi húsz évben a polgári keresztény oldalon vett 
részt a város közéletében. A nemzeti egység, a szólássza-
badság, Miskolc város demokratikus szellemének kialakítá-
sáért dolgozott megszállottan, töretlen hittel. Keresztény 
polgárként a városi rendezvények szervezésében folyama-
tosan és tevékenyen részt vett. Feladatának érezte, hogy a 
sok ezer, ártatlanul elítélt, kivégzett hősnek emléket 
állítson.

Azonban ennél is többet szeretett volna, mivel 
folyamatosan azt látta, hogy generációk nőnek fel 
anélkül, hogy az iskolában bárki is tanítaná számukra, 
mi is történt 1945 és 1956 között. Úgy döntött, a kor 
hiteles tanújaként maga próbálja meg ezt elmon-
dani nekik. Úgy gondolta, a múltat minél szélesebb 
körben kell megismertetni, ezt hitvallásának tekin-
tette. 2008-ban indult az előadássorozat az „elfe-
lejtett évtized” eseményeiről, melynek az egyházi 
középiskolák adtak helyt a városban. Ezzel hiánypótló 
tevékenységet végzett, mivel a jelenlegi történelem-
oktatás nem foglalkozik érdemben ezzel a korszakkal. 
A rendhagyó történelemórák megtartása országosan 
is újdonságnak számított, ami városunkat első helyre 
emelte az ifjúság körében végzett történelmi felvilá-
gosító munkában.

Emellett tevékenyen részt vett a közösségi életben, 
a PEK (Politikai Elítéltek Közössége, 1945–1956) kép-
viseletében – Budapesten kívül – elsősorban Borsod-
Abaúj-Zemplén megye különböző településein (Tard, 
Sátoraljaújhely, Miskolc) szervezett rendszeresen 
megemlékezéseket, hozzájárulva ezzel a települések 
kapcsolattartásához.

Gruber Rudolf 2011-ben elhalálozott. A PEK részéről 
V. Fehérváry István elnök búcsúztatta, aki kiemelte, 
három jó tulajdonsággal ruházta fel az Úristen. A 

hosszú börtönévek alatt 
nagyon jó börtönbajtárs 
volt, segítette a csüggedő-
ket, hitet, reményt adott 
azoknak, akik már feladták 
a szabadulás reményét. 
Nagyon jó magyar ember 
volt, hazáját, a magyar né-
pet szerető és azért min-
den áldozatra hajlandó 
hazafi. Az az ember volt, 
akinek a szentírás egy sza-
va élt a szívében: szeretet. 
Soha senkiről rosszat nem 
mondott, de annál többet 
beszélt azokról, akikhez a 
szeretet érzése fűzte. 

Özvegye hozzáteszi, 
olyan közösségi ember 
volt, aki hamar a társasá-
gok középpontjába került. 
Mindennél jobban szeret-
te a családját, mindig azt 
nézte, kinek mit segíthet. 
De lokálpatrióta is volt, 

együtt élt Miskolccal jóban, rosszban. Ahogy feleségével 
is, több mint három évtizedet.

Gruber Rudolf többek között megkapta a Szabad Ma-
gyarországért Vaskeresztet és a Honvédelemért Kitüntető 
Címet Ezüst Kereszttel. 

Miskolc közgyűlésének döntése szerint tevékenysége a 
város díszpolgárainak sorába emeli.

Horváth I.
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„ne féljetek élőnek 
tekinteni a múltat…”
Dr. Várhegyi Zoltán orvosként hosszú évtizedeken át gyó-
gyította az emberi test betegségeit. Később, a Széchenyi 
’56 Emlékbizottság vezetőjeként a diktatúra évtizedeiben 
sérült emberi lelkek számára próbált gyógyírt találni – ez 
sem bizonyult csekély feladatnak. A város most díszpolgári 
címmel köszöni meg mindezt.

Beszélgetéseink alkalmával mindig egy kulturált, közvet-
len, hitében, elveiben, megalapozott szakmai tudásá-

ban rendíthetetlen, elhivatott ember portréja rajzolódott 
ki. Valakié, aki egy értékválságtól terhes, zavaros világban 
még hinni tud az igazi értékekben – akinek a számára nem 
üres szólamok, hanem iránymutatók az emberiesség és a 
hazaszeretet.

Szülei református néptanítók voltak – ahogy ő mondja, 
„a nemzet napszámosai” – Hejőpapiban, majd Miskolcon. 
Ő itt született 1939-ben, a városban végezte alap- és kö-
zépfokú tanulmányait is. Kézügyessége, tehetsége műsza-
ki és zenei pályára is alkalmassá tette volna, végül az or-

vosi hivatás mellett 
döntött. 1963-ban 
végzett a debreceni 
orvosi egyetemen, s 
Miskolcon az akkor 
induló megyei 
kórházban kezdett 
el dolgozni. Mint mondta, az intézmény legendás hírű 
igazgatója, dr. Szabó István idehívta az ország legkiválóbb 
szakembereit osztályvezetőknek, így kitűnő mesterektől 
tanulhatta, fejleszthette tovább a szakmai ismereteket, 
fogásokat.  

Először a szemészeti osztályon dolgozott és szakvizsgá-
zott, ahol dr. Valu László volt a mestere. 1967-től az ideg- 
és idegsebészeti osztályon folytatta pályafutását. 

– Dr. Török Pál volt az, aki kést adott a kezembe, és 
megtanított, hogyan kell gyógyítani vele. Itt töltöttem 
el közel 35 évet, az egészségügy közkatonájaként – em-
lékezett vissza dr. Várhegyi Zoltán, akinek több, vidéken 
először bevezetett idegsebészeti műtéti technika fűződik 
a nevéhez. A szemészet-ideggyógyászat és idegsebészet 
határterületi betegségeinek diagnosztikáját, a szemüreg 
sebészeti műtéti megoldásait mint önálló szakorvosi stú-
diumot vezette be, és 1968-tól gyakorolta is.

– Alaptevékenységem természetesen mindig az ideg-
sebészet volt. Ennek jegyében tanultam meg Pécsett az 
agyi mikroszkópos érműtéteket, és ugyancsak vidéken 
először az 1980-as évek elejétől itt végeztem az agyi 
éranastomozis-műtéteket. Ez magyarul annyit jelent, hogy 
a koponyabőr artériáját egy csontnyíláson keresztül beül-
tetjük az agykéreg egy felszínes artériájába. Ezzel elérhető, 
hogy javuljon az agy belső érelzáródása következtében 
kialakult, oxigénhiányos területek vérellátása, a klinikai 
tünetekkel együtt – részletezte.

Dr. Várhegyi Zoltán szülővárosában dolgozta végig az 
életét, a megyei kórházban, 1980-tól idegsebész főor-
vosként. Pályafutása során több tucat tudományos cikket 
publikált, számtalan előadással vett részt a szakmai köz-
életben. Nyugdíjba vonulásakor Pro Sanitate kitüntetést 
kapott. Műtéteket már nem végez, de az említett határte-
rületek diagnosztikáját ma is gyakorolja.

Dr. Várhegyi Zoltán
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Élete meghatározó élménye volt, hogy végzős gimnazis-
taként részt vehetett az 1956-os forradalom és szabadság-
harc miskolci eseményeiben.

– Negyedik osztályos tanulóként tagja voltam az akkor 
már Földes Ferencről rendeletileg elnevezett, patinás gim-
názium diákbizottságának. E napokban iskolánkat közös 
akarattal Széchenyi István Gimnáziumnak neveztük el, 
mely nevet büszkén viseltük néhány hónapig. A diktatúra 
1957 áprilisában az intézménynek újra visszaadta a Földes 
nevet. Széchenyi István méltó nevét az 1957-es félévi bizo-
nyítványok pecsétjei őrzik, nekünk féltve őrzött emlékeink 
– mondta el, a történelmi eseményekre emlékezve. 

A forradalom napjaiban évfolyamtársaival együtt a 
városi munkástanács tevékenységét segítették. Mint fogal-
mazott: azoknak a napoknak az emlékei meghatározóak 
voltak későbbi életükben.

– Úgy tekintettük magunkat, mint az 1848-as forradalmi 
ifjúság utódait, bármikor képesek lettünk volna életünket 
adni a hazánkért. Ha valaki átélte ezt az érzést, lélekben 
gazdagnak mondhatja magát, a legnagyobb kitüntetés ez, 
amit magyar ember kaphat – hangsúlyozta.

1997-ben a 40 éves érettségi találkozón egykori osztá-
lyuk felhívással fordult évfolyamtársaikhoz és valamikori 
tanáraikhoz. Polgári mozgalmat indítottak, hogy a gimná-
zium újra Széchenyi István nevét viselje, mint 1956-ban. 

Több éves „eszmei” küzdelem vette ekkor kezdetét, a név-
változtatási kezdeményezés többször meghiúsult az iskola 
tanulóinak, tanári, szülői közösségének ellenállása miatt. 

– Hittük, hogy eljön az igazságtétel pillanata, ez azon-
ban elmaradt, egy szerény emléktáblává zsugorodott, a 
gimnázium falán. Mi ezt nem tartjuk kudarcnak, mert nem 
minket, hanem a történelmünket „győzték le” – mondta el 
az eseményeket elemezve dr. Várhegyi Zoltán. Mint fogal-
mazott, „az igazi ellenfél egy kor sötét szelleme, amelynek 
mindannyian a vesztesei vagyunk. Ma ugyanis nem a 
jelenben élünk, hanem sokkal inkább egy befejezetlen 
múltban”.

A Széchenyi ’56 Emlékbizottság vezetője szerint a gim-
názium mai tanulóinak még a nagyszüleik is gyermekek 
voltak a forradalom idején. 33 évig ellenforradalomként 
élték meg 1956 őszének eseményeit, a megtorlás ször-
nyűségeinek a feltárásáért, a súlyosan megsérült emberi 
lelkek megvigasztalásáért a rendszerváltástól napjainkig 
alig valamit tettek az ország mindenkori vezetői. 

– A forradalom tisztaságát és szentségét kellően nem 
tudatosító történelemoktatás miatt hiányos nemzeti 
tudattal nőttek fel korosztályok. Mi más korban éltünk, 
másként éltük meg a világot, de megéltük a múlt szá-
zad magyar csodáját. Ez a mi generációnk egyre fogyó 
tanúinak a hitvallása – emelte ki dr. Várhegyi Zoltán, aki 
egy Jókai Anna-idézettel zárta nyilatkozatát: „Ne féljetek 
élőnek tekinteni a múltat. Ami romlandó belőle, lemállik 
úgyis róla. Ami pedig örök, annak nincs kora és nincs 
halála. Aki erős, azt a múlt tovább izmosítja, és a jövőbe 
átemeli.”

Szepesi S. 

Dr. Várhegyi Zoltán
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sport, kultúra mecénása
Nem szeret beszélni róla, és nem szereti, ha dicsérik. Nem zavarja, ha nem értik meg, 
hogy miért vállal mecénás szerepet. Albrecht József számára természetes, hogy támo-
gatja a sportot, a kultúrát. Része a mindennapi életének, mint a cége és a fiai.

A könnyűfém-szerkezeti felsőfokú technikus 1969-ben 
került Miskolcra. Első munkahelye a BÁÉV lakatos-

üzeménél volt, termelésirányítóként dolgozott. Szívesen 
említi munkái közül a Miskolc Városi Sportcsarnok építé-
sét, amelynek az acélszerkezetét készítették, és amelynek 
elemeit hatalmas katonai helikopterek emelték a helyükre. 
De említi az ITC-t, az Egyetemi Körcsarnokot, az avasi lakó-
telep építését. Ezután jött a gépészet.

1994-ben saját vállalkozást alapított, mint mondja, ha 
a nagyobbik fia nincs mellette, nem vágott volna bele. A 
családi vállalkozás, az Albrecht és Fiai Kft. pedig nagyon 
sikeresen működik, termékeik Európában is ismertek, 
2008-ban a termelés 75 százalékát exportálták. Acél cső-
karimákat, csőszűkítőket, T-idomokat, csőíveket gyártanak 
és forgalmaznak. 

Mint mondja, szegény családból származik, így máskép-
pen gondolkozik, mint a cégvezetők nagy része. Fontos 
számára, hogy a lehetőségekhez mérten helyi vagy hazai 
alapanyagokból dolgozzanak és helyi munkaerővel. Mivel 
a fémmegmunkálást végző szakemberek lassan kiöreged-
nek, tanműhelyt is kialakított, és elkezdte az utánpótlás 
nevelését.

A sport közel áll hozzá, hiszen fiatalon atletizált. Így 
2001-ben arra gondolt, hogy támogatna valamilyen sport-
ágat, szakosztályt. Kezdetben a diósgyőri kosárlabdacsa-
pat mellé állt, majd 2004-től névadó szponzora lett a cég 
az MVSC női röplabdacsapatának, akik mára az Extraliga 
meghatározó csapatává váltak, és nemzetközi tornákon 
öregbítik városunk hírnevét. De az évek során támogatta 
a miskolci szenior atlétákat, judósokat, a motorsportot. A 
városi sportuszoda lelátóbővítését, az öltözők kompletté 
tételét is cége végezte társadalmi munkában.

– Hatalmas öröm, ha látom, hogy a fiatalok sportolnak, 
mindent meg kell tenni az utánpótlás-nevelésért. Jelenleg 
több mint kétszáz fiatal röplabdázik a városban, ami hatal-
mas dolog. A lényeg, hogy minél többen sportoljanak, és 
most úgy érzem, hogy Miskolcon is elindult valami – mondja. 

De Albrecht József nemcsak a sport területén vállal me-
cénás szerepet, városunk kulturális életének is jelentős tá-
mogatója. Fő szponzora a Cardinal Mindszenty Kórusnak, 
többször hozzájárult sikeres nemzetközi szereplésükhöz.

Személye példaértékű lehet minden miskolci vállalkozó 
előtt, igazi lokálpatrióta tevékenysége elismeréseként mél-
tó a Pro Urbe kitüntető címre.                                                 H. I.
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A próbába belefér egy kis mesélés: 
ugyanabban az utcában születtem 

Sajókazincon (1951-ben), ahol Egressy Béni – 
mutat a hegedűvonóval a zeneiskola névadó-
ját ábrázoló tabló felé, s mond is pár szót róla 
a gyerekeknek Gergely Péter Pál, az 
Egressy–Erkel Zeneiskola hegedű- és kamara-
zene tanára.

– Büszke vagyok erre, minden bizonnyal 
belejátszott, hogy a zenei pályát választottam 
– hangzik immár beszélgetésünkkor. A kez-
detekről szólva kiemeli Márffy Verát és Simor 
Ottót, a nagyszerű színészházaspárt, akikkel 
szülei szoros baráti kapcsolatban álltak.

– Nagyon sokat köszönhetek nekik, minden 
lehetséges módon segítettek a zenei pályám 
indulásakor. Tulajdonképpen Simor Ottó ,,fe-
dezett fel”, mikor négyéves koromban a rádió 
előtt szívószállal vezényeltem Brahms Tragikus nyitányát: 
szerinte elég jól mozgott a kezem, javasolta édesanyámnak, 
írasson be a zeneiskolába. Ugyanabba, amelyben én most 
dolgozhatom… Több hangszeren tanultam, és énekeltem 
is. A latin mondás, ,,Qui bene cantat, bis orat” (aki szépen 
énekel, kétszeresen imádkozik), alapvetően meghatározza 
hivatásomat…

Dicséri kollégáit, akik segítségével jól felkészült gyerekekkel 
dolgozhat a szimfonikus és vonószenekarban. Érdekes hang-
versenyre készülnek: közel 200 gyerekkel (a Fazekas utcai iskola 
növendékeivel kiegészülve) a Bartók+… Fesztivál keretében 

„Gyermekopera-gálán” zenélnek, „Legyetek 
jók, ha tudtok” címmel. 

A városról rajongással szól: gyönyörű 
környezetéről, sok barátról, magas színvonalú 
zenei életről.

– Állítom, hogy a főváros után itt a legmaga-
sabb a zenei színvonal. Ezért sem hagytuk el 
a várost és az országot, pedig sok lehetőséget 
kaptunk feleségemmel, aki mint csellótanár, 
kiváló művészek sorát nevelte a magyar zenei 
élet számára, és mint aktív szopránénekes, a 
kórusmunkában is mindenkor segítségemre 
van. Nem mentünk el, mert úgy érezzük, itt 
a helyünk. Meg kell mutatni, hogy a miskolci 
ember ugyanolyan értékű, mint egy belfort-i, 
párizsi vagy római polgár – s ezt be is bizonyít-
juk minden alkalommal, amikor kórusaimmal 
és zenekarunkkal külföldön koncertezünk… 

Életének fontos szeletét képezi a szakrális zene művelése. 
Szép időszakként tekint arra, mikor 13 éven keresztül a mind-
szenti templom karnagya lehetett. 1996-ban pedig megalakult 
az önálló Miskolci Cardinal Mindszenty Kórus. 

– Tudom, teátrálisan hangzik, de hála Istennek, azt mondha-
tom, hogy teljes az életünk, mert énekeseink és a növendéke-
ink által elért eredmények alapján nem éltünk hiába.

A zenei területen elért kimagasló eredményeit, a városban a 
fiatal generációk zenére nevelése terén végzett fáradhatatlan 
munkáját ismeri el a város a Pro Urbe kitüntető címmel.      

                                                                                                                  Dobos K.

A miskolci zenész értéke(s)
Mikor a gyerekekkel dolgozik, soha nem érez fáradtságot. Szeretetükkel, ragaszkodásukkal, 
a zene iránti alázatukkal mindenen átsegítik az embert, vallja, hiszen holtpontok még akkor 
is előfordulnak, ha sikerek és díjak kísérik útját, legyen szó akár zenekarról, akár kórusról. 
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A „szeretetprogram” 
elkötelezettje
Miskolc művelődéstörténetének feltárása, ápolása kapcsán kikerülhetetlen Gyárfás 
Ágnes neve, akinek tevékenységeit felsorolni is nehéz lenne. Kutatásai, könyvei mellett 
a Miskolci Bölcsész Egyesület létrehozása tette ismertté nevét.

A miskolci születésű művelődéstör-
ténész műszaki rajzolóként kezdte 

pályáját, ám hamar visszatért igazi 
szenvedélyéhez, az irodalomhoz, a 
bölcsészettudományhoz. Országos hírű-
vé fejlesztette az 1963-ban a semmiből 
létrehozott miskolci Központi Orvosi 
Könyvtárat, melynek az első pillanattól 
egészen 1990-ig vezetője volt. Mun-
kásságának egyik eredménye, hogy 
az intézmény 1984-ben tudományos 
könyvtárrá minősült. Gyárfás Ágnesnek 
azonban ez sem volt elég. Hazánkban 
elsőként vezette be a folyóiratok folya-
matos kölcsönzését, amit később más 
tudományos könyvtárak is alkalmaztak.

Miskolccal kapcsolatos művelődés-, 
irodalom- és színháztörténeti kutatá-
sait az 1960-as évek közepén kezdte. Eleinte a miskolci 
színművészet múltját kutatta, erről jelent meg első könyve 
1967-ben.

– A színház szeretete családi örökség, édesapám sokat 
mesélt róla. Aztán a színházban dimenzióváltásra leltem: 
a néző és a színdarab idősíkja találkozik, ami nagyszerű. 
Azóta foglalkoztat az idő kérdése, ami a népmesékben is 
jelen van: hol volt, hol nem volt. Az igazi kultúra szakrális, 
s a csillagos égbolt a mintája. A színházban is égi drámák 

játszódnak le – mondta a művelődés-
történész. Aztán elérkezett a hazai 
drámai változások ideje is.

– Akkor, 1989-ben mindannyian 
fontosnak éreztük a bölcsészképzés 
létrehozását. Társadalmilag, szellemileg 
szükségünk volt rá, hogy Miskolc izgal-
mas, színes, érdekes város lehessen, 
hiszen akkoriban kezdett elszürkülni. 
A szép, nyitott arcú érettségizetteknek 
a gyárban való mindennapi munka 
mellett szükségük volt másra is, hogy 
ne legyen szomorúság a szemükben – 
emlékezett vissza Gyárfás Ágnes, aki a 
megalapítás óta aktív tagja a Miskolci 
Bölcsész Egyesületnek. Kiemelte, nem 
lehet, hogy egy fiatal ne tanulhasson, 
ha még okulni, írni akar, hiszen ő vált-

hatja meg a világot.
Több folyóirat szerkesztője, az idén 11 éves Ősi Gyökér 

című, negyedévente megjelenő folyóirat főszerkesztője 
is, de mint kiemelte, a legjobb időszak a színházkritikák-
hoz köti, több évig volt a Magyar Rádió Miskolci Stúdiója 
színházkritikusa.

Gyárfás Ágnes Miskolccal kapcsolatos művelődéstörté-
neti tevékenysége elismeréseként méltó a Pro Urbe kitün-
tető címre.                                                                                 Kiss J.
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A harmonikus élet titka
Dr. Szilágyiné Baán Anna 1998-tól 2011 végéig látta el a B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara (BOKIK) titkári feladatait, jelenleg elnöki tanácsadóként dolgozik. Sokrétű 
tevékenységet végzett nyugdíjazásáig – a város és a régió gazdasági folyamatainak segí-
tését, a nemzetközi kapcsolatok bővítése terén végzett tevékenységét, a területfejlesztés, 
stratégiai fejlesztés terén elért sikereit ismeri el a város a Pro Urbe kitüntető címmel.

Miskolcon született, iskoláit is itt 
végezte. Édesapjához és test-

véreihez hasonlóan kohómérnöki 
diplomát szerzett, majd gazdaság-
mérnöki tanulmányokat folytatott. 
Húsz évig tervezőként, fejlesztő-
ként dolgozott a kohászatban, a 
Kombinált Acélmű létrehozásában 
az első tervtanulmánytól kezdve 
a generáltervezésig részt vett. 
1993-ban került a kamarához, már 
az indulástól bekapcsolódott annak 
közjogi felépítésébe, a szolgálta-
tások kialakításába, a nemzetközi 
kapcsolatok bővítésébe. 1998-tól 
múlt év végéig látta el a BOKIK 
titkári teendőit, feladatait, ekkor 
életkorára és egészségi állapotára 
való tekintettel nyugdíjazását, a vezetői feladatok alóli felmen-
tését kérte.

Mint mondja, a munkában töltött, hosszú évek alatt néhány 
igazi szívügyét is megvalósíthatta: ezek közé tartozik a pálya-
kezdő diplomás fiatalok elhelyezkedését segítő kamarai prog-
ram, a határon túli magyar vállalkozások számára szervezett 
Kárpátok Üzleti Akadémia, a több mint hetventagú autóipari 
beszállítói klaszter megvalósítása, a gazdasági válság megje-
lenésekor elindított „Adjunk munkát egymásnak” program, 
csakúgy, mint a miskolci belváros megújítását segítő Belvárosi 
Gazdaságfejlesztő Klaszter elindítása.

1995 óta szakértőként vesz részt 
a megyei és regionális területfej-
lesztési, innovációs munkákban. 
Gazdaságelemzései, kidolgozott 
stratégiai javaslatai adták a gazda-
ságfejlesztési programok, a kért és 
javasolt pályázati feltételek szakmai 
alapját.

Tanulmányainak befejezése 
után sem szűnt meg kapcsolata 
a Miskolci Egyetemmel, jelenleg 
a kisvállalkozások és az egyetem 
kapcsolatának erősítésére, az inno-
vációs eredmények javítására keresi 
a megoldásokat.

A kamara történetének kutatása 
közben ismerte fel Szentpáli István 
és az egykori Miskolci Kamara 

kapcsolatát, ez alapozta meg a kamaratörténeti és a Szentpáli-
könyveket, illetve a Szentpáli-emlékszoba kialakítását. Régi 
kérés teljesült az Akadémiai Bizottság székházán – az egykori 
kamarai székházon – elhelyezett emléktábla felavatásával is. 

Szilágyiné Baán Anna arról is szólt, hogy közéleti munkája 
mellett egy igen nagy családot fog össze. Közgazdász férjével 
együtt segítik négy gyermeküket, négy unokájukat, a velük élő 
94 éves nagynénit, a testvéreket, rokonokat. A perecesi ház és 
kert a központja minden családi eseménynek, ahol hobbiját 
is bőven kiélheti: az összejövetelek alkalmával legalább húsz 
személy részére szokott sütni, főzni.                                                Sz. S. 

Dr. Szilágyiné Baán Anna
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„A test és a szellem 
műveléséért dolgoztam”
Ép testben ép lélek – ennek a gondolatnak szentelte egész életét Gyülvészi István, aki 
54 éven keresztül folyamatosan tanított Miskolc több középiskolájában. Generációk 
nőttek fel keze alatt, és szerették meg neki köszönhetően a sportot. Munkája mellett 
edzőként és játékosként is részt vett a megyei sportéletben, és számos közéleti felada-
tot ellátott.

Gyülvészi István 1929-ben született. Testnevelő tanár 
diplomáját 1952-ben a Testnevelési Főiskolán (TF) 

szerezte. 1962–1978-ig Miskolcon a Kilián György és a Her-
man Ottó Gimnáziumban tanított, ahol feleségével együtt 
teremtettek kiváló sportéletet. Huszonöt éven keresztül 
tanított a Fáy András Közgazdasági Szakközépiskolában, 
a Lévay József Református Gimnázium újraindulásától 
pedig vállalta a testnevelés megszervezését az iskolában, 
ahol egykor érettségizett, és nyugállományba vonulásáig 
utóbbi két iskolában oktatott párhuzamosan.

– A „gyerekanyag” az évtizedek során nem változott 
jelentősen, az azonban különbség, hogy a tanításon kívüli 
edzésekre, versenyekre régen maguktól jöttek a gyere-
kek, ma viszont úgy kell őket „hálóval” fogni – emlékszik 
vissza Gyülvészi István. Ami – teszi hozzá – nem meglepő, 
hiszen 54 év alatt az egész világ nagyot változott, régen az 
egész társadalomban nagyobb volt a fegyelem, a modern 
technika azonban sok mindent megváltoztatott, az elszívó 
ereje pedig éppen a testnevelésben érezteti hatását leg-
inkább.

– A test és a szellem műveléséért dolgoztam egész 
életemben. A testnevelés hozzátartozik az egészséges 

életvitelhez, s ilyformán befolyásolja az egész életünket. 
Nagy bajnak látom azt, hogy ma már nem koordinálják 
a szabadidő hasznos eltöltését, ennek hatása nagyon 
érződik a mai ifjúság egészségi állapotán – vélekedik a 
legendás tanáregyéniség. 

Ő maga – mint mondja – a sporttal egészen fiatalon 
került kapcsolatba, előbb az Edelényi Bányász, később a TF 
csapatának játékosa volt, egy lábsérülést követően kezdett 
kézilabdázni. Miskolcra kerülve bekapcsolódott a megye 
kézilabdaéletébe, előbb a miskolci pedagógusok csapa-
tának, a Fáklyának, majd a Miskolci Vörös Meteornak volt 
edzője, a Miskolci Munkás Testedző Egyesületnek pedig 
éveken keresztül játékosa. Munkája mellett elnöke volt a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kézilabda Szövetségnek 
és a Magyar Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete 
megyei szervezetének. 

Kiváló pedagógiai tevékenységéért számos kitüntetést 
kapott, legutóbb tavaly a Semmelweis Egyetem Testne-
velési Karán Matolay Életműdíjat. Gyülvészi István életútja 
mindenki számára követésre méltó példa lehet, ennek 
elismerése a Gálffy Ignác-életműdíj.

Tajthy Á.
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Miskolc város kiTünTeTeTTjeiDr. Gyurkó Péter (posztumusz)
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Díj egy élet 
munkájáért
Dr. Gyurkó Péter igazi közösségi, közös-
ségépítő ember volt. Ismerhetjük nevét 
többek között a kiskertmozgalomból, a 
barlangászat és a politikai közélet terüle-
téről, vagy éppen jelentős képeslapgyűj-
teménye miatt. Sokat tett Miskolcért, az 
emberekért. 

Sályon született, ám fiatal kora óta Miskolcon, Miskol-
cért élt: a város igazán fontos volt számára. A Föl-

des Ferenc Gimnáziumban végzett, majd tanulmányai 
Debrecenbe szólították, ahol agrármérnökként végzett. 
A doktori címét 1982-ben szerezte meg növényvédelmi 
témában. Ezen a területen országszerte ismert és elismert 
személyiség, 2003-ig, nyugdíjazásáig a Miskolci Nö-
vény-egészségügyi és Talajvédelmi Állomás kiemelkedő 
szakembere volt.

Szenvedélyesen gyűjtötte a képeslapokat, ám igazi 
miliője a természet volt. Mint azt egyik utolsó interjújában 
felidézte, 1963-ban csatlakozott a barlangkutatókhoz. 
Ennek a 44 évnek az élményeit tekinti át a Barátok Bükk 
Barlangok és a Tábortüzek mellett, a karbidlámpa fényénél 
című verseskötet. 

– Sosem törekedtem irodalmi babérokra, mégis szeret-
tem volna megörökíteni azt a világot, eltávozott barátaim 
emlékét – hangsúlyozta egy évvel ezelőtt, amikor egy 
újabb, harmadik, egyben utolsó kötete terveiről is beszélt. 
Feleségével is a természetszeretet hozta össze, hiszen 
mint azt özvegye elmondta, 47 évvel ezelőtt Létrás-tetőn 
ismerkedtek meg, ahová mindketten a barlangászat sze-
relmeseiként érkeztek.

– Sok közös szenvedélyünk volt Péterrel. A barlangászat, 
a kertészkedés. Gyermekeinket is a természet szeretetére 

neveltük. Sokat jelent nekem, hogy 
érdemesnek tartják a díjra, hiszen egy 
életet éltünk le együtt, sok közös él-
ményünk volt. Péter mindig másokért 
tett, biztosan ő is meghatódna, hogy 
megkapja a díjat – mondta felesége, 
aki hozzátette, férje munkássága ma 
is élő, hiszen a város napja alkalmából 
a Pattantyús Általános Iskolában kiál-
lítást rendeznek férje képeslapjaiból.

A 2011 novemberében távozott 
Gyurkó Péter betegsége ellenére az 
utolsó pillanatig tervezett – hagyott 
hát feladatot az utódoknak is. Ám 
amit addig tett, az is teljes. Számos 
bükki barlang felkutatásában műkö-
dött közre, tette ismertté turisztikai 
és tudományos kutatások érdekében. 
Sokat tett azért, hogy Miskolc város 
és környéke a barlangjairól is híres. 
Mindennek a természettudományos 
tevékenységnek az elismerése a Her-
man Ottó Tudományos Díj.               K. J.
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A nemzet, az egyház 
és a közösségek 
szolgálatában
„Mindig is nemzetben gondolkodtam”, vallja dr. Csukás Zoltán, aki a haza és a nemzet 
iránt érzett felelősségvállalás mellett a keresztény értékeket a református lelkész nagy-
apja példájából is tanulhatta. Tevékenységeivel nemzetünk és Miskolc város javát szol-
gálja – ezért tünteti ki a város a Szemere Bertalan Közéleti Díjjal.

Dr. Csukás Zoltán nyugal-
mazott állatorvos számá-

ra meghatározó indíttatást 
jelentett református lelkész 
nagyapja, 1920–23. között 
kisgazdapárti képviselő 
példája. Mint mondja, ez a 
családi kötődés is hozzájárult 
ahhoz, hogy 1989 januárjá-
ban csatlakozott a Független 
Kisgazdapárthoz. A szerve-
zet miskolci elnöke, illetve 
megyei alelnöke, majd rövid 
ideig megbízott elnöke lett. 
A miskolci kerekasztal-tár-
gyalásokon is részt vett a 
párt képviseletében. 

Az aktív politizálás kez-
detének meghatározására 
azonban még korábbra kell 
visszanyúlnunk, egészen az 
1950-es évekig. Egyetemi 
hallgatóként ugyanis ő maga 
szervezte társait a Petőfi 
Kör üléseire a forradalom 
előestéjén, majd az egye-
temét képviselte a Magyar 
Egyetemisták és Főiskolások 
Szövetségében (MEFESZ) is.

– Részt vettem az állat-
orvos hallgatók felvonulásának a szervezésében, így sok 
mindent láttam a forradalom kezdetéből. Leverése után 
magam is gyanúba keveredtem, csak az isteni szerencsé-
nek tudom be, hogy megúsztam a büntetést – mesélte.

A zűrös évek után 1970-ben Miskolcra költözött, és az 
Állategészségügyi Intézetben dolgozott. Az aktív munká-
tól 2005-ben vonult vissza, a civil szervezeteken keresztül 
azonban továbbra is igen aktív és tevékeny maradt. Vallja 

ugyanis, hogy a társada-
lom „szövetét” a közös-
ségek alkotják, melyek 
nagyon fontos feladatokat 
töltenek be.

Életében fontos szere-
pet tölt be az egyház is. 
Az avasi templom gyüle-
kezetének főgondnoka 
volt hat évig, jelenleg a 
Tiszáninneni Református 
Egyházkerület egyházme-
gyei tanácsosa, a Miskolc-
Avasi Református Egyház-
községben pedig közel 25 
éve presbiter.

Miskolc önkormányzati 
képviselője volt az első cik-
lusban. Egy alkalommal az 
Európai Néppárt kisebbsé-
gekkel foglalkozó olaszor-
szági konferenciáján, mint 
küldött vett részt. Akkor 
a nemzetközi szakember-
gárda előtt a csángókról 
tartott előadást, akikről 
– mint kiderült – többen 
még csak nem is hallottak.

– Talán van egy kis érde-
mem abban, hogy elkezd-

tek velük foglalkozni. Kiemelném azonban, hogy sokan 
segítettek ennek elérésében – mondta.

– Ha valamivel kitüntetnek, ugyanúgy kiérdemlik azon 
társaim is, akik ezekben részt vettek, mellettem voltak, 
néha ugyanis úgy éreztem, az erőm végére érek. Sok apró 
munkám volt, amelyek mögött nincs látványos eredmény, 
de ha mindenki hozzáteszi a maga részét, célt érhetünk.

Kujan I.
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Dr. Mózes Huba 1941. június 2-án, Kolozsváron szüle-
tett. A magyar nyelv- és irodalom szakot 1964-ben a 

kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetemen végezte. 
A filológiai tudományok doktorává 1977-ben avatták, 
egyetemi oklevelét az ELTE BTK, irodalomtudomány 
kandidátusa oklevelét a TMB honosította. Több évtizedes 
munka során szilárdult meg benne a meggyőződés, hogy 
a verset elsődlegesen nyelvi megnyilatkozásként érdemes 
vizsgálni. 

– A magyarul megszólaló irodalom (ide értendő a 
magyarra fordított irodalom is) az önazonosság- és az 
összetartozás-tudat legfontosabb építője, s mint ilyen, 
a legelszakíthatatlanabb szálakkal ez köt bennünket az 
egyetemes értékekhez. Ezen a téren érdekeinket kimagas-

ló alkotók egész sora képviseli. Panaszra tehát nincs okunk 
– mondja dr. Mózes Huba.

Az erdélyi magyar irodalom kutatását 1969-ben a Ro-
mán Akadémia Kolozsvári Nyelvtudományi és Irodalom-
történeti Intézetében kezdte, az egyetemi oktatásba az 
1988/89. tanévtől kapcsolódott be. Előbb másodállásban 
a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen oktatott, ahol részt 
vett az erdélyi egyetemi újságíróképzés megszervezésé-
ben is. 1993-tól az oktatói-kutatói munkát főállásban a 
Miskolci Egyetem akkor alakulóban levő Bölcsészettudo-
mányi Karán, a szakok szervezésébe bekapcsolódó egye-
temi docensként, tanszékvezető-helyettesként folytatta. 

Mint munkásságáról megjegyzi, nemcsak az ő pályájá-
nak, hanem a kelet-közép-európai pályáknak általában is 
jellemzője, hogy több területtől is elszakíthatatlanok. 

– Elmélyülhet valaki egyetlen kérdés egyre behatóbb 
vizsgálatában, azaz egyre kevesebbről tudhat egyre 
többet. Mások viszont a paradoxon szerint egyre több-
ről tudnak egyre kevesebbet. Az egyre több esetemben 
a magyar költészet korai századait és huszadik századi 
kiválóságait, az utóbbi években elsősorban Dsida Jenő 
költészetét − és ami ettől elválaszthatatlan: a magyar 
verselés lenyűgöző sokszínűségét jelenti. Minderről eleget 
tudni, megítélésem szerint, lehetetlen – hangsúlyozza dr. 
Mózes Huba. 

Publikációinak együttes száma meghaladja a három-
százat, ebből 20 szerzői kötet, amelyek közül 11 Miskolcon 
látott napvilágot. 1983 és 1993 között a Nyelv- és Iroda-
lomtudományi Közlemények vezető tanácsának, 1991-ben 
az MTA Verstani Munkabizottságának a tagja, 2011 őszén 
megalapította a Miskolc székhelyű Észak-magyarországi 
Irodalmi Kört. 

A Szabó Lőrinc-díj odaítéléséről szavazó testületre 
tisztelettel és megilletődéssel gondol – mint leszögezi −, 
egyúttal az a gondolat is megkísérti, hogy a mindenkori 
díjazottakról igazán az utókor dönthet, így az elismerés 
valójában biztatás számára, hogy folytassa, amire belső 
kényszer készteti.

T. Á.

„A magyar költészetről 
eleget tudni lehetetlen”

Verstani kérdések mellett jelenleg elsősor-
ban a Dsida-kutatás kérdései foglalkoztat-
ják dr. Mózes Hubát, akinek irodalomtörté-
neti munkásságát 2012-ben Szabó Lőrinc 
irodalmi díjjal ismeri el Miskolc város 
önkormányzata.
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„szeretek festeni, 
erre születtem”
Részletes, érzékeny, megmunkált, eredeti, a kozmikus vi-
lágból származó, a mikro- és makrouniverzum egysége. 
Így jellemzi önmagát és festményeit Pálfalusi Attila, akinek 
alkotásai különleges színt jelentenek a képzőművészetben. 
Elsősorban festményei tették ismertté és elismertté, de nem 
áll távol tőle a szobrászat sem. Ő elsősorban képzőművész-
nek tartja magát – félévszázados alkotó tevékenységét most 
Kondor Béla Képzőművészeti Díjjal ismeri el a város.

Pálfalusi Attila alkotásai semmivel sem téveszthetők össze. Ki-
fejezik a mindenséget, az alkotó ösztönösségét, belső világát. 

Döntően nonfiguratív képeket fest, az akciófestés folyamata 
során, mint mondta, minden rajta múlik. Ő dönti el, mikor kész 
egy alkotás. Nem befolyásolja sem a külvilág, sem a figurák, sem 
egy-egy fotó vagy táj.

A miskolci születésű művész gépészeti tanulmányokat foly-
tatott, amelyben gyermekkori szenvedélye, a rajzolás sokszor 
segítette. Pálfalusi Attila úgy véli, az alkotás nem jár együtt a 
magamutogatással. Három évtizedes hallgatás után, a ’90-es évek 
végén lépett ismét nyilvánosság elé. Festészete az absztrakt exp-
resszionizmus stílusköréhez kapcsolható. A festő 2009-es miskolci 
önálló kiállítása nagy meglepetés volt a művészeti szakma és a 
nagyközönség számára. Évtizedes hallgatás után Pálfalusi Attila 
teljes, kiérlelt, érzelemgazdag, expresszív életművel lépett elő.

– Minden alkotó a végállapotra készül. Én azért vonultam el, 
mert a polgári foglalkozásommal nem volt összeegyeztethető 

az, hogy művész vagyok. Lebecsülték a művészeket, de sosem 
törekedtem arra, hogy folyamatosan megmutassam magam. 
Szeretek festeni, erre születtem. Fiatal koromban általában raj-
zoltam. Minden alkotó szeretne valami maradandót alkotni, én is 
erre törekszem. Nem az életem lényeges. Nem kell a munkáimról 
beszélni, megmutatni, csak létrehozni, az utókornak – emelte ki a 
képzőművész, aki 1996-ban tért haza Miskolcra családi okokból, s 
azóta is itt él és dolgozik, teszi mindezt szigorúan a természetben.

Mint azt egy tárlatával kapcsolatos könyvben Szombathy Bálint 
megfogalmazta, Pálfalusi Attila nem az elszigeteltségből indult, 
nem volt társtalan, amikor festészetének és plasztikai opusának 
gyökereit elültette. Ott volt az „ipartervesek” között. Önkéntes 
száműzetése, magányos alkotása regénybe illő történet.

Pálfalusi Attilát a magyar művészettörténetben elismert, 
félévszázados alkotó tevékenysége méltóvá teszi a Kondor Béla 
Képzőművészeti Díjra.

K. J.
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A hintalovon ült a kislány az ötvenes évek 
elején a régi lépcsőház függőfolyosóján, 
és ahogy ringott előre-hátra, arra az ütem-
re énekelt. Valahogy így indul a zene és 
Homródiné Engi Zsuzsanna kapcsolata, 
amely végigkísérte az egész életét.

Szívesen emlegeti, hogy Szűcs Ilonka néni, Eötvös Péter 
zeneszerző édesanyja volt az, aki elkezdett foglalkozni 

vele ötévesen, és elindította a zenei pályán. Jött az Egressy 
Béni Zeneiskola, majd a budapesti Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Főiskola. Tanárai közül szívesen említi Weszprémi 
Ilonát, Szőnyi Erzsébetet, Vásárhelyi Zoltánt, Párkai István 
professzort. 

Az ének-zene tanárnő, karnagy korrepetitorként, majd 
éneke-zene tanárként helyezkedik el, 1971-től pedig a 
Zrínyi Ilona Gimnáziumban kezd tanítani, ahol az ének-ze-
ne tagozat vezetője lesz. Később szakfelügyelő, a Kórusok 
Országos Tanácsának titkára, művészetoktatási szakértő, 
szervezője, zsűrije számtalan versenynek, több elismerést 
is megkapott élete során, a legbüszkébb mégis a Zrínyi 
kórusával elért sikerekre.

A rengeteg elismerés és díj közül ma már nagyon kevés 
díszíti csak a lakását, de fő helyen található az 1994-ben a 
Riva del Garda-i Nemzetközi Kórusfesztivál Nagydíja, ami 
mellett elnyerték a kategória, a közönség- és a karnagyi 
díjat is! A Zrínyi-kórus 25 év alatt a legkiválóbb minősí-
téseket kapta a KOTA-tól és más szakmai szervezetektől. 

Az Éneklő Ifjúság mozgalom minden alkalommal Arany 
minősítéssel ismerte el munkájukat.

Homródiné Engi Zsuzsanna pedig a zene nagyszerűsé-
gét a következőképpen írja le.

– Vannak művek, amelyeknél, ha megszólal a kórus, 
megnyílnak az ég kapui. Amelyeknél minden alkalommal 
újjászületnek az énekesek és a karnagy, és igazi katartikus 
élményt élnek át. Ehhez persze kell egy olyan kórus, amely 
úgy szólaltatja meg azt a művet, hogy mindenki átélhesse 
ezt az élményt – mondja. 

De azt is hozzáteszi: ha boldogságot, útravalót tudott 
adni a diákoknak, akkor már nem élt hiába. Mert csak 
szeretettel lehet együtt dolgozni és alkotni.

Homródiné Engi Zsuzsanna több évtizedes, kimagasló te-
vékenységét, amelyet a nemzeti kultúra ápolása, ezen belül 
a magyar kórusművek megismertetése és megszerettetése 
terén tett az ifjúság körében és a nemzetközi szerepléseken, 
díjazza a város a Reményi Ede Zenei Díjjal.                           H. I.

Amikor megnyílnak 
az ég kapui
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„szerettem itt lenni…”
„Boldog vagyok, hogy a Hevesi Sándor-díj után ismét egy színházi díjjal ismerik el a munkámat. 
Mert számomra a színház olyan egység, amiben a rendező, a karmester ugyanolyan »alkalma-
zott«, mint a fodrász”, vallja Váradi Katalin, a Miskolci Nemzeti Színház zeneigazgatója. 

Kitüntetése kapcsán először nem magáról, hanem a 
csapatról beszél.

– Itt, Miskolcon jó volt megtapasztalni, milyen erős a társu-
lati szellem. Szép például, ahogy kölcsönösen nézik egymás 
premierjeit a prózai színészek és a zenészek. De a közönség 
is nagyon magáénak érzi ezt a színházat! Ide még akkor is 
eljönnek az emberek, ha nagyon rosszul állnak anyagilag. 

Büszke arra, mennyit fejlődött az elmúlt években a zenekar, 
hogy most már a Muzsika szaklap is ír a miskolci operabemu-
tatókról, ráadásul a Hoffmann meséi című Offenbach-opera 
bemutatója óta az operák zenei megvalósítása mindig dicsére-
tet kapott. Legkedvesebb előadásaként a Pillangókisasszonyt 
említi, de rögtön utána sorolja a többit, A sevillai borbélyt, a 
Cosi fan tuttét, az idei Bohéméletet, s a musicaleket, A muzsika 
hangját vagy a Menyasszonytáncot, A nyomorultakat… De a 
beszélgetés során újból és újból a fiatalokra tereli a szót. 

– Az elmúlt években sokat tettünk azért, hogy a fiatal, vég-
zős zenészek bekerüljenek a zenekarba, legyen gyakorlatuk. 
Fontosnak tartottam, hogy a fiatal kollégákkal foglalkozzanak 
az énektanáraink, fejlődjenek. Sajnos, manapság már húsz-
évesen olyan megterhelő énekesi feladatokat kapnak, amire 

rámegy a hangjuk. S ott az állandó utazgatás, ami főleg télen 
veszélyes. Tönkreteszik ezeket a gyerekeket…

Rácsodálkozunk, amikor számoljuk az itteni éveit: nyolc éve 
van itt, hat éve zeneigazgató Miskolcon, pedig olyan, mintha 
évtizedek óta itt lenne a városban…

– Azért is tűnhet így, mert nagyon sokat tartózkodtam a vá-
rosban, nemcsak a munka miatt, hanem mert szeretem: nem 
véletlenül beszéltem rá a fiamat is, hogy ide jöjjön egyetemre 
mesterszakra. Hozzászoktam itt a nyugalomhoz, a színhá-
zon belül a jó hangulathoz. Volt, hogy három hónapig nem 
mentem haza. Fontosnak tartottam, hogy mindig elérhető 
közelségben legyek, mert bármikor történhet valami. Amellett 
szeretek sokat dolgozni – a fiam mondja is: ha nincs munkám, 
akkor haldoklom… Feladatom lesz bőven ezután is, hogy az új 
vezetés nem hosszabbította meg a szerződésem: végre eleget 
tehetek egy többéves ausztriai felkérésnek, januárban újra 
megyek Japánba, és vannak saját ötleteim, amiket igyekszem 
majd megvalósítani. De nagyon szerettem itt lenni…  

A nevéhez fűződő, számtalan, sikeres zenés színházi elő-
adásért ismeri el zeneigazgatói, dirigensi munkáját a város 
a Déryné Színházi Díjjal.                                                     Mikita G.
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Felújítani, tervezni, nem 
csak a rajzasztal mögött

Gyimóthy Zsuzsanna 
édesapja építészmér-
nök volt, de ez még 
nem jelentette azt, 
hogy a gyermeknek 
tovább kell vinni a 
szakmát. A kislány 
azonban imádott 
rajzolni, és elvarázsol-
ták a tervek, így míg 
az apa az asztal egyik 
oldalán tervezett, a 
gyerek a másikon 
rajzolt.

Gyimóthy Zsuzsanna pedig nem bánta meg, hogy az 
építészetre tette fel az életét. Az egyetemi tanulmá-

nyok után Miskolcon az Északterv építészirodában kezdett 
dolgozni. Mint mondja, akkor sem volt ritkaság a női épí-
tész, H. Boros Mária ybl-díjas építész keze alatt, Falk Judit 
munkatársaként kezdett dolgozni, eleinte gyermekintéz-
ményeket, bölcsődéket, óvodákat, iskolákat tervezett. 

– Nagyon sokat jelentett nekem az Északterv, a mai napig 
is „északtervesnek” érzem magam. A cég megszűnése után 
is olyan vállalkozásoknál dolgoztam – jelenleg a Cservenyák 
Gábor vezette Klímasol Kft.-nél – amelyet egykori északter-
vesek alapítottak. Ugyanakkor egy nagyon jó időszakban 
kezdtem a szakmát, amikor rengeteg munka volt, könnyen 
lehetett önálló, nagy feladathoz jutni – mondja. 

Első jelentős építészeti munkája a Mezőkövesd, Zsóry 
Gyógy- és Strandfürdő uszoda és gyógymedence felújítása 
volt, amit a mezőkövesdi városi sportcsarnok követett. 

Mint mondja, munkásságában külön fejezetet érde-
melnek az egyházi épületek, melyeken nagy örömmel és 
alázattal dolgozott. Ezek közé tartozik a Mindszenti plébá-
nia Millennium-terme, a selyemréti Szent István-templom 
közösségi háza. De több ravatalozót is tervezett, és mivel 
részt vett például a megyei kórház Csillagpont projektje 

szülészeti-, nőgyógyászati osztálya kialakításának tervezői 
munkájában is, elmondható, hogy az emberi élet induló és 
végső állomásának épületét is tervezte már. 

Az egészségügyi intézmények közül szívesen említi az 
ózdi kórház felújítását, amely másfél évtizedes feladattal 
látta el, a miskolci sétálóutca homlokzat-felújításai közül is 
elnyert a cége kilencet, mikor fotónk készült róla, éppen a 
Széchenyi u. 24. épületén dolgozott. 

Mint mondja, nagyon változatos pályát tudhat maga 
mögött, szerencsésnek tartja magát, hogy számtalan 
típusú épületen dolgozhatott. Kedvencei közé tartoznak a 
meglévő épületek felújításai, kis odafigyeléssel felismerni 
az eredeti tervező gondolatait, elképzeléseit. Az építész 
munkájának fele azonban nem a tervezőasztal mellett 
telik, rengeteget kell egyeztetni az emberekkel, a meg-
rendelőkkel, a leendő használókkal, hosszú beszélgetések 
alapján kitalálni, hogyan, miként szeretnék majd az épüle-
tet használni, ami fontos a tervezéshez, s mint mondja: ő 
ezt a részét is nagyon szereti.  

Az építész szakma iránti elhivatottsága, emberi maga-
tartása, jelleme, a városért végzett kiemelkedő munkája 
miatt jelölték Miskolc Város Építészeti Alkotói Díjára.

H. I.
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„eldöntöttem, hogy  
az életemet a köz 
szolgálatába állítom”
Dr. Orosz Gábor az mondja, soha nem hitte volna, hogy a közigazgatásban fog elhe-
lyezkedni. De elhelyezkedett, és olyannyira megtalálta a helyét, hogy most a tulajdon-
jog és az agrárjog területén végzett kutatásai, publikációi, oktatói tevékenysége, vala-
mint a közigazgatás területén végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként kapja 
meg a Bizony Ákos Kitüntető Jogi Díjat.

Eredeti elgondolásának 
megfelelően a Debreceni 

Agrártudományi Egyetem 
nappali tagozatára jelent-
kezett, majd itt is vehette 
át általános agrármérnöki 
diplomáját 1972-ben. 

– Fanatikus agrármérnök-
ként mindig is a magyar 
mezőgazdaságban képzel-
tem el magam, ott akartam 
dolgozni – mondta az 1948-
ban Nyírlugoson született 
dr. Orosz Gábor. Az élet 
azonban úgy hozta, hogy 
bekerült egy járási hivatal-
hoz, és „az embernek egy 
ilyen munkahelyen előbb-
utóbb óhatatlanul meg kell 
ismerkednie a közigazgatás-
sal mint jogi területtel”.

Az agrárvonal azonban 
továbbra is élt az elképze-
léseiben, így előbb környe-
zetvédelmi szakmérnöki 
oklevelet, majd mezőgaz-
daság-tudományi doktor 
tudományos fokozatot 
szerzett. Közben azonban 
már a budapesti Eötvös Lóránt Tudományegyetem Állam- 
és Jogtudományi Karának levelező tagozatára is jelentke-
zett, majd – miután 1982-ben jogi doktorrá avatták – jogi 
területen el is tudott helyezkedni.

– Több mint 30 év közszolgálati múlt van mögöttem. 
Megmondom őszintén, nagyon szép, de sokszor hálátlan 
munka volt. Azonban eldöntöttem, hogy az életemet a 
köz szolgálatába fogom állítani, így kitartottam mellette – 
mondta.

1986-tól a Miskolci 
Egyetem Állam- és Jogtu-
dományi Kara Civilisztikai 
Tudományok Intézetének 
Munkajogi és Agrárjogi 
Tanszékén dolgozott, mint 
egyetemi adjunktus. 1991-ig 
főállású oktatóként, majd 
a Köztársasági Megbízotti 
Hivatalba történő elhelyez-
kedése időpontjától mind 
a mai napig az egyetem 
mellékállású egyetemi 
adjunktusa. Publikációi és 
kutatásai egy része az agrár 
szakigazgatás területéről 
készült. 2010-ben a Miskolci 
Egyetem címzetes egyetemi 
docensé nevezte ki.

Miskolc képviselő-testü-
letének a rendszerváltást 
követően tagja lett, közben 
tanulmányi ösztöndíjat 
nyert a Leuven-i Katolikus 
Egyetem Jogtudományi Ka-
rára, ahol tanulmányozhatta 
az állami, az önkormányzati 
és a magántulajdoni formák 
kapcsolatát.

Nyugdíjazását követően jogászként a feleségének segít 
be cégük vezetésében. Mint mondta, így kamatoztatni 
tudja mindazt a tudást, amit korábban az élelmiszeripar 
területén megszerzett.

– Nem számítottam a díjra, én szoktam ugyanis inkább 
kitüntetéseket átadni, de felemelő érzés, amikor elismerik 
az embert. Megtisztelő, hogy rám is gondoltak a felterjesz-
tésnél – mondta.

K. I.
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A GYEK Onkohematológiai és 
Transzplantációs Osztály nővérei
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A B.-A.-Z. Megyei Kórház Gyermek-egész-
ségügyi Központjának Onkohaematológiai 
Transzplantációs Osztálya nem könnyű 
munkahely. Az itt dolgozó nővéreknek 
nem csupán szakmai hozzáértésre, hanem 
nagyfokú humanizmusra, elkötelezett 
hivatástudatra is szükségük van. 

Bíróné Petró Judit főnővér nem tudja megindultság 
nélkül elmondani, mekkora lelki terhet jelent számukra 

ma is egy-egy kis beteg elvesztése. Még akkor is, ha az 
osztályon a gyógyulási arány ma már eléri a 84 százalékot.

– Olyanok vagyunk itt, mint egy nagy család – szülők, 
beteg gyermekek, szakdolgozók – az itt töltött hónapok 
során nyilván sok érzelmi kötődés, személyes kapcsolat 
kialakul az ápoltjainkkal – mondja. Egymást is segítik, 
biztatják a nehéz időszakokban. Számukra ez nem csupán 
egy munkahely, sokkal több annál. Ez ad lelki töltést 
ahhoz, hogy kitartó hittel és szeretettel végezzék embert 
próbáló tevékenységüket. 

Ott jártunkkor meggyőződhettünk róla, hogy miközben 
a szakdolgozók profi módon végzik munkájukat az onko-
lógiai terápia területén, nagy empátiával, lelkileg is támo-
gatják a kis betegeket. Előfordul, hogy a saját költségükön 
vásárolnak nekik ruhákat, könyveket, játékokat, bármikor 

készen állnak a segítségnyújtásra. Fogják a gyermekek 
kezét, erőt öntenek a szülőkbe. 

– Nekünk sem könnyű ez, de tudjuk, hogy a beteg gye-
rekek szüleinek, családjainak még nehezebb. Számukra mi 
jelentjük a reményt, a biztos pontot, amibe kapaszkodhatnak 
a nehéz időszakban. Képesnek kell lennünk rá, hogy megfe-
leljünk az elvárásoknak – hangsúlyozta Bíróné Petró Judit.

Az osztály nővéreinek átlagéletkora 40–55 év között 
van, nagyon nehéz utánpótlást találni a fiatalok köréből. 
Ha jönnek is az osztályra, nem sokáig szoktak maradni. A 
munka, a felelősség, a lelki teher, amit itt vállalni kell, az a 
lekötöttség, amit emellett még a rendszeres továbbkép-
zések is jelentenek, nem állnak összhangban az anyagi 
megbecsüléssel. 

Van azonban, ami a régi dolgozók számára ennél többet 
jelent. A gyermekek hálás mosolya, a szülők kézszorítása, a 
kis betegek gyógyulásának öröme sok mindenért kárpó-
tolja őket.  

Akár jelképesnek is 
tekinthető, hogy az osz-
tály dolgozói 2004-ben 
Hétköznapi Hősök Díjat 
kaptak. Vujity Tvrtko, a 
díj egyik alapítója akkor 
úgy fogalmazott: ez 
Magyarország legcivi-
lebb elismerése. Nem a 
sztárok kaphatják meg, 
hanem azok, akik becsü-
lettel teszik a dolgukat 
a hétköznapok során. 
Az itt dolgozók mesz-
sze többet tesznek a kis 
betegekért, mint ami a 
munkaköri leírásukban 
szerepel. 

Ezért is kapják, szakmai 
és erkölcsi megbecsülés-
ként a Benkő Sámuel-díjat.

 Sz. S. 

Hétköznapi hősök 
a GYek-ben
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jó kedvvel és 
kedvességgel 
törődni másokkal
Szoboszlai Ferencné munkásságát több mint negyven éve a másokon való segítés, 
gondoskodás szelleme hatja át, pályafutása során nap mint nap szembesült a különbö-
ző korosztályok problémáival. Idén Benkő Sámuel-díjat vehet át, melyre az emberekkel 
való kapcsolata, szociális érzékenysége, segítőkészsége, törődése teszi méltóvá.

Szoboszlai Ferencné védőnőként kezdte munkáját 
1972-ben, és bár bevallása szerint a szülők választották 

számára ezt a pályát, a vidéki és városi védőnői szolgálat-
ról mégis úgy érezte, neki találták ki. Nyolc évig dolgozott 
ezen a területen, de ki szerette volna próbálni magát 
másban is. Így került a Magyar Vöröskereszthez.

– Mint megyei főelőadó koordináltam a csecsemőgon-
dozási és elsősegély-nyújtási oktatást hét éven keresztül. 
Hiába tettünk meg azonban mindent, magam is éreztem, 
hogy a kiszolgáltatott embereken tartósan nem tudunk 
segíteni – mondta.

Az idősellátásban aztán megtalálta a helyét. Mint emlé-
kezik, az akkoriban hőskorát élő szakmában pályafutása 
legszebb éveit töltötte. A Területi Gondozószolgálatnál 
gondozási központ vezetője volt, majd a Szépkorúak Háza 
idősek otthonában gondozónőként, később mentálhigié-
nés munkatársként dolgozott.

– Hitvallásom, hogy a jó szó, a kedvesség, a mosoly és 
a törődés nem pénz kérdése. Ezt szem előtt tartva élek, 
dolgozom, és erre nevelem a fiatalokat is – hangsúlyozta.

2011-es nyugdíjba vonulása után az Idősügyi Tanács te-
vékeny tagja lett. Mint fogalmazott, megtisztelő számára, 

hogy azóta is az idősek ügyéért dolgozhat. 
Számos rendezvény lebonyolításából vette, 
veszi ki a részét a mai napig.

Munkájával párhuzamosan 2007-től 
folyamatosan szervez a Felső-Majláthon élő 
emberek számára különböző rendezvénye-
ket, összejöveteleket. Vallja, a környezetünk 
értünk és a gyerekeinkért van. A kezdemé-
nyezésére szervezték a körzetben többek 
között a „fa-örökbefogadást” is, ahol szülők 
és gyerekeik örökbe fogadhattak egy-egy 
fát, és azóta is gondozzák, ápolják azokat.

– Sokat jelent számomra, hogy nem 
vagyok egyedül, a lakóközösségben is sok 
segítséget kapok a programok szervezésé-
ben. Feladatomnak érzem, hogy utódokat 
neveljek ki, akik majd átveszik tőlem a stafé-
tabotot – mondja.

Az elismerés nagyon jólesik neki, nem 
számított rá. Mint mondta, visszaigazolás is 
számára, ugyanakkor óriási megtiszteltetés 
is, főleg amiatt, hogy előtte kik kapták már 
meg.

– Szeretnék köszönetet mondani mind-
azoknak, akiknek eszébe jutottam a felter-
jesztésnél, és köszönöm azoknak is, akik 
méltónak találtak a díjra – mondta.

K. I.
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Homonna György gyermekkorától a művészetért 
él. Ugyan egy rövid időre a matematika világába 

is elkalandozott, ám igazi miliője a képzőművészet, a 
fotográfia, a film.

– Matematika–rajz szakon végeztem a nyíregyházi 
tanárképzőn, de az én világom a művészet. Gyermek-
koromban édesapámmal modelleztem, akkor kez-
dődött minden. A rajz lett mindennek az alapja, az idők 
folyamán azonban a festészet felé fordultam – mesélte a 
pedagógus, aki úgy véli, a gyerekek tanítanak igazán.

– Ha a tanár oktat valamit egy diáknak, az szerencsés 
eset, ám igazán ők tanítanak minket. A felnőttek sokszor 
elszakadnak a fiatalságtól, felülről vizsgálják őket, ám ezt 
nem szabad. Fiatalnak kell maradni, ami nehéz feladat, ám 

diákjaim segítenek nekem – vallja Homonna György, aki 
máig személyes kapcsolatot ápol egykori diákjaival.

Közülük többen művészpályára léptek, mint például 
Dunai Beáta, Kristóf Gábor, Szabó Virág, vagy a Mazsaroff-
díjjal kitüntetett Bánki Ákos és Sütő Róbert.

Mint azt Angyal Mária írja festészetével kapcsolatban, 
Homonna György kortárs művész. Alapélménye az emlé-

kezés, a gesztus, amelyet erősen befo-
lyásol a korszellem. A képeken az ősi hit-
világ és az emberiség tudatában öröktől 
való, létező és továbbélő emóciók is 
megjelennek. Táblaképei artisztikusak 
és kolorisztikusak, amelyek a gesztusfes-
tészet és a racionális gondolatok közötti 
harmóniában jelennek meg. 

1982-től kiállító művész, számos 
egyéni tárlata volt, rendszeresen vesz 
részt csoportos kiállításokon, 1988-ban 
diplomázott a Magyar Képzőművészeti 
Főiskolán, 1987-től a miskolci Avasi Gim-
náziumban dolgozik, 1995-től a Magyar 
Alkotóművészek Országos Egyesületé-
nek tagja.

A rajztagozaton rendkívüli érzékeny-
séggel és módszertani felkészültséggel, 
szakmai és művészettörténeti megala-
pozással vizuálisan magasan képzett 
diákok tucatjait indította útnak, ezért 
méltó Miskolc Város Pedagógiai Díjára.

K. J.

Az igazi pedagógus, 
aki diákjaitól tanul
Homonna György saját bevallása 
szerint egyik kezében fényképe-
zőgéppel, míg másikban ecsettel 
születhetett. És valószínűleg peda-
gógiai vénával: Ihász Zsuzsával az 
Avasi Gimnázium rajztagozatának 
alapítója, diákjai közül többen mű-
vészpályát választottak.
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A pedagógia lényege
a szeretet
Kedves musicalnek tartja ,,A dzsungel könyvét” Szőke Gáborné óvodavezető, de abban 
nem ért egyet Balu macival, hogy a pedagógia lényege a szigor. Szerinte a pedagógia 
lényege: a szeretet…

Volt ugyan óvoda szülőfalujában, 
Tolcsván, de nem járt soha oda, 

mivel édesanyja az anyai hivatásnak 
szentelte életét. 

– „Elsőre” nem is az óvónői pályát 
szántam magamnak, de a Gondviselés 
arra terelt… – meséli a ma már három 
tagintézményből álló Szent Miklós óvoda 
vezetője. Több óvodában dolgozott, mie-
lőtt létrehozta „saját”, görög katolikus in-
tézményét, s nem csak a gyerekek között 
állta meg a helyét – ha valaki látja velük, 
pedagógiai nagyságát egyetlen perc után 
felismerheti –, hanem szakmai tanács-
adóként sok továbbképzés, konzultáció 
kezdeményezője, koordinátora lett. 

Gyökerei soha nem engedték el – nem 
is akarta őket elszakítani –, hű maradt 
neveltetéséhez, vallásához (édesapja 
görög katolikus lelkész volt). S mikor 
a rendszerváltást követően lehetőség 
nyílt, hogy egyházi intézmények alakul-
janak, egy percig sem gondolkodott: 
maga mögött hagyta a biztos állami 
munkahelyet, s működési engedélyt 
kért 1992-ben a saját családi házukból 
kialakított óvoda indítására. Ezt meg is 
kapta, 18 főre…

A névválasztás adta magát, hiszen 
Szent Miklós a gyermekek kedves 
szentje.

– Ma különösen aktuális a mondani-
valója, hiszen olyan világban élünk, ahol a jólét vakká tesz 
a szűkölködőkkel szemben, sajnáljuk megosztani velük 
javainkat, vagy akár csak időnket. Nem volna szabad így 
lennie!... És Miklósnak hívták édesapámat is, aki jóságával 
és szeretetével példaképemmé is vált. 

Az óvoda hamarosan kicsinek bizonyult. Ma két cso-
portban 60 gyermek jár a bővített épületbe, közben pedig 
elindult két tagintézmény is: 2004-ben Felsőzsolcán, 2009-
től pedig a B.-A.-Z. megyei kórház területén. Egyre több 
lett tehát a szervezési feladat, s kevesebb az idő legkedve-
sebb időtöltésére, a gyerekekkel való foglalkozásra. 

Kiemeli, hogy munkájuk akkor igazán eredményes, ha a 
család és az óvodai nevelés kiegészíti, gazdagítja egymást, 
ezért törekszenek a szülőkkel való szoros együttműködésre. 

A két évtized sok gyermeket kiröppentett már az életbe, 
így bő a „példatár”, hogy sikerült lerakni a hit, az imád-
ság, a keresztény erkölcs alapjait, amit fő nevelői céljának 
tekint.  

– Egy jó keresztény pedagógus úgy tudja átadni az er-
kölcsi alapokat a gyerekeknek, hogy az számukra nemcsak 
érthető, de érdekes és színes legyen, hogy örömüket leljék 
benne. Egy-egy bibliai témát feldolgozhatunk a foglalko-
zásokon, de a ,,konfliktuskezeléshez” is a Szentírást kell 
elővenni. Hiszen nekünk a legfőbb tanítónk Krisztus, a fő 
pedagógiai programunk pedig maga a Biblia!

Kiemelkedő lelkiséggel végzett emberi és szakmai élet-
pályáját ismeri el a város a Pedagógiai Díjjal.

D. K.
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Nagyon komolyan vette mindig a munkáját. Nem csak 
egyszerűen a foglalkozásának tekinti, hanem az életét 

tette erre a pályára, a zenei nevelésre, vallja a zenetanár, 
karvezető, aki az alapítás évétől, 1987-től tanít az Avasi 
Gimnáziumban.

– Azért nagyon szerencsés ez, mert mint alapító tanár 
én is beleszólhattam, hogy milyen irányt vegyen az iskola, 
a zeneoktatás. A rendszerváltás előtt két évvel több 
dologban már kicsit megelőztük a kor éppen aktuális elvá-
rásait: amíg más iskolákban esetleg még politikai tömeg-
dalokat tanítgattak, mi az egyetemes zenekultúra mellett 
inkább az egyházi zenével foglalkoztunk. Úgy gondolom, 
Bach koráljai, Händel Messiása stb. kihagyhatatlan a zenei 
nevelésből, a gyerekek életéből… Azt szeretném, hogy 
ne menjenek el nagy mesterek művei mellett. Ám ezek-
re fel kell hívni a figyelmüket, hiszen ma ritkaság, hogy 
valaki magától fedezze föl. Nagy nevelőerő rejlik ezekben 
a művekben – mondja egy kicsit a vallásos értékrendre 
is utalva, melyet magáénak vall. A város többek között 
éppen ezt ismeri el a Pedagógiai Díjjal: hogy munkássága 
során mindig igyekezett felhívni a figyelmet a maradandó 
értékekre, melyeket az ifjúság jelentős része magától nem 
fedezne föl.

Huszonöt éve tanít tehát az Avasi Gimnáziumban, ahol 
alapított leánykart és vegyes kart, amelyekkel számos 
alkalommal értek el arany minősítést. 

– A kórusmunka további tehetséggondozási lehetőség. 
A kórusainkkal sok helyen megfordultunk, s bár jól szere-
peltünk versenyeken is, de inkább egyfajta jó partnerséget 
építettünk ki, olyan intézményekkel kerültünk kapcsolatba 
Finnországtól Németországon keresztül Olaszországig, 
melyekkel kölcsönösen segítjük, motiváljuk egymást jobb 
és jobb zenei megoldásokra. 

,,Avasi” főállása mellett a Miskolci Egressy Béni–Erkel 
Ferenc Zeneiskola tanáraként szolfézst és zeneirodal-
mat tanít. Mondja, a legkisebbek a legragaszkodóbbak, 

odarohannak, megölelik, örülnek az újra és újra 
találkozásnak. A tanár úr ezt kedvességével, hu-
morával, és sok-sok piros ponttal hálálja meg.

– Természetesen szeretek ötöst adni – az 
eredmény elismerésében nagy erő van –, 
de nem akarom becsapni sem a gyermeket. 
Nyilván, ha nem érte el a kellő szintet, fontos a 
visszajelzés, hogy ez még nem olyan minőség, 
hátha ez sarkallja a jobb teljesítményre. 

Megfogalmazottan fő célja, hogy minőségi 
zeneoktatást adjon kicsiknek és nagyoknak, 
azért is, mert tudja, tapasztalja, hogy az a gye-
rek, aki a zenével intenzíven foglalkozik, a zene 
transzferhatásának köszönhetően más terüle-
ten is eredményesebb lehet.                            D. K.

Minőségi zeneoktatás 
kicsiknek, nagyoknak
„Ezek szerint elértem a megfelelő kort”, 
mosolyog Szuhánszki Tamás, mikor gratulá-
lunk neki. A magyarázatból kiderül, volt már 
felterjesztve ilyen jellegű díjra, s hogy nem 
kapta meg, azt korának tudták be kollégái. 
Elismerése természetesen nem a kornak, 
hanem három évtizedes, mély tartalommal 
megtöltött zenetanári pályafutásának szól.
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Büszkén kenuznak 
Miskolcért
Bodonyi András és Viola Viktor, a DKSC-
MVSI kétszeres világbajnok kenupárosa 
Az Év Sportolója Díjat veheti át. A kettőst 
fizikai és mentális felkészültsége, eredmé-
nyei és sport iránti alázata is arra predesz-
tinálja, hogy városunk következő olimpiai 
reménységei legyenek.

Gyerekkoruk óta, azaz csaknem egy évtizede egy hajó-
ban evez Viola Viktor és Bodonyi András. A Diósgyőri 

Kajak-Kenu Sport Club kettőse felsorolni is sok, mennyi 
bajnoki címmel, elismeréssel büszkélkedhet – pedig ha 
fejlődésük töretlen marad, még csak most jön a java.

A miskolci korosztályos nemzeti válogatott, többszörös 
magyar bajnok páros kétszeres maratoni ifjúsági világ-
bajnok és szintén kétszeres síkvízi ifjúsági vb-ezüstérmes. 
2011-ben Szingapúrban védték meg világbajnoki elsősé-
güket, s ugyancsak ebben az évben vehették át a példaké-
püknek, a tragikusan fiatalon elhunyt Kolonics Györgynek 
emléket állító elismerést a Junior Príma díjátadón. Nem 
titok, ők is követnék a kétszeres olimpiai bajnok kenus 
eredményeit.

– Minden sportoló álma, hogy olimpiai bajnok legyen, 
vagy dobogón álljon az ötkarikás játékokon; a címeres mez 
már önmagában elegendő ösztönző erőt jelent. Nagyon 
büszkék vagyunk arra, hogy diósgyőri, miskolci színekben 

versenyezhetünk, dicsőséget hozunk városunknak – emeli 
ki Bodonyi András, akivel egyetért társa is.

– Szerencsére felfelé ível pályafutásunk, a motivációval 
pedig nem lehet baj, az eredmények feltüzelnek. Annál 
felemelőbb érzést, mint hogy a nekünk szóló magyar Him-
nuszt hallgathatjuk a dobogó legfelső fokáról, nem tudok 
elképzelni – jelenti ki meggyőződéssel Viola Viktor.

A páros rövidesen a felnőttek mezőnyében is szép ered-
ményeket érhet el. Esélyük van kijutni a londoni olimpiára 
is, de a 2016-os, Rio de Janeiro-i játékokra mindenképpen 
odaérhetnek.

– Egyre jobban összeszokunk, megbeszéljük, mit ho-
gyan kellene kivitelezni, teljes az összhang – mondják.

Ahogy edzőjük, Slisz Béla figyeli őket, többször meg-
jegyzi: jól csúszik alattuk a hajó. A szakember szerint 
nagyon gyorsak a fiúk, fizikailag és mentálisan is „rendben 
vannak”. Szerencsére a feltételek is adottak, a Magyar 
Kajak-Kenu Szövetség vezetői figyelik a párost, nemrég új 
hajót is kaptak a szakági szervezettől.

Már csak bízni és szurkolni kell, hogy rövidesen világraszóló 
sikereiknek tapsolhasson a miskolci közönség.                Soós P.
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Deák Bárdos Mihály Miskolcon született 1975-ben. Mint 
minden diósgyőri kissrác, ő is focista szeretett volna lenni, 

ezért szüleivel felkeresték a diósgyőri labdarúgópályát, ahol az 
egyik edzésen egy jó szemű edző a focipályáról a birkózóterem 
felé irányította. A sportágváltás sikeresnek bizonyult, 1983-ban 
Juhász József tanítványaként kezdte a birkózást a Diósgyőri Bir-
kózó Clubban. 1995-ben diósgyőri színekben junior világbajnoki 
2. helyezést ért el.

1996–2000 között Szeged és Kecskemét színeiben verseny-
zett, majd 2001–2008-ig a Vasas birkózószakosztályát erősítette. 
2009-ben, visszatérve Miskolcra, ismét a Diósgyőri Birkózó 
Clubban folytatta pályafutását Repka Attila – korábbi olimpiai 
bajnok – irányításával.

– Ha egy szóval kellene összefoglalnom, azt mondanám, szin-
te mindent jelent nekem Miskolc. Kötődésem nemcsak érzelmi, 
hanem fizikai is: itt születtem, itt nőttem fel, itt történtek meg 
velem az „első dolgok”. 21 éves koromban hagytam el a várost, 
de mindig azt mondtam, ha lesz lehetőségem, visszatérek, és 
2009-ben eljött ez a pillanat, amiért hálás vagyok a sorsnak – 
emeli ki a miskolci olimpikon.

Sikereit nemcsak tehetségének, szorgalmának köszönheti, 
elmondása szerint sokat jelent neki az a családi háttér, ami a 

mai napig valósággal körülöleli. Deák Bárdos Mihály tizenkét-
szeres magyar bajnok, 2001-ben Európa-bajnok és ötszörös vi-
lágbajnoki ezüstérmes (1997, 2001, 2002, 2003, 2005), eközben 
negyedik olimpiájára készül.

– Nem bántam meg, hogy birkózó lettem, és tudom, hon-
nan indultam. Örülök, hogy ott lehetek a londoni ötkarikás 
játékokon. A sportok legrangosabb seregszemléjén részt venni 
és ott a hazát képviselni óriási élmény. Év végén örömmel 
fogok visszaemlékezni az olimpiára való kijutásra, hogy hamar 
szereztem kvótát, és nem kellett a megterhelő kvalifikációs 
versenyeken részt vennem. Bízom benne, hogy minél szebb 
emlékeket őrizhetek majd a londoni játékokról – tekintett előre 
az óriás, aki karrierje végeztével sem szakadna el az imádott 
sportágtól.

Ha egyszer abbahagyom az aktív sportolást – ami, egye-
lőre nem tudom, mikor következik be –, mindenképpen 
edzősködéssel, sportvezetéssel szeretnék foglalkozni – termé-
szetesen Diósgyőrben, ahol rengeteg a tehetséges gyerek. Lét-
rehoznék egy nehézsúlyú birkózókkal foglalkozó akadémiát, 
szeretnék sok mindent átadni az utódoknak, és visszaadni va-
lamit abból, amit a birkózástól kaptam – mondta Deák Bárdos 
Mihály.                                                                                                                    S. P.

Deák Bárdos Mihály: 
„mindenem Miskolc!”

A Diósgyőri Birkózó Club negyedik olimpiájára 
készülő Európa-bajnok birkózója, Deák Bárdos Mi-
hály másodszor veheti át Az Év Sportolója elisme-
rést eredményei, hitvallása alapján. A sportember 
mindig büszkeséggel beszél miskolci gyökereiről, 
diósgyőri voltáról.
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Takács Gáborné vibráló, színes egyéniség. Testnevelő 
tanári hivatását cserélte fel a „hivatalnokira”.

– Amikor bekerültem az önkormányzathoz, magam sem 
gondoltam, hogy milyen nagy fába vágtam a fejszémet. 
Akkoriban férfivilágot jelentett a sport, féltem, hogy en-
gem is nehezen fogadnak el. Lánghy Tihamér meg Vágó 
Péter biztató szavaira vágtam bele. Nagy területtel kellett 
foglalkoznom, egy embernek talán egy kicsit sok is volt. 
Hozzám tartozott az iskolai, illetve gyógytestnevelés, az 
egyesületi sport, a sportos alapítványok, a sportlétesítmé-
nyek, a nagyobb sportrendezvények, valamint a fogyaté-
kosak sportja.

Az évek során Miskolc nyitott könyvet jelentett Bea asz-
szony számára, tőle nem lehetett olyat kérdezni, amire ka-
pásból ne válaszolt volna. Nem volt könnyű dolga, hiszen 
a sporthoz mindenki ért, arról emberek sokasága formál 
markáns véleményt. Kedvenc sportágának a teniszezést 
tartja, ő maga is a diósgyőri pályákon nőtt fel, sokáig ver-
senyszerűen játszott. Mára a vitorlázás maradt.

– A beilleszkedésem végül zökkenőmentesen ment, 
hiszen az iskolai testnevelés révén nagyon sok embert 
régebbről ismertem, velük gyakran találkoztam egy-egy 
versenyen. Könnyen megtaláltam a hangot, de mivel soha 
nem voltam erőszakos típus, ez nem is okozott gondot. Jó 

testnevelőnek tartottak, de edző soha nem lettem volna, a 
korbács ugyanis nem az én kezembe való.

Hiányzott neki a testnevelői pálya, de nem bánta meg a 
korrekciót. A gyerekekkel való napi kapcsolatot semmi nem 
pótolta, igaz, így is sok időt töltött a fiatalok között. Nagyon 
sok esemény szervezésében jeleskedett, legszívesebben a 
kézilabdás rendezvényekre gondol vissza. Ugyanakkor most 
is összeszorul a torka, ha eszébe jut a fogyatékos sportolók 
számára megrendezett regionális atlétikai verseny, amelyen 
rengeteg élménnyel gazdagodott.

– Akkor lehetne még jobb, nívósabb a megyeszékhely 
sportélete, ha a szponzorok hatékonyabb támogatásban 
részesítenék az egyesületeket, illetve a különböző szakosz-
tályokat. Ezen a területen sok a feladat, meg kell nyerni a 
sport iránt érdeklődőket, mert az anyagi létbizonytalanság 
súlyos gondot jelent. És van még valami: a testnevelési 
órák nem csak azért fontosak, hogy a gyerekek mozgás-
igényét kielégítsük. Meg kell velük kedveltetni a sportot! 
Egyik nagy bánatom, hogy az alsó tagozaton tanító testne-
velő kollégákat nem sikerült rávenni arra, hogy legalább az 
órarendben szereplő órákat megtartsák! Ezek elmaradása 
hatalmas károkat okoz a fiatalságnak. Pedig a gyerekek 
nagyon szeretnek mozogni, őket nógatni sem kell.     

  Doros L.

A gyereknek mozogni kell!

Június 16. óta éli a 
nyugdíjasok min-
dennapi életét. Azt 
mondja: nagyon él-
vezi. Jóval több időt 
tölthet a fővárosban 
élő unokáival, és 
alig várja a nyarat, 
hogy a Balatonon 
hódolhasson szen-
vedélyének, a vitor-
lázásnak. Persze, a 
kényelmes tempó rá 
is fér, hiszen tizenkét 
esztendőn keresztül 
töltötte be Miskolc 
önkormányzatánál a 
sportreferensi tiszt-
séget. Munkáját elis-
merték, megkapta a 
Miskolc Város Sport-
jáért kitüntetést.
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Dr. Marie-Theres Thiell a németországi Münsterben 
szerzett jogi diplomát, 1990 óta dolgozik a német RWE 

konszernnél. 2005-ben került a cégcsoport magyarországi 
leányvállalatához, ahol a Pénzügyi divízió vezetője lett. 
2010-ben az Igazgatóság elnökévé választották.

Mint mondja, azóta ismeri az országunkat, amióta az 
RWE itt működik, már a kilencvenes években is a konszern 
magyarországi részesedésszerzésével foglalkozott. Hét 
éve él itt, összességében pozitívak a benyomásai, csupán a 
magyar nyelvet érzi rendkívül bonyolultnak.

Szabadidejében szívesen sportol, és kiemelten kezeli a 
hátrányos helyzetben élők sorsát, a segítségre szorulók 
támogatását. 

– Nagyon fontosnak tartom, és mindenütt hangsúlyo-
zom, hogy a szociális elkötelezettség, a karitatív segítség-
nyújtás nem csupán egy csekk átadását jelenti – fogal-
mazott dr. Marie-Theres Thiell. – Ha meg akarjuk érteni az 

emberek nehézségeit, 
közelről is meg kell 
tapasztalnunk a problé-
máikat. Oda kell menni 
közéjük, és valós munkát 
kell végezni. Ebben mun-
katársaink, a vezetők és 
az Igazgatóság tagjai is 
aktív szerepet vállalnak – 
emelte ki az ELMŰ-ÉMÁSZ Igazgatóságának elnöke.

A Thiell asszony vezetése alatt álló ÉMÁSZ Nyrt. egyebek 
mellett vezető szerepet vállalt az Észak-Magyarországot 
sújtó árvizek utáni kárenyhítésben is. Szorosan együttmű-
ködnek a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, a Magyar 
Ökumenikus Segélyszervezettel és a Nemzetközi Gyer-
mekmentő Szolgálat Magyar Egyesületével  is.

Felsőzsolcán százmillió forintból újították fel a település 
óvodáját, melyben 300 gyermeket látnak el. A Miskolci 
Gyermek-egészségügyi Központnak több alkalommal 
ajándékoztak életmentő műszereket. A Magyar Ökume-
nikus Segélyszervezet által működtetett Családok Átme-
neti Otthonában a cég vezetőivel együtt kifestették és új 
bútorokkal látták el a konyhákat és étkezőhelyiségeket, 
pénzbeli adománnyal segítették a tető szigetelését és a 
játszótér felújítását. A hátralékkal rendelkező fogyasz-
tók számára adósságkezelő alapot nyitottak, közösen a 
segélyszervezettel.

Miskolcon a kulturális élet legfőbb támogatójaként is 
számon tartják az ÉMÁSZ-t: több millió forinttal segítették 
az operafesztiválok szervezését, a Miskolci Szimfonikus 
Zenekart, a Herman Ottó Múzeumot és a Miskolci Galériát 
is. 2011-ben támogatottjaik között volt a Kossuth utcai 
református templom, a Bláthy Ottó Villamosipari Szakkö-
zépiskola, a Selyemréti Általános Iskola, a Fazekas Utcai 
Általános Iskola, a Miskolc-Diósgyőri Református Általános 
Iskola és óvoda, a Miskolci Állatkert, a DKSK kosárlabda-
csapata és Miskolci Jegesmedvék jégkorongcsapata is.

Sz. S. 

Dr. Marie-Theres Thiell

A
 C

IV
IL

EK
 T

Á
M

O
G

AT
Á

SÁ
ÉR

T 
D

íJ
 | 

D
R.

 M
A

RI
E-

TH
ER

ES
 T

H
IE

LL

„A segítségnyújtás 
nem csupán egy 
csekk átadását jelenti”
Dr. Marie-Theres Thiell, az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport 
Igazgatóságának elnöke hét éve él Magyarországon. Mindig 
kiemelt fontosságúnak tartotta a szociális tevékenységet, a 
rászorulók támogatását. Ezt a munkát ismeri el a város 
A Civilek Támogatásáért Díjjal.
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Keresztény Értelmiségiek
Szövetsége Miskolci Csoportja
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A KÉSZ Miskolci Csoportja rendszeresen tart összejöve-
teleket, előadásokat, részt vesz a város közéletében. 

– Regisztrált tagságunk mindig száz fő fölött volt. 
Célunk a keresztény értékrend képviselete, az értelmiség 
összefogása a város fejlődése érdekében, a keresztény kül-
detés vállalása, a közösségi értékek képviselete – mondta 
el Mariscsák István. Rendezvényeiken, népszerű előadásai-
kon – melyek előadói között, mások mellett szerepeltek 
már Olofsson Placid atya, Iván László professzor és Kuklay 
Antal atya is – több százan szoktak részt venni.

A miskolci csoport a város hasonló civil szervezeteivel 
együttműködve arra törekszik, hogy erősítse Miskolc ke-
resztény és nemzeti értékrendet magáénak valló polgárai-
nak közösségét. 

– Ennek jegyében tüntetjük ki évente az 1956-os forra-
dalomra és szabadságharcra emlékező Miskolci Nemzeti 
Estélyen az arra érdemes miskolci, illetve alkalmanként fel-

vidéki neves személyiségeket a csoportunk által alapított 
Kartal–Veczán-díjjal – hangsúlyozta a KÉSZ vezetője. 

Az egyesületnek vannak hagyományos, évente megren-
dezett programjai, és éves programsorozatai is. Ilyen pél-
dául a megemlékezés az 1956-os forradalom és szabad-
ságharc eseményeiről, a Kartal–Veczán-emlékdíj átadása, a 
karácsony előtti, adventi teadélután ünnepi előkészületei 
imával, elmélkedéssel egybekötve. Tartanak nagyböjti, 
bűnbánati áhítatot és elmélkedést, orgonahangversennyel 
egybekötve. Nyár elején, június 17-én koszorúzással, szent-
misével emlékeznek a kommunista önkényuralom által 
elhurcolt szerzetesekre és papokra, a minorita rendház 
emlékfalán lévő márványtáblánál.

2011-ben színvonalas rendezvényekkel emlékeztek 
Liszt Ferenc születésének bicentenáriumára is. Az „Ol-
vassunk együtt” rendezvénysorozaton irodalmi műve-
ket ismertetnek élményszerűen, a „Nézzük-hallgassuk 

együtt” elnevezésű programokon pedig 
képzőművészeti alkotások, zeneművek 
avatott, szakértői bemutatása-ismerte-
tése történik tanárok, egyetemi oktatók 
szereplésével, közreműködésével. 

Ötévente országos kongresszuson 
vesznek részt, ezt 2011-ben a Parlament 
Felsőházi-termében tartották Kövér 
László házelnök meghívására. Rendsze-
res résztvevői augusztus 20-án a Szent 
István-körmenetnek Budapesten, és 
más hitbuzgalmi programoknak, zarán-
doklatoknak, lelkigyakorlatoknak is.

Sokat tettek tehát az elmúlt évben is 
azért, hogy erősítsék a keresztény és nem-
zeti értékrendet magáénak valló polgárok 
közösségét – ezt ismerik el Az év Civil Szer-
vezete Díjjal.                                                  Sz. S.

„A keresztény értékrend 
képviselete…”
A Keresztény Értelmiségiek Szö-
vetsége (KÉSZ) Miskolci Csoportja 
1993 óta működik. A szervezet az 
ökumené szellemében tevékeny-
kedik, kiemelkedő képviselője volt 
Kartal Ernő minorita szerzetes és 
Veczán Pál evangélikus lelkész is. 
Jelenlegi vezetője Mariscsák István, 
egyházi vezetője pedig Mikolai 
Vince pápai prelátus.
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százéves értékek, 
új kihívások 
2012 az Andrássy Gyula Szakközépiskola centenáriumának éve. A jubileum természete-
sen csak apropó, hogy a város Nívódíjjal ismerje el kiváló oktató-, nevelőmunkájukat.

Az első világháború előtt Miskolc és Di-
ósgyőr ipari fejlődése szükségessé tette 

a régióban egy ipari szakiskola felállítását. 
A mai intézmény Magyar Királyi Fémipari 
Szakiskola néven jött létre, az 1912-es alapító 
okiratot I. Ferenc József király írta alá.

 – Az iskola alapításától meghatározó 
szerepet tölt be a régió középfokú műsza-
ki szakképzésében. Elsődleges törekvése 
mindig az volt, hogy a kor követelményei-
nek megfelelő, korszerű ismeretekkel és 
egészséges erkölcsi szellemiséggel rendel-
kező szakembereket képezzen a környező 
gazdaság számára – mondta el Kovács János igazgató. 

A képzési profil gyakran változott, hogy rugalmasan 
reagáljon a környezet kihívásaira.

– Az érettségire épülő szakképzések területén, mechat-
ronikai, gépgyártás-technológiai, CAD-CAM informati-
kusi, logisztikai ügyintézői szakterületeken oktatunk, a 
kétéves időtartamú képzések a munkaerőpiac igényeihez 
igazodnak. A szakmai gyakorlati képzések jól felszerelt 
műhelyekben, laboratóriumokban folynak – részletezte 
az igazgató.

Kovács János kiemelte, hogy a 2012/2013-as tanévtől 
kezdve, az Andrássy Gyula Szakközépiskola és a Bosch 
szakképzési együttműködésének keretében beindítják az 
úgynevezett „Bosch osztályokat”. Az egyik ilyen oktatás a 
négy évfolyamos gépészeti alapozó képzés után mechat-
ronikai technikus szakképesítéssel folytatódik. A másik 

osztály hároméves, előre hozott szakkép-
zésben, a gyártósori gépbeállító szakmá-
ban indul.

– Az iskolarendszeren kívüli képzésben 
akkreditált felnőttképzési intézményként 
önköltséges és cégek által megrendelt 
képzéseket is szervezünk és bonyolítunk – 
mondta még el Kovács János. 

A tárgyi feltételek tekintetében az 
Andrássy Szakközépiskola a kiemelkedően 
felszerelt iskolák közé tartozik. A hagyomá-
nyos gépészeti szakmák oktatásához szük-
séges, jól felszerelt tanműhelyeket már az 

1980-as évek közepétől sikerült kiegészíteni a csúcstech-
nológiákhoz tartozó CNC forgácsoló gépekkel, majd okta-
tólaboratóriummal, rugalmas gyártórendszerekkel. A ’90-
es évek eredménye a CAD/CAM-laboratórium, a taniroda, 
a folyamatosan bővülő és korszerűsödő számítástechnikai 
részleg. Az Andrássyban végző diákok eredményei, a 
szakmai és sportversenyeken elért helyezései nagyban 
öregbítik az iskola hírnevét, az ott végzett szakemberek 
sokoldalú szakmai tudása, „élethosszig” tartó helytállása, 
műszaki-gazdasági körökben általánosan elismert.

Kovács János igazgató az intézmény jövendője szem-
pontjából fontosnak tartja az értékek megőrzésével 
együtt az új kihívások hatékony megválaszolását, amely-
nek eredményeként az Andrássy Gyula Szakközépiskola 
az átalakuló világban továbbra is meghatározó szerepet 
játszik a város és a régió műszaki szakképzésében.      Sz. S. 

A 100 éves Andrássy Gyula
Szakközépiskola
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Hagyomány, tudatos 
munka, közösség
Ötödik lett idén a Herman Ottó Gimnázium a gimnáziumok országos rangsorában. 
Mattyasovszkyné Lipták Éva igazgató szerint az előkelő helyezés – mely alapján az iskolát 
Nívódíjra jelölték 2012-ben – hosszú évek kitartó és tudatos munkájának, illetve az otthonos 
iskolai légkörnek, a partneri tanár-diák viszonynak, a jó közösségi életnek köszönhető. 

A gimnáziumok eredményességét 
négy területen mérik: a tovább-

tanulási arány, a nyelvvizsga száma, 
az érettségi átlaga és az országos 
tanulmányi versenyen elért eredmé-
nyek. Mattyasovszkyné Lipták Évától 
megtudtuk, a továbbtanulási mutató 
szerint az ötéves átlagot tekintve a 
végzősök 90 százaléka tanul tovább 
főiskolán vagy egyetemen, a végzett 
tanulók 92,4 százaléka rendelkezik 
nyelvvizsgával, az érettségi-eredmé-
nyek átlaga 81,6 százalék, és végül 
az országos középiskolai tanulmányi 
versenyeken a vizsgált öt évben 130 
pontot szereztek a hermanos diákok.

Az igazgató elmondása szerint 
jelenleg az ország 350 gimnáziuma 
közül összesen 7 gimnázium van – a Dunán innen egyedül 
a Herman Ottó Gimnázium –, amely mind a négy kategó-
riában a legjobb 10 százalékba, vagyis a legjobb 35 helye-
zett közé tudott kerülni. 

– Nagyon tudatosan felépített, elkötelezett, ambiciózus 
oktatókból álló tantestületünknek a legfontosabb feladata 
az érettségire való felkészítés, emellett pedig a tehetség-
gondozásnak, a magas fokú nyelvi oktatásnak, a sportnak 
és a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló törekvés-

nek is nagy szerep jut – mondja 
Mattyasovszkyné Lipták Éva.

A Herman hagyományai az alapí-
tás évére, 1957-re vezethetők vissza, 
csakúgy, mint a mai modern nyelvi 
oktatás alapozása. A ’70-es években 
még csak nyelvi kisfakultációk, ma 
már a magyar–angol és a magyar–
spanyol két tanítási nyelvű képzés, 
angol nyelvi előkészítő osztály is van 
az iskolában, és a német két tanítási 
nyelvű iskolákon kívül a „hermanos” 
diákok is letehetik 1994 óta a DSL 
nyelvvizsgát. Az iskolának kiterjedt 
nemzetközi kapcsolatai vannak, 1980 
óta testvériskolai kapcsolatot ápol 
az aschaffenburgi Friedrich Dessauer 
Gimnáziummal.

– A legfontosabb azonban – az eredményeik mellett – 
az, hogy a Herman egy közösség, generációk jártak ide. A 
tanár-diák viszony nagyon harmonikus, a diákok felméré-
sek szerint elismerik a tantestület szakmai törekvéseit, és 
jó szívvel ajánlják a gimnáziumot az általános iskolásoknak. 
Nagyon büszkék vagyunk arra is, hogy az egykori diákjaink 
egyetemistaként visszajárnak, hiányzik nekik a hangulat, a 
közösség, a gimnáziumi évek – meséli az igazgató.

T. Á. 
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Magyar Cserkészszövetség 
Miskolc központú II. cserkészkerülete
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Az alapításának 100. évfordulóját ünneplő 
Magyar Cserkészszövetség Miskolc központú II. 
cserkészkerülete idén Nívódíjban részesült azon 
tevékenysége alapján, melyet az ifjúság körében 
végez a hagyományápolás, a hazaszeretetre 
való nevelés és a nemzeti kultúra ápolása terén.

Jernei Péter, a Magyar Cserkészszövetség Miskolc köz-
pontú II. cserkészkerülete ügyvezető elnöke úgy tapasz-

talja, a közvélemény kedvező képet alkot a cserkészekről. 
– Multifunkcionális, sok mindenhez értő, pozitív jellem-

vonásokkal bíró embereknek gondolják őket, ami nem is 
áll messze a valóságtól – mondta a cserkészek társadalmi 
elismeréséről. Szavait azzal is alátámaszthatjuk, hogy a cserké-
szek feladatai és vállalásai több területet érintenek. A társadalmi 
szerepvállalásuk során ott vannak a nemzeti ünnepeken, és 
sorfalat állnak, zászlót tartanak, valamint rendszeresen koszorú-
kat helyeznek el a különböző emlékhelyeken. 2011-ben például 
a II. cserkészkerület 80 taggal vett részt a népkerti országzászló 
alapkőletételén és megszentelésén.

– 1994-ben kezdtük meg az I. világháborús temető takarítását, 
melynek során mintegy 400 sírhelyet hoztunk rendbe, amiért a 
honvédelmi minisztériumtól díjat kaptunk – mondta az ügyveze-
tő elnök.

Ugyanakkor a klasszikus cserkésztevékenységeket is elvégzik, 
azaz rendszeresen szerveznek programokat fiataljaik számá-

ra. A cserkészélet alapja a 
folyamatos önnevelés és 
önképzés, legfőbb ereje pe-
dig az önkéntesség. Hetente 
tartanak tehát őrsgyűléseket, 
de rendszeresek a csapatfog-
lalkozások is. Nyaranta pedig többek között túrázás, táborozás 
vagy lovaglás is szerepel a programban.

– A cserkészet célja elsősorban az ifjúságnevelés és ehhez 
kapcsolódóan egy egészséges, cselekedni tudó és akaró, saját 
sorsáért és környezetéért felelősséget vállalni képes fiatal gene-
ráció kinevelése – hangoztatta.

Hozzátette, a hazaszeretetre, így a hagyományápolásra és a 
kultúra ismeretére is nagy hangsúlyt fektetnek, hiszen valójá-
ban csak úgy lehet multikulturális egy társadalom, ha a saját 
hagyományainkat is „beleszőjük”. A népdalismerettől a magyar 
történelem ismeretéig ezért rengeteg területen kell otthon 
lennie egy magyar cserkésznek.

Mint Jernei Péter fogalmazott, részben váratlanul érte őket 
a kitüntetés, de titkon azért számítottak is rá, hiszen a Magyar 
Cserkészszövetség a világ legnagyobb ifjúsági szervezetének 
oszlopos tagjaként ünnepli 100 éves fennállását.

– Bíztunk benne, hogy az elmúlt 20 évben végzett munkánkat 
elismerik, ugyanakkor úgy gondolom, a megerősítés mellett 
inkább a jövőnek szól ez a díj. Egyfajta jelzés felénk, hogy ezen 
az úton folytassuk tovább azt a munkát, amit több tucat cser-
készparancsnok, több száz cserkészvezető és több ezer cserkész 
végez nap mint nap.

K. I.

Hazaszeretet és 
hagyományápolás
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Miskolci Vénusz
Női Futsal Sportegyesület
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Hat éve már, hogy Salgótarjánban jártam egy futsaltornán. 
Párom, a Vénusz játékosa, Kovács Aliz akkor a Rimaszom-

batban játszott. Ekkor találkoztam először a sportággal, és 
itt határoztuk el, hogy csapatot alapítunk korábbi nagypá-
lyás labdarúgókkal – elevenítette fel a kezdeteket Juhász 
Viktor, az egyesület elnöke. – Kezdetben takarékoskodnunk 
kellett az utazási és terembérlet-költségen – ma már persze 
nagyobb költségvetéssel működik a klub.

Az együttes még abban az évben benevezett a Magyar 
Labdarúgó-szövetség által szervezett női első osztályú 
futsalbajnokságba, ahol a hatodik helyezést érte el. A 2007-es 
pontvadászattól kezdődően a mérkőzéseket a városi sport-
csarnokban játszották, a Szabadidőközpont pedig egyben a 
csapat névadó szponzora lett. Ettől az évtől indult el az után-
pótláscsapat felépítése is. A következő idényben a negyedik 
helyen végzett a gárda, majd ezt követte egy bronzérem, 
aztán egy újabb negyedik, tavaly pedig egy harmadik hely.

2008 óta rendszeresen kapnak meghívót vénuszosok a 
magyar válogatottba, 2009-ben pedig utánpótlásbázisát 
is bővítette a klub: már 8 éves kortól látogathatják a focizni 
szerető lányok az edzéseket. Jelenleg mintegy hatvanan 
sportolnak rendszeresen az egyesületben, mely amatőr kere-
tek közt működik, azaz a játékosok nem a fizetésért, hanem a 
sport szeretete miatt fociznak.

A 2011/2012-es szezonra aztán elérkeztek legsikeresebb 
évükhöz az év eleje óta DVTK-Vénusz-Szabadidőközpont 
néven versenyző női labdarúgók: megnyerték az alapsza-
kaszt, majd a Ferencvárost oda-vissza verve jutottak a sorozat 
fináléjába.

– A fejlődés a töretlen szakmai munkának köszönhető, 
mely mára beérett. Mérföldkő volt Sárréti Géza vezetőedzői 
kinevezése 2008-ban: felépítette a csapatot, összeszoktak a 
lányok.

A csapat helyi játékosokra, tehetségekre épül, nem vásárol-
ják össze a keretet, szemben a fővárosi ellenfelekkel.

– Mi inkább kineveljük a labdarúgókat, van elég tehetsé-
ges lányunk, akik később stabil NB I-es játékosok lehetnek. A 
sportág jövőjét is az utánpótlás jelenti.

Napjainkban aktuális téma, mivel foglalkoznak a fiatalok 
szabadidejükben: sport helyett sokan inkább a számítógépet 
választják.

– Többek között ezért indítottunk oldalt a klubnak az is-
mert közösségi portálon; hogy közelebb kerüljünk a fiatalabb 
generációkhoz, népszerűsítsük a sportágat, mert a fiatalok-
nak kell a mozgás, a sport általi szocializálódás – vallja Juhász 
Viktor.

A Miskolci Vénusz Női Futsal Sportegyesületet 2011. évi 
sporteredményei alapján jelölték Nívódíjra.                             S. P. 

Beérett a szakmai munka

A 2006-ban alakult Miskolci Vénusz Női Futsal Sportegye-
sület fennállása legsikeresebb idényét futja, a 2011/2012-
es szezonban bejutott a női futsal NB I döntőjébe. 
A Nívódíjat azonban – és természetesen – 
a korábbi évek munkájáért is kapják.
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nem volt kérdés, 
hogy orvos lesz

Dr. Skapinyecz Tibor
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1955-ben született, Bodrogkeresztúron. A családi 
indíttatás egyenesen hozta az orvosi pályát. 

Először szülésznek készült, de menet közben találkozott a 
szájsebészettel és megtetszett neki ez a szakirány, így erre 
indult. 1984-ben végzett a Debreceni Orvostudományi 
Egyetem Általános Orvostudományi Karán. 1988-ban fog- 
és szájbetegségek, majd 1993-ban szájsebészet szakvizs-
gát szerzett.

A diploma megszerzése után 13 évig a megyei szájsebé-
szeti és fogászati osztályon dolgozott, ami a második leg-
nagyobb volt az országban, majd a B.-A.-Z. Megyei Szent 
Ferenc és a Vasgyári Kórház betegeit gyógyította.

1996-tól saját vállalkozásában az önkormányzattal 
kötött szerződés alapján 
Miskolc város és vonzáskör-
zete – összesen nagyjából 
400 ezer ember – szájse-
bészeti szakellátását végzi 
munkatársaival, egy 15 fős 
csapattal. De ahogy mondja, 
az ország minden részéből 
fogadnak betegeket, ami 
nagy kihívás számukra. 
Évente 10-12 ezer beteget 
látnak el, és ötezer ambuláns 
műtétet végeznek a MISEK 
Csabai kapui telephelyén 
lévő rendelőjükben. Szakel-
látásuk a Debreceni Egye-
tem akkreditált képzőhelye. 
A szakorvosképzés mellett 
a fogorvostan-hallgatók 
gyakorlati helye is. 

Dr. Skapinyecz Tibor 20 
éve a fogászati assziszten-
sek, 1 éve a fogtechnikus 
tanulók képzésében is te-
vékenykedik. 24 éve folytat 
fogászati magánpraxist a 
városban. 

– Nagy megtiszteltetés 
számomra ez az elismerés, 
de úgy gondolom, hogy az 
egész csapatot illeti, nem 

csak engem. Külön öröm számomra, hogy ebbe a csa-
patba tartozik már a fiam is, aki szintén a fogorvos pályát 
választotta – mondja.

1998–2002. között a B.-A.-Z. Megyei Orvosi Kamara Fog-
orvosi Tagozatának az elnöke, 2002–2007. között a B.-A.-Z. 
Megyei Orvosi Kamara alelnöke, 2007–2011-ig a Magyar 
Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezetének titkára, 
2011 óta alelnöke.

Dr. Skapinyecz Tibor Miskolc város fogászati és szájsebé-
szeti szakellátásának kiemelkedő szakembere, aki emellett 
számos szakmai szervezet vezetői pozícióját is betölti, 
szakterületén végzett kiemelkedő tevékenységét ismeri el 
a város a Nívódíjjal.                                                                     H. I.

Nem sokat gondolkodott, amikor szakmát választott dr. Skapinyecz Tibor. Mindkét 
bátyja orvos, az egyik szülész, a másik idegsebész, így belelátott ebbe az életpályába, 
és úgy döntött, maga is felölti a fehér köpenyt.
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Szabó Lőrinc Általános és
Német Két Tanítási Nyelvű Iskola
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ápolják a költő 
szellemi hagyatékát
A Szabó Lőrinc Általános és Német Két Tanítási Nyelvű Iskola 1992-től 
viseli ezt a nevet, az intézmény a költő szülőházának helyén épült. 

Az iskola fontos feladatának tekinti Szabó Lőrinc szellemi 
hagyatékának ápolását. 

– Tanulóink rendszeres résztvevői a költő tiszteletére rende-
zett emlékműsoroknak, koszorúzásoknak, vers- és prózamondó 
versenyeknek – mondta el Egyed Zsoltné igazgató. Jeles évfor-
dulók alkalmával kiadványokban jelentetik meg a költő műveit, 
a gyermekek által írt verseket és illusztrációkat.

Az iskolában 1989 óta a pedagógusok által kidolgozott egyedi 
program segítségével első osztálytól magyar–német két tan-
nyelvű oktatást végeznek. 

– Tanulóink játékos formában ismerkednek a nyelvtanulás 
rejtelmeivel, majd egyre gyarapítják tudásukat. Nagy dicsőség 
számunkra, hogy diákjaink egy része 8. osztályos korában sikeres 
nyelvvizsgát tesz, és a gimnáziumok is előszeretettel fogadják 
őket a két tannyelvű osztályokba – hangoztatta az igazgató. A 
nyelvtanulást az általános tantervű osztályokban is szorgalmaz-
zák, ahol arányos elosztásban, első osztálytól emelt óraszámban 
tanulják a német, illetve az angol nyelvet.

Első osztályos kortól vehetnek részt a tanulók az 1985-től mű-
ködő rajztagozat munkájában is. A tehetséges diákok munkái-
ból kiállításokat rendeznek. 

– Célunk, hogy a szülőkkel együttműködve sikeres, művelt, jól 
nevelt, testileg és lelkileg egészséges, a közösségért, a környe-

zetéért is cselekedni tudó, akaró személyiségeket formáljunk. 
Gyermekközpontú légkörben, játékos módszerekkel, örömteli 
ismeretszerzésre ösztönözzük a tanulókat – emelte ki Egyed 
Zsoltné. 2001-től a művészeti oktatás keretein belül a diákoknak 
lehetőségük van a képző- és iparművészet, zeneművészet, 
valamint a színjátszás területén is tehetségük fejlesztésére, 
ápolására.

Iskolaotthonban, napköziben, valamint a tanítási órák után 
színes szabadidős tevékenységeket szerveznek. Ezek keretében 
játék-, sportkorcsolya-, néptánc-, társastánc-, balett-, aerobik-, 
dráma-, rajz-festés-, hangszeres zene-, kórus- és kreatív kézmű-
ves foglalkozásokon vehetnek részt a diákok.

A Szabó Lőrinc iskola gyakran kapcsolódik a város kulturális 
rendezvényeihez színvonalas műsoraival. Különösen büszkék 
a kétévente megrendezett megyei Szabó Lőrinc-szavalóver-
senyre, a német nyelvi szép kiejtési városi versenyre, a nyelvi 
estekre, a magyar kultúra napja alkalmából megrendezett városi 
vetélkedőre, az óvodások számára szervezett nyílt napokra, ve-
télkedőkre, a Luca-napi vásár forgatagaira, valamint a fergeteges 
alapítványi bálokra.

Igényes oktató-nevelő tevékenységüket ismeri el Nívódíjjal a 
város.

Sz. S.
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A miskolci pincék 
hagyományainak őrzői
A Miskolczi Pincék Asztaltársaságát 2009. november 18-án alakította meg tíz lelkes, 
bort szerető helyi pincés gazda. Az elmúlt két évben a tagság létszáma csaknem 
hatvan főre bővült. A kilenc miskolci történelmi pincesor és a borkultúra hagyomá-
nyainak őrzése, ápolása terén kifejtett tevékenységükkel érdemelték ki a Nívódíjat.

A társaság alapszabályában egyebek mellett rögzítet-
ték, hogy a „Miskolcon fellelhető pincék, pincesorok 

hagyományainak, értékeinek felkutatását és ápolását” 
kívánják megvalósítani.

– Megszülettek azok a szertartásaink, melyek vissza-
nyúlnak a város kulturális hagyományaihoz – mondta 
el Berta Béla, a társaság elnöke. Az avatás alkalmával a 
tagoknak többek között esküt kell tenniük a borkultúra 
terjesztésére, és arra is, hogy fellépnek a pincesorok 
rombolóival szemben. A szertartások közé tartozik az 
adománylevél átadása, az áldomásivás, a zászló, a pincé-
zés és az asztal borának megválasztása, amelyek 
mind a régi időket idézik. Az asztaltársaság 
külső megjelenésében is őrzi a hagyományokat 
a szépen hímzett vállszalaggal, a medállal és a 
zászlóval.

Berta Béla hangsúlyozta, hogy különösen a 
szívükön viselik a város közigazgatási területén 
található kilenc történelmi pincesor állapotát. 

– Több mint 1500 pincéről van szó, amelyek 
európai mércével mérve is páratlan értéket 
képviselnek – hangoztatta. Több híres ember, 
köztük a nagy író, Móra Ferenc is megemlékezett 
róla, milyen jól érezte magát Miskolcon, egy avasi 
pincézés alkalmával. – Hány város dicsekedhet a 
pincesorain sétáló, egy-egy pohár bort megkós-
toló Latabár Kálmánnal, Dérynével, Szabó Lőrinc-

cel, Dayka Gáborral, Lévay Józseffel, Kmetty Jánossal 
és a művészeti élet többi híres alakjával? – tette fel a 
kérdést az elnök.

Több alkalommal szerveztek pincebejárásokat az 
Avason, a Tetemváron, hogy segítsék a város vezetői-
nek munkáját, felhívják a figyelmet a területre. Berta 
Béla példaértékűnek nevezte az avasi református 
egyházközséggel kialakított kapcsolatukat. Múlt év 
decemberében megszervezték az első református 
újboráldást, egyházi hozzájárulással és áldással örök-
be fogadták és gondozzák a református temetőben 
nyugvó 1848-as hősök, Poóts András és Kun Miklós 
sírját.

Rendszeresen képviseltetik magukat a János-napi 
borszentelésen a miskolci minorita templomban, 
közreműködnek a régi borászhagyomány felelevení-
tésében a Vince-napi vesszőszentelésen a diósgyőri 

római katolikus templomban. A tagok között szép szám-
mal vannak borlovagok, sőt borkövetek is. 

– A Miskolczi Pincék Asztaltársaságának tagjai nem-
csak rendjüket, hanem Miskolc városát is képviselik a 
különböző rendezvényeken, legyen az a Budavári Bor-
fesztivál, Balatonboglári Szüreti Napok vagy a Bogácsi 
Nemzetközi Borverseny – hangoztatta az elnök, aki a 
társaság saját borversenyéről is szólt, amelyet idén má-
sodik alkalommal rendeznek meg, az avasi református 
egyházközség közreműködésével.

Sz. S. 
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A szakma 
érdekeit képviseli
Szentpáli István Kamarai Díjat vehet át Szalay Antalné, a Középület és Lakásépítő Zrt. 
elnök-igazgatója, aki mindig az építőipari szakma képviseletét tartotta szem előtt, 
munkásságát már több Nívódíjjal jutalmazták.

Szalay Antalné építőmérnök, 
1991-ig a BÁÉV építésvezető-

jeként dolgozott, majd férjével 
közösen létrehozták a Középület 
és Lakásépítő Zrt.-t, amelynek 
elnök-igazgatója. A vállalkozás 
magas műszaki színvonalon 
számos miskolci és megyei 
épületet hozott létre vagy újított 
fel, a teljesség igénye nélkül a 
miskolctapolcai Barlangfürdőt, a 
diósgyőri várat, a Déryné-házat, a 
Miskolci Galériát vagy a City Hotelt, de ők építették fel újra 
a leégett Deszkatemplomot is. Munkáikat a szakma több 
Nívódíjjal ismerte el.

Szalay Antalné 2000-től, az önkén-
tes tagságú kamara létrejötte óta a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara elnöksé-
gének tagja, az építőipari osztály ve-
zetője. Szervezi a miskolci építőipari 
vállalkozások összefogását, számos 
esetben konzorciumban pályáznak 
egy-egy közbeszerzési tender elnye-
réséért. Mindig a szakma érdekében 
lép fel, saját cége mellett a többi 
vállalkozás érdekeit is képviseli. Arra 

törekszik, hogy a helyi építőipari vállalkozások megrende-
lésekhez juthassanak, hogy a jelenlegi nehéz gazdasági 
helyzetben is megtarthassák alkalmazottaikat.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi  
és Iparkamara szakképzési feladatai

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara szakképzéshez kapcsolódó kiemelt feladatai:
• Munkaerő-piaci információk gyűjtése, elemzése 
•  Pályaválasztási tanácsadás a vállalkozások/cégek humán-

erőforrás-fejlesztési igényeivel összefüggésben
•  Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési és Képzési Bi-

zottság munkájában való részvétel – Képzési arányok-irá-
nyok meghatározása, hiány-szakképesítések feltárása

•  Gyakorlati képzéssel foglalkozó cégek/vál-
lalkozások minősítése, nyilvántartása

•  A tanulószerződés intézményrendszeré-
nek elterjesztése, működtetése, nyilván-
tartása

• A felügyeletre átvett 125 szakma esetén:
–  125 szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményei-

nek átdolgozása, a gazdaság igényeinek figyelembe-
vételével történő aktualizálása, módosítása

–  Ezen szakképesítések szakmai vizsgabizottságaiba ka-
marai elnök, illetve az egyéb szakképesítések esetén 
kamarai tagok delegálása, a tapasztalatok feldolgozá-
sa, hasznosítása

–  Gyakorlati szintvizsgák előkészítése, szervezése, lebo-
nyolítása, nyilvántartása

–  A Szakma Kiváló Tanulója Verseny, Országos Szakmai 
Tanulmányi Verseny megyei fordulóinak előkészítése, 
lebonyolítása

•  Mesterképzések szervezésével, lebonyolításával és nyil-
vántartásával elősegíti a fizikai szakmák, a munka becsü-
letének, értékrendjének helyreállítását 

Aktív részvétel a szakképzés irányításával összefüggésben 
létrehozott szakmai szervezetek, bizottságok munkájában.





Bükki forrásból
Mi is a karsztvíz, hogyan keletkezik?
A karsztos kőzeten, így a mészkőn és a dolomiton átszivárgó vizet 
nevezzük karsztvíznek. A Bükk hegységet felépítő kőzet túlnyomó 
része is ebből a két kőzetfajtából áll. A hegység felszínére hulló csa-
padék a víznyelőkön, apró repedéseken keresztül beszivárog a fel-
szín alá, majd az évmilliók alatt kioldott üregrendszereken folytat-
ja útját. A repedéseken és barlangokon keresztül szivárgó víz végül 
a forrásokon keresztül lép a felszínre. 

Miért ízletes a miskolci karsztforrásvíz, 
miért szükséges védeni?
Magyarország vízellátásának ugyan több mint 95%-a felszín alat-
ti vizeken alapszik, de kevés település mondhatja el magáról, hogy 
friss, hűs forrásvizet fogyaszt. Magyarországon még mindig van 

olyan település, melynek ivóvize valamilyen szennyezőanyag mi-
att fogyasztásra alkalmatlan vagy forralni szükséges. A miskolci 
karsztvíz magas ásványianyag-tartalma és hideg hőfoka miatt ha-
tásosan oltja a szomjat, színtelen-szagtalan, a legjobb minőségű, 
friss, üdítő ivóvíz, mely nem igényel különleges kezelést, csak fer-
tőtlenítést. Ezen tulajdonságát pedig az „élő víz” jellege adja, hi-
szen a felszín alatt rövid ideig tartózkodik. A karsztvíz időnként 
rendkívül sérülékenyekké válik, rövid áramlási ideje, valamint 
amiatt, hogy a felszínen a csapadék beszivárgásakor nincs szűrő-
réteg, mely a szennyeződésektől megvédené. A MIVÍZ Kft. tevé-
kenységei között ezért a biztonságos vízellátás érdekében kiemel-
ten fontos szerepet játszik a vízbázis védelme, melyet nemcsak  
a források vízgyűjtő területének ellenőrzésével, hanem fejleszté-
sekkel, uniós pályázatokon elnyert pénzforrásokból megvalósuló 
projektekkel is támogat.

Miskolci ivóvíz, az éltető 100 éves csapvíz
A napi átlagosan 2,4 liter folyadékszükségletünk mintegy felét a 
táplálékokkal, másik felét víz formájában vesszük magunkhoz. A 
megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz rendszeres fogyasztása 
rendkívül fontos. A csapvíz fogyasztása amellett, hogy egészséges, 
pénztárcabarát is: a Miskolci Vízmű Kft. szolgáltatási területén egy 
liter csapvíz átlagosan kevesebb, mint 35 fillérbe kerül, így pénz-
tárcánkat is kíméli.
Miskolc város vízellátása szempontjából a legfontosabb karsztfor-
rás a Miskolctapolcán található Új kút-Olasz kút. A diósgyőri vár 
mellett a Tavi-forrás és Szent György-forrás, Lillafüreden az Anna- 
forráscsoport és a Szinva-forráscsoport, valamint a Forrásvölgy-
ben lévő két forrás, a Királykút és a Felsőforrás is folyamatosan 
szolgáltatja a kiváló minőségű karsztvizet a miskolciaknak. Ómas-
sa település ivóvizét a Bükk hegység belsejéből a Garadna-forrás 
biztosítja.
A miskolci karsztforrások már az 1700-as évektől oltják a környé-
kén élők szomjúságát, de a szervezett vízellátás csak 1913-ban kez-
dődött meg a MIVÍZ Kft. elődjének az irányításával, melynek 100 
éves évfordulóját 2013-ban ünneplik.

A MISKOLC HOLDING ZRT. VÁLLALATCSOPORT TAGJA



100 milliós megtakarítás  
Miskolc város  

energiagazdálkodásában
Környezetbarát energia a jövőnkért

A MIHő Miskolci Hőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója 
2012. február 2-án megbízólevelet kapott Miskolc város 
polgármesterétől, az önkormányzati tulajdonban lévő in-
tézmények és gazdasági szervezetek energiagazdálko-
dásának áttekintésére. Ennek megfelelően a város önkor-
mányzati tulajdonában lévő összes intézményeinek és a 
Miskolc Holding Zrt. tagvállalatainak energiaracionalizá-
lási törekvéseit a MIHő Kft. mint az energetikai feladato-
kat végző szakcég látja el. 

A MIHŐ Kft. elsődleges feladatként a saját földgáz és villamos 
energia beszerzésébe bevonta a város nagyobb intézményeit, 
illetve gazdasági társaságait, majd az intézmények és tagvál-
lalatok kazánházainak, hőtermelő berendezéseinek állapot- 
felmérését is elvégezte. 

A megszerzett tapasztalatok alapján a társaság elkészítette 
Miskolc város átfogó energetikai koncepcióját, amely az ener-
giatakarékosság és költséghatékonyság irányába mozdította 
el a város energiastratégiáját.

Az elmúlt évben, a közös energiabeszerzések lefolytatásá-
val jelentős energiaköltség-megtakarítást ért el a MIHŐ Kft. A 
földgázbeszerzés harminckilenc önkormányzati intézmény és 
öt Miskolc Holding Zrt.-tagvállalat esetében 103,2 millió Ft + 
áfa becsült összeggel alacsonyabb, mintha nem közös beszer-
zés történt volna. 

A közbeszerzés során az ajánlattevők legalacsonyabb árá-
ról indult lefelé a licit, és az induló legalacsonyabb árhoz ké-
pest alakult ki a végleges ajánlat, melynek eredményeképp 
még további 10,3 millió Ft + áfa összeggel sikerült csökken-
teni az árat.

Hasonló eredményességről lehet beszámolni a villamos-
energia-beszerzés esetében is, ahol 42,7 millió Ft + áfa összeg-
gel lett alacsonyabb a beszerzési érték, mint az egyenként tör-
ténő beszerzés esetén.

A MIHŐ Kft. a közös energiabeszerzésen túl, folyamato-
san részt vett az egyes intézményeknél felmerült energetikai 
kérdések és problémák kivizsgálásában, illetve igény esetén 
szakmai segítséget nyújtott.

2012. évben az önkormányzat megbízásából társasá-
gunk már egy átfogóbb energiagazdálkodási feladatkört lát 
el. Ebbe beletartozik: a csoportos energiabeszerzések koor-
dinálása, az önkormányzati intézmények épületenergetikai 
felmérése, intézményspecifikus energiaracionalizálási javas-
latok kidolgozása, hőtermelő berendezések felülvizsgálata, 
energiafelújítási pályázatok nyomon követése, meglévő ener-
giaszerződések és energiaszámlák felülvizsgálata, energetiká-
val kapcsolatos eseti problémák kivizsgálása.

A MIHŐ Kft. folyamatosan vizsgálja a megújuló energia-
hordozók (biomassza, geotermia) hasznosításának lehető-
ségeit mind az önkormányzat intézményeinél és gazdasá-
gi társaságainál, mind a távhőszolgáltatás területén, mellyel 
csökkenthető városunk földgázfüggősége, valamint ener-
giaköltsége.

A MIHŐ Kft. az elmúlt években folyamatosan kereste, kutatta 
és részben meg is valósította a távhőszolgáltatásban a megúju-
ló alapú energiatermelési lehetőségeket. Jó példa erre a 2010. 
évben megvalósított biogáz-hasznosítás, amellyel kivívta a ha-
zai és nemzetközi szakmai csoportok elismerését.

2011. évben a kenderföldi faapríték-tüzelésű kazán jelen-
tette a zöld energia irányába való továbblépést, amely szin-
tén sikertörténetként válik hasznára és megbecsülésére Mis-
kolc városnak.

2012. évben egy újabb megújuló energiaforrás bevonása, 
a geotermikus energia hasznosítása valósulhat meg, főként a 
távhőszolgáltatásba történő integrálással, illetve a geotermi-
kus energia másodlagos hasznosításával a mezőgazdaság és 
egyéb ipari felhasználás előtt nyílik meg a lehetőség.

A tulajdonos Miskolc Holding Zrt. és tagvállalata, a MIHŐ 
Kft. bízik abban, hogy az alternatív energiaforrások bevonásá-
val és optimalizálásával az előzetes tervek szerint, Miskolc vá-
ros teljes hőigényének akár 30%-a megújuló energiaforrásból 
fog származni a jövőben. Ezzel Miskolc a távhőszolgáltató tár-
saságok között is kiemelkedő helyet fog elfoglalni a zöld ener-
giák hasznosításában, illetve jelentős mértékben hozzájárul 
Magyarország Európai Unió felé tett kötelezettségvállalásá-
hoz, a fenntartható fejlődéshez.

A MISKOLC HOLDING ZRT. VÁLLALATCSOPORT TAGJA
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Mindannyiunk közös felelőssége a vízkészletek  
védelme, a jó minőségű, egészséges ivóvíz megőrzése!

Az Energie AG Miskolc Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. el-
hivatott a vízműhálózatok állagának megóvásában, mellyel jelentős kör-
nyezetvédelmi és vízkészlet-megőrzési eredmények érhetők el. 
Modern eszközök és technológiák alkalmazásával csapatunk képes fel-
venni a küzdelmet a víz- és csatornahálózatok rejtett szivárgásai és meg-
hibásodása ellen!
Szivárgó vezetékek, növekvő vízveszteségek? Túl magas üzemeltetési 
költségek? Válasszon speciális szolgáltatásainkból!

• rejtett csőtörés-keresés 
• vízhálózat-ellenőrzés
• vízveszteség-elemzés
• csatornakamerás állapotfelmérés
• csatornatisztítás
• kommunális és folyékony hulladék szállítása
• homok- és zsírfogó-tisztítás
• füstölés – illegális bekötések felderítésére
• tűzcsapok karbantartása

Székhely: Miskolc, Hunyadi u. 5. Telephely: Miskolc, József Attila u. 78.
Tel/fax: 46/519-349

e-mail: titkarsag@energieag-miskolc.hu l www.energieag-miskolc.hu

A MISKOLC HOLDING ZRT. VÁLLALATCSOPORT TAGJA

A MIK Zrt. ügyfeleinek  
a következő szolgáltatásokat 

kínálja:

n Ingatlan-értékbecslés n Épületek energetikai tanúsítása
n Műszaki ellenőrzés n Építőipari kivitelezés

n Társasházkezelés n Üzletek, lakások, földek bérbeadása

Több mint 50 éves gyakorlattal.  
A legjobb választáshoz a legjobb megoldás!

Elérhetőség: MIK Zrt., 3530 Miskolc, Hunyadi u. 21.
Tel.: +36-46/516-202, e-mail: mikrt@mikrt.hu, web: www.mikrt.hu

A MISKOLC HOLDING ZRT. VÁLLALATCSOPORT TAGJA
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VONZó BELVÁROS, VONZó TEREK
A kiemelt jelentőségű fejlesztés megvalósításának célja a belváros kereskedelmi, 
kulturális funkcióinak bővítése, vonzó közösségi terek kialakítása, valamint a 
közlekedési és a parkolási feltételek javítása.
A projekt címe: Miskolc belváros rehabilitációja projekt (I. ütem)  
Elszámolható költség: 5 759 233 447 Ft

SELYEMRÉTI 
STRANDFüRDő  
– ÉLMÉNY ÉPüL
Öt egységből álló termálvizes, 1728 négyzet-
méter vízfelületű családi élményfürdő épül a 
Selyemréti Strandfürdőben, amelynek révén 
ismét pezsgővé válik Miskolc hagyományos 
fürdőkultúrája.
A projekt címe: Miskolc Selyemréti 
Strandfürdő medenceépítés  
Elszámolható költség: 991 000 000 Ft

A TERMÉSZETTuDOMÁNYOS OKTATÁSÉRT
A természettudományi tantárgyak alap- és emelt szintű oktatásához szük-
séges tartalmi és infrastrukturális fejlesztés valósul meg 21 partnerintézmény 
közreműködésével.
A projekt címe: A természettudományos oktatás  
módszertanának és eszközrendszerének megújítása  
a miskolci Herman Ottó Gimnáziumban 
Elszámolható költség: 283 087 948 Ft

FűTőMű-PROJEKT
Megvalósításával egy innovatív, komplex szolgáltatásokat nyújtó, önkormányzati 
alapítású intézmény jön létre. A beruházás a szabadidő eltöltésének egyedülálló 
módját teremti meg Miskolcon.
A projekt címe: Fűtőmű – Science City Múzeum  
és Művészeti Központ létrehozása  
Elszámolható költség: 1 902 052 699 Ft

A FENNTARTHATó 
KöRNYEZETÉRT
A projekt legfontosabb feladata a gyerekek 
érzékenységének növelése a természet, 
a lakókörnyezetük fenntarthatósága, 
valamint az egész Földet érintő globális 
problémák iránt. Cél a természetbarát 
gondolkodásmód beépítése a minden-
napokba.
A projekt címe: Környezetvédelmi 
tudat emelése a határmenti 
területeken 
Elszámolható költség: 
299 677,20 euro  
(ebből 14 977 euro a magyar 
kormányzati társfinanszírozás)  
Kb.: 89 900 000 Ft

BERuHÁZÁS A JöVőBE
Miskolc három bölcsődéjében – a Heim Pál Bölcsődében, a Kilián Bölcsődében és a 
Margaréta Bölcsődében – megvalósított rekonstrukció és szolgáltatásfejlesztés nyomán 
korszerű, energiatakarékos épületek alakultak ki, és javult az intézmények felszereltsége.
A projekt címe: Csemetéinkért! – kapacitásbővítő rekonstrukció 
és szolgáltatás fejlesztése a miskolci Egyesített Bölcsőde  
és Egészségügyi Szolgálat 3 bölcsődéjében  
Elszámolható költség: 96 799 960 Ft

EGÉSZSÉGHÁZ – TöMöRKÉNY uTCA
Az Egészségház kiemelt feladata a lakosság-közeli szolgáltatások biztosítása, a 
költséghatékony és minőségi egészségügyi ellátás megszervezése.
A projekt címe: Miskolc, Tömörkény utcai háziorvosi rendelő 
komplexum Egészségházzá fejlesztése 
Elszámolható költség: 123 246 134 Ft
 

EGÉSZSÉGHÁZ – SZENTGYöRGY uTCA
Az Avasi lakótelepen élők igényei szerint kialakított, a megelőzést és a hatékony 
betegellátást szem előtt tartva megépített rendelő-komplexumban a 21. század 
minőségi követelményeinek megfelelően felszerelt háziorvosi rendelők fogadják 
a lakosságot.
A projekt címe: Miskolc, Szentgyörgy úti lakosságközeli  
egészségügyi ellátó centrum létesítése  
Elszámolható költség: 306 755 979  Ft

PATAKRENDEZÉS A BIZTONSÁGÉRT
A Szinva patak medrének rendezése mintegy 700 folyóméter hosszú szakaszon 
történik meg a Köztársaság utca és a Blaha Lujza utca menti területeken. Az építésbe 
bevont városrészben javul a lakók életminősége, rendezett, tiszta városkép alakul ki.
A projekt címe: A Szinva patak árvizes szakaszainak rendezése 
(II. ütem) 
Elszámolható költség: 100 000 000 Ft

A HAGYOMÁNYBóL 
ÉPíTKEZüNK
A projekt lehetőséget ad Miskolc két 
kiemelt idegenforgalmi területének 
fejlesztésére. A diósgyőri vár és a lillafüredi 
függőkert megújításával nemzetközi téren 
is versenyképes attrakciók jönnek létre.
A projekt címe: Diósgyőr-
Lillafüred komplex kulturális  
és ökoturisztikai fejlesztése  
Elszámolható költség:  
2 472 373 314 Ft

DAYKA uTCA
A belváros nyugati határát képező Dayka Gábor utca 374 méteres szakaszának 
megépítésével  biztosítottá vált a belváros déli és északi városrészei közötti 
összeköttetés.
A projekt címe: A projekt: Dayka Gábor utca korszerűsítése (I. ütem) 
Elszámolható költség: 206 784 500 Ft

Közösség, oktatás, kultúra, szabadidő  

Fejlesztések a fejlődésért

Miskolciaknak épült, miskolciaknak épül

12 milliárd 331 millió forintból
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SikereS  
iSkolaátvétel

A 2011/2012-es tanév kezdése új kihí-
vást állított elénk. 2011. szeptember 
1-jétől a Fazekas-Istvánffy Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Istvánffy Gyula tagiskolá-
ját átvette az evangélikus egyház, lét-
rehozva Miskolcon egy olyan oktatási 
intézményt, ahol a szülők az írás, olvasás, 
számolás elsajátításától egészen az érettségire épülő szak-
képzésig biztos kezekben tudhatják gyermeküket. 

Az iskolaátadás nem volt zökkenőmentes, kezdetben ki-
sebb nehézségek merültek fel, mivel a tanévkezdés napja 
egybeesett az átadással, de több mint fél év távlatából nézve 
kijelenthetjük, hogy a váltást pozitívan élték meg mind a diá-
kok, mind az iskola dolgozói. Mostanra a két iskola összehan-
goltan működik. A közös munkát és átjárást megkönnyíti, 
hogy az általános iskola és a középiskola egymás szomszéd-
ságában helyezkedik el. A pedagógus munkaközösségek 
együtt dolgoznak, felállítva ezzel azt az egységes rendszert, 
ahol keresztény értékrend alapján zajlik az oktatás. 

Célunk, hogy egységben gondolkozva, egymás munkáját 
megbecsülve és segítve, a gyermekközpontú nevelést szem 
előtt tartva dolgozzunk tovább. 
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PROURbe   

Miskolc l 2012. május 11.




