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Kiállítás és könyvbemutató - Miskolc akvarelleken 

 
Egy család, két alkotó és egy város kétféle ábrázolása – a Miskolc akvarelleken című tárlat megnyitóján 
anyát és lányát ünnepelték az érdeklődők. Szaniszlóné Kövesdi Judit általános iskolás korában kezdett 
rajzolni, mára szenvedélyévé vált Miskolc utcáit, tereit és épületeit megörökíteni. Lánya, Szaniszló Judit 
pedig első, részben miskolci vonatkozású könyvét mutatta be.  

 

Miskolc utcái, terei, épületei köszönnek vissza a falakról. A Városház tér, az Erzsébet tér, a nyüzsgő főutca 
és a színház – mindet rajzlapra vetette Szaniszlóné Kövesdi Judit. A kiállítás a város ünnepe alkalmából 
nyílt meg tegnap. Nem Miskolcon születtem, de ’57 óta élek Miskolcon. Hát ebből már látszik, hogy jó pár 
évtizede és azóta én nagyon megszerettem, tehát nekem Miskolc a városom most már- mondta Szaniszlóné 
Kövesdi Judit alkotó. A Miskolc akvarelleken című kiállítás megnyitója amolyan anya-lánya rendezvény 
volt. A képek mellett egy könyvet is bemutattak. Szaniszlóné Kövesdi Judit lánya, Szaniszló Judit első 
könyve Beenged címmel jelent meg. 19 éves koromig éltem Miskolcon, itt születtem és addig ide jártam 
iskolába, általános iskolába és gimnáziumba és miután magamról elég sokat szoktam írni, mert nem nagyon 
tudok nem írni magamról. Azért azok a helyszínek még a gyerekkorom, például az Avasi lakótelep, akkor 
utána a Herman Ottó Gimnázium most a Győri kapu, ahogy édesanyámék élnek, azért ezek így 
felismerhetők benne – mondja Szaniszló Judit író.  

-  Miskolc és Aschaffenburg 20 éve testvérvárosai egymásnak és a célunk az, hogy a jövőt biztosítsuk az itt 
élő fiatalok számára - mondta Klaus Herzog, Aschaffenburg polgármestere. Ezért működnek együtt a 
városok intézményei és egyesületei. 

- Ezt tartom nagyon fontosnak, hogy a polgárok szintjén, az egyesületek, intézmények szintjén is meg tudott 
valósulni ez a remek együttműködés és hagy emeljem ki az iskolákat, amelyekre különösen büszkék 
vagyunk – nyilatkozta Pfliegler Péter alpolgármester. 
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A megnyitón a kultúra fontosságát is hangsúlyozták. A Művészetek Háza kávézójában megnyílt kiállítást  
június 30-ig lehet megnézni. Az, hogy hogyan készültek a Miskolcot ábrázoló akvarellek és miről szól, a 
Beenged című könyv, kiderül a csütörtöki kulturális magazinunkban, a Miskolc Televízió műsorában. 

 


