
Fazola Fesztivál az újmassai őskohónál 
 
Immáron tizenegyedik alkalommal rendezték meg szeptember 15-én és 16-án a Fazola 
Fesztivált Újmassán, az őskohónál. A pénteki konferenciák és szakestély után, interaktív 
bemutatókkal és kulturális programokkal folytatódott a fesztivál. 
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Kohászok, bányászok, erdészek, és különböző bemutatók tarkították a fesztivál 
programkínálatát. Újraindították a farkaskalapácsot, ami Nics László, miskolci Nívódíjas 
kovács tervei alapján készült. Bemutatták, miért nem zakatol a vonat, vagyis azt, hogyan 
olvasztanak be két sínszál közé vasat, valamint idén sem maradt ki a repertoárból a 
látványcsapolás. 

– Tíz évvel ezelőtt indult el a Fesztivál, amelynek célja az emlékezés – mondta Harcsik Béla, 
a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum muzeológusa. – Emlékezés a Fazola családra, 
akik megalapították ezt a gyárat, ami idővel összesen 30.000 embernek adott munkahelyet. Ez 
tette Miskolcot igazán fel a térképre – tette hozzá.  

Mindig két részből áll a Fazola Fesztivál. Egyrészt a szakmai programokból, másrészt pedig a 
kulturális programokból. Sok helyi nagyvállalat is megmutatta magát a szombati napon, 
valamint a Miskolci Egyetem műszaki karai is képviseltették magukat. A Fazola Napok 
hagyományává vált már, hogy tiszteletbeli kohásszá avatással kezdődik a fesztivál. 

A Fazola fesztivál a hagyományápolás mellett segíteni a műszaki tudományok népszerűsítését 
és a város gazdag ipartörténeti emlékeinek megőrzését.    

 



 

2017-ben Rencsiné Ágh Mártát, Északerdő Zrt. Humánpolitikai Osztály vezetőjét fogadták a 
kohászok közé. – Óriási megtiszteltetés, egy ritka kincs ez számomra – mondta Rencsiné Ágh 
Márta –, hogy ehhez a kohász közösséghez tartozhatok, amely a Miskolci Egyetem 
bűvkörében működik.   

 



– Azért szerveztük meg annak idején ezt a Fazola Fesztivált, hogy a Miskolc környéki 
bányászokat, kohászokat, erdészeket összetartsuk, úgy, ahogy annak idején a selmeci 
hagyományok ránk hagyták – mondta Nyitrai Dániel , a volt diósgyőri kohászat egykori 
műszaki igazgatója. 

– A múzeumunknak itt Miskolcon két tagintézménye látható – mondta Holló Szilvi Andrea, 
a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Ipari Örökség Főosztályának vezetője –, a Massa 
Múzeum, és a Kohászati Gyűjtemény. Ebben a két múzeumban a diósgyőri vasmű, és a 
vaskohászat történetét lehet megismerni. 

– Mi azért jöttünk ki ide a Fazola Fesztiválra, hogy a kislányomnak megmutassam a kovács 
műhelyet, és a látványcsapolást – mondta Szűcs Máté, aki a 4,5 éves kislányával érkezett a 
fesztiválra. 

   

 

Juhász Ákos képgalériája! 


