
Miért dö|íink be a rek|ámoknak?
Hogyan védekezzünk, mit tehetünk és tegyünk' hogy az
.,ttt,,ía*.,a boldogság hamis ígérete ne csábítson? Ezekre a

kérdésekre is váasit adott Sas |stván rek|ámfi|mrendező,

rek|ámpszicho|ógus a Kocsonyafesztivál kísérő rendezvé.

nyén, a Karton Sialon Té|i Szabadegyetem programián.

Krízishelyzetek mego|dása
A Karton Sza|oh Té|i Szabadegyetem program|an

Csemáné dr' Váradi Erika egyetemi docens és Rózsl

Ed it (képÜnkön) mediátol a Kocsonyafes ztiv á| igaz
gatóia beszé|t a mediációról, a béké|tetésrő|, a p9r-

Áe1e|őző, konf I iktuskeze|ő, vitarendező e|iár ásr ő|.

A Kocsonyafesi

ffi
A finnek előrébb
taltanak ebben a
sportban

Vonnólocsonyafesnt.vál

A feleségcipe|&verseny győztesei annyi |iter

stirt kaptali, ahiány kilót rryomott az ,,édes''
teher. az asszonY

M. Tóth zso|t fangott halacs}úáia es |orncskáia

Míq kint a hidegben a mesés iégszobrok,
adáiq bent a me|eg Művészetek Házában a

Hókiiálynő című mesés tánciáték varázso|ta

e| a Ieqlisebbeket. Akik lemaradtak róla, azok

márciús 5.én bepótólhatiák a mu|asztást

ffi Ha békák potyognak
az égbő|, akkor is meg.
rendezik a té|i feszti-
Vá|t. sőt, csak akkor!

Különleges programok egész sora
fogadta az érdeklódőket az ídei
mískolci Kocsonyafesztiválon.
A hagyományos eszem.iszom,
kirakódóvásár és nagy nevek-
kel telitűzdelt szinapadi műso.
rok mellett jónéhány extrém pro-

dukció is fűszerezte a kilence-
dik fesztivált. Voli léggitár ver.
seny, természetesen gitár nélkül'
naponta többször békaesó hullott
az égbő| a plüss figurák meg.
szer iésért folytatott küzdelem-
ben sokan kisebb.nagyobb sérü-
léseket is elszenvedtek. A jobb
fizikummal rendelkezők hor-
dógörgetó és favágó versenyen'
val-amint feleségcipeIő viadalon
mérhették össze erejüket. A gye-

rekeknél a legnagyobb sláger a
Szinva teraszon íeláIlított, reggel-
tól.estig üzemeló hóÍánk-csúsz-
da volt. A Kocsonyafesztivál ideje
alatt M. Tóth Zsolt 1égszobrász
több alkalommal is bemutatót
tartott a közcinségnek: pillana.
tok alatt káprázatos műalkotáso-
kat vájt ki a hatalmas jégtömbök.
bóI, melyek aztán a Szinva tera.
szon helyeztek el, éjszaka pedig
ki is világították.

A finnek nyilaitó| ments
meg, Uram, minket!

A szervezők több sportversenyt
is beépítettek az idei Íesztiválba.
A Szerencsebarlangban a kár-
tyások pókerbajnokságon tehet.
ték próbára tudásukat, szeren-
cséjüket, míg az ügyes kezíí-
ek a Darts, Soft 501 döntójében
bizonyíthatták' hogy jól bán-
nak az apró nyilakkal. Ebben az
évben finnország volt a kocso-
nya.rendezvénysorozat külföI.
di díszvendége. Eszaki ,,roko-
naink'' udvariatlan vendégnek
bizonyultak, ugyanis a városi
sportcsarnokban hivatalos, válo.
gátottak közti darts mérkőzésen
26-6-ra páholták el Magyaror.
szág légjobb nyíldobóit.

Szé|es száiú, városi iégMka a Szinva teraszon

Kocsonyafesztivá| kaba|aá|latáva|, az óriásbékáva| mindenki szívesen ö|e|ke;


