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Látványos felvonulással kezdődnek az idén „szülővárosába” visszatérő
Kocsonyafesztivál programjai február 14-én, pénteken, 14:00 órakor. A menet a Szent
István térről indul, és Miskolc „ötödik kapuján” áthaladva érkezik a Villanyrendőrhöz,
ahol 14:30-kor Veres Pál, Miskolc polgármestere köszönti a fesztiválozókat. A 2020-as
Kocsonyafesztivál egyik kiemelt helyszínét, a három napra a szerelem szigetévé
átalakuló Szinva teraszt pedig a fesztivál alapító-tulajdonosa, Rózsa Edit nyitja meg a
szórakozni vágyók előtt.

A Szinva-parti téren február 14-től 16-ig szinte minden a szerelemről – és persze a
kocsonyáról – szól majd. Lesz csókcsata-kvízjáték, esküvői fotózás trópusi tengerparti és Las
Vegas-i stílusban, bolondos házasságkötés, szíves szalonnasütés, lakatgravírozás,
lakatkulcs-dobálás, jégszobor látványfaragás és -kiállítás, a családokat és a gyerekeket pedig
békajelmez-versennyel, kocsonya-kvízzel és kocsonyahorgászattal várják majd.

Bemutatkozik a Rákóczi Lovas Bandérium, a Vizsolyi Biblianyomtató Műhely, bemutatót tart a
Magyar Honvédség és a Készenléti Rendőrség, a Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesület pedig
installációt állít ki a Szinva teraszon a fesztivál teljes ideje alatt. Ugyanitt három napon át Zöld
Sátorral várja a környezettudatosság és a környezetvédelem iránt elkötelezetteket a Zöld
Kapcsolat Egyesület.

A Villanyrendőrnél felállított színpad előtt jégszobrokat faragnak, a Fráter György Katolikus
Gimnáziumban és Kollégiumban makettfesztivállal várják a miniatűr gépezetek rajongóit, a
Művészetek Házában pedig anyagtudományi játszóházban és school-túrán lehet majd „játszva
tanulni”. Ugyanitt Karnevál címmel Képes Tibor képműves alkotásaiból nyílik kiállítás, a
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Polgármesteri Hivatal aulájában pedig Viszlai József életművéből állítanak össze tárlatot. Itt
egyébként pénteken és szombaton városi véradást is tartanak, nem sokkal a fesztivál előtt
pedig ízkocsonyaversenyen mérettetnek meg az idei év legfinomabb miskolci kocsonyái.

Idén a József Attila Könyvtár is bekapcsolódik a fesztiválforgatagba, a bibliotéka falai között
könyves farsangi programokkal várják majd a családokat. Lesz utcazene-fesztivál a
Grabovsky szervezésében, újra járja majd a Forintot a sétáló zongora, és természetesen a
békaszórás sem maradhat el. Idén újrahasznosított farmerekből készült békák hoznak majd
szerencsét mindazoknak, akik hozzájutnak. Mindemellett az avasi pincesoron „forraltságokat”
kóstolhatnak majd az ínyencek az Avasi Kvaterkán. Aki pedig sportolni szeretne, egy igazi,
miskolci különlegességnek számító sportágat próbálhat ki az Észak-Keleti Átjáró Egyesület
kamakupáján, a Földes Ferenc Gimnáziumban.

És hogy az idei Kocsonyafesztivál valóban feledhetetlen és varázslatos legyen, a megnyitón
egy valódi bűvész tanítja majd meg egyik trükkjét a sokaságnak.

Ami viszont nem trükk, az az, hogy idén mindenki aktív, tevékeny részese lehet a megnyitónak.
Hogy mi kell hozzá? Csak annyi, hogy február 14-én, 14:30-kor, aki kedvet és kellő bátorságot
érez magában, az álljon be az ütős szekcióba egy magával hozott tetszés szerinti eszközzel.
Még jobb, ha mindenki maga készíti a hangszerét, melyet később szelektíven gyűjtve
újrahasznosíthatnak, ezzel is hozzájárulva egy fenntarthatóbb, zöldebb jövőhöz. A
hangszerkészítés pedig nem is olyan bonyolult, elég egy üres PET palackot kaviccsal
megtölteni és máris kész az újrahasznosítható „rumbatök”. Ha pedig megvan a hangszer, akár
azzal is lehet majd kísérni a megnyitó záró produkcióját, amikor is a résztvevők közösön
eléneklik az „Egy miskolci villamoson” című dalt.
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