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ESEMÉNYEK

A tavalyi Arany Emlékév tiszteletére, Kecskésék 
Arany János zenéjét szólaltatták meg és Kühne Ka-
talin írónő Kocsisné Heiler Éva előadóművész 
közreműködésével Arany Jánosra emlékezett.

Régi, kedves társunk, Kovács Imre reformá-
tus lelkész hűségesen végigkísérte a konferenciát. 
Imái, áldása, szép énekszava ünnepélyessé teszi az 
összejöveteleiket, anélkül, hogy megzavarná an-
nak bensőséges voltát. Köszönjük kitartását, bizal-
mát és szeretetét.

2018. augusztus 8-án, szerdán voltunk tanul-
mányi kiránduláson. Megnéztük a Felvidéken 
VÉGLES várkastélyát, a kicsi ZOLNA falu kima-
gaslóan szép freskóit, GÁCS falucskát, annak kas-
télyát és Csontváry Kosztka Tivadar hajdani pati-
kájának a helyét. Koszorúztunk. Mellette ellátogat-
tunk ÓGÁCS freskós templomába és a GOMBA-
SZÖGI PÁLOS ROMOK helyszínére is. Ez a rom-
mező különleges hely, közel van az éghez, többen 
hasonló képeket láttunk, mások nem láttak sem-
mit. De hát ez biztosan csak érzéki csalódás volt.

Vacsorára gulyáslevessel várt minket munkatár-
sunk, Csománé Marika és Pitlu János, utána pe-
dig Tóth Sándor egri boraival koccintottunk. Késő 
este még megnéztük Dobos Csanád A szkíta Iliász 
és a végítélet Odüsszeája című filmjét, a szerző saj-
nos nem tudott személyesen eljönni.

A Konferenciát támogatta a miskolci Mecénás 
Alap 200.000,- forinttal, amellyel a kirándulás au-
tóbuszát fizettük ki.

Ugyancsak támogatónk volt Dr. Kriza Ákos 
polgármester 300.000,- forinttal. 

Rendszeresen reggelivel vártuk a vendégeket, 
mert a miskolci szállodákban nem adnak a szálló ven-
dégnek reggelit. Gondoskodtunk tízórairól, uzson-
náról, a határon túli vendégeinknek szállást adtunk a 
kúriában és teljesen elláttuk őket élelemmel.

Az előadóknak honoráriumot nem tudtunk 
adni, de meghívtuk őket ebédre és azon a napon, 
amikor szerepeltek, nem kértünk regisztrációs dí-
jat. Adtunk régi Ősi Gyökereket és más kiadványt, 
s ezeknek láttam, hogy örültek.

Nagyon nagy hálával köszönjük a MECÉNÁS 
ALAP és POLGÁRMESTER ÚR támogatását, 

mert nagy gondot vettek le általa a vállunkról. Mi 
is naponta imádkoztunk a hazánkért, városunkért, 
annak vezetőjéért. A mi imádságunk megfogan.

Látogatók száma naponta:
Hétfőn az Ünnepélyes megnyitón   157 fő
Előadásokon délelőtt és délután, este     61 fő
Kedden délelőtt és délután, este     72 fő
Szerdán kirándulás busszal és kocsikkal  

                   83 fő, este 32 fő
Csütörtökön délelőtt, délután, este      79 fő
Pénteken délelőtt        68 fő

Dr. Máté Bálint
Bácsi 

én most is félek lényedtől,
félek attól amiben te hittél,
félek a sötét eszmédtől
hitetlenségedtől

félek elveszel tőlem valamit
melyért én megdolgoztam, 
s szerinted kommuniszt 

félek hogy boszorkány jeledet
ismét imádni fogod
s mindenhová felrakod
vörös csillagod

ettől félek még ti utolsó senkik
ameddig éltek!


