
 
 
 
   
 
 
 

 

Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  

Civil Információs Centrum 

 

Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület – B. –A. –Z. Megyei Civil Információs Centrum és 

Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete a 

„Gittegylettől a Főnix rendjéig” 

címmel a Civilek Napja alkalmából nyílt napot szervez. 

Az esemény részeként szertettel várjuk a nappalis és levelező tagozatos hallgatókat 

Szociopoly 

játékra 

helye: Civil Információs Centrum 3530 Miskolc Széchenyi u 12.   

ideje: 2019. február 1. (péntek) 10 óra 

A játékról: 

A Szociopoly társasjáték gyakorlatilag egy Gazdálkodj okosan kimondottan szegények 

körülményeire szabva. Társadalomkutatók találták ki 2010-ben. A csapatokat alkotó 

játékosok  támogatásokból, alkalmi munkából, közmunkából, esetleg „valódi” munkából 

származó jövedelmekből, esetleg a kisbolt és az uzsorás hiteléből gazdálkodva élhetnek túl 

egy egész hónapot.  

A részvétel ingyenes, de jelentkezéshez kötött! Jelentkezni  

e-mailben: a bazmegye.cic@erke.hu címen, telefon a 46/611-559 számon lehet 
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Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei  

Civil Információs Centrum 

A „Gittegylettől a Főnix rendjéig” nyílt nap és Szociopoly játék helyszíne: 

Civil Információs Centrum 3530 Miskolc Széchenyi u. 12. (a kapualjban hátul) 

Megközelítés 

 

Vonattal: 

a Tiszai Pályaudvar felől az 1 vagy 2 villamossal a Villanyrendőr megállóig kell utazni. Majd a Széchenyi utca páros 
oldalán haladva kb. 200 m-t kell  felfelé sétálni a Széchenyi utcán a Tourinform irodát követő második kapualjig. 

Az iroda megközelíthető a Városház tér megállóhely felől is.  A megállótól a páros oldalon haladva kb. 250 métert 
kell megtenni. 

Távolsági busszal: 

A Búza-térről az aluljárón keresztül előbb a Király utcán vagy a Centrum irányában kisétál a Széchenyi utcára, 
onnan pedig gyalog kb 500 m-t kell megtenni a Széchenyi utca páros oldalán a Torinform irodát követő második 
kapualjig. 

Autóval: 

A Civil Információs Centrum az Európa tér felől (Kálvin János utca) felől közelíthető meg autóval. Parkolni 
legközelebb az Európa téren található mélygarázsban lehet. Amennyiben ezt a lehetőséget nem tartja 
megfelelőnek a legközelebbi felszíni nagyobb parkoló az Erzsébet- és a Szent István tér által határolt területen (az 
Erzsébet-fürdő mögött) található.  Ingyenes parkolási lehetőséget sajnos nem tudunk biztosítani. 

Kofferrel, pohárral, csészével: 

A Civil Információs Centrumot a szomjas utazók Széchenyi utca felől az Unitravel Utazási Irodát, a Szikra bárt is 
befogadó kapualj felől közelíthetik meg. Ha valaki elvétené a kapualjat, akkor sem kell kétségbe esni, hiszen a 
Viking söröző és a Szikra Bár terasza felől is hozzánk vezet az út. 

 


