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lendületet vett az Ezüstidő Szabadidős Egyesület

A tizenegyedik évüket nyitották
EGER Közgyűlést

tartott az
Ezüstidő Szabadidős Egye
sület az elmúlt héten. Fűrész
János elnök egyebek között
arról beszélt, hogy a maguk
mögött hagyott jubileumi év
arról Is szólt, hogy tagjaikkal
éreztessék, mindenki egyfor
mán fontos.
A legsikeresebb rendez
vényeink továbbra Is a városi
közművelődésben
önkénte
sen részt vállaló egriek bemu
tatkozásai voltak. Az Ismert
egriek színpadi produkciói és
a hobbiképzőművészek tár
latai magukért beszéltek
mondta az elnök, aki a későb
biekben értékelte a tavalyi, ju
—

—

bileumí esztendő további tör
ténéseit.
Az idei évről szólva az elnök
elmondta, hogy a legközelebbi
programjuk, az Ismert egri
ek Más szerepben zenés est
február 17-én lesz. Egy kiáHí
tást is terveznek a világhábo
rú első szakaszának befejezé
se 100. évfordulója emlékére.
Az I. világháborús relikviák
című tárlat októberben nyí
lik. Ez a most már négynapos
ra tervezett Országos Kultu
rális Fesztivál nyitórendezvé
nye lesz. Folytatják a komoly
zenei, nyelvészeti, történelmi,
világutakról szóló előadásai
kat is.
S. S.
—

Fűrész János az Ezüstidő rendezvényén
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EGER Ma, amikor a civíl szfera
politíkai játékszer ís, az egri
helyzetet meg kell becshlní.
Itt tényleges civil élet van, ak
tív közösségekkel. Sokan haj
landóak szabad idejükből ál
dozni az egri polgárokért, szí—
nesítve a város életét. Egye
bek között ezt hangsúlyozta
Bátori István tanácsnok a me
gyeszékhely önkormányzatá
nak képviseletében a tegnapi
Civil Randevún.
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XX Jubileumi Eger
Városi Cívíl Fórum
Az egrí civil szervezetek
vezetőinek, képviselőinek
részvételével február 28án, szerdán délután három
órától rendezik a XX. Ju
bileumi Eger Városi Civil
Fórumot a városháza dísz
termében. Az elmúlt év
ről szóló beszámolók és a
soron következő feladatok
megbeszélése után a szek
ciók megválasztják az Egri
Civil Kerekasztal és a Civil
Alap Bírálóbízottság tagjait
a következő egy évre.
A részvétel előzetes re
A
kötött!
gisztrációhoz
regisztrációs lap, a meg
bízólevél és az ajánlólevél
letölthető az eck.hu hon
lapról és beküldendő el
sősorban elektronikusan
a civilhaz@eck.hu e-mail
címre vagy leadható az
Egri Civil Házban (Bajcsy
Zsii. 9.) Telefon: 06-20/624-

CivUek
tanácskoznak
EGER Február 28-án 15 óra
kor rendezik meg a XX. Egri
Városi Civil Fórumot. Ajubije
umi eseményen az egri szék
helyű civil Szervezetek kép
viselői vesznek részt és Szá
molnak be az elmúlt év ese:
ményeirőj, s a jövőbeli ter
veket is ismertetik majd.
A részletek a www.eck.hu
honlapon találhatók. Süli K.

A színpádon kezdték et második évtizedük elsó programjait az ezüstidősök

Otthonra találtak a Civil Házban az idősek
képzőmúvészek március 9-án
megnyílt kiállítását Is nagy
érdeklődés kísérte ős kíséri.
A tárlat a Szent Hedvig KoHé
giumban tekinthető meg.
A harmadik jelentős vál
al-ásunk a gyűjtúket szólítja
meg mindig októberben. Most
útjára bocsátotta nyugdíjasok a máig családi, személyes tu—
clvii Szervezete. Fűrész János lajdonban lévő ős gyűjtők által
megőrzött elsó világháborús
szavai szerint nagy közönségtetszéssel juhiláltak az elmúlt relikviákat kívánjuk bemutat
héten aForrás Gyermek-és If ni tudalta Fűrész János.
Azegyeaülettelnökörümmel
júsúgi Központban. A színpa
di mőfajokban 27 egri műked újságolta ezt ia, hegy új ott
honra találtak a Civil Házban.
velő mutatkozott be.
Az Idén mér tizenegyedik Ábajrnv Zsilinszky utcaI léte
évében járó egyesii’t idei kö sitménvben csütörtökünként
hhhi találkoznak.
vetkező program

EGER
Nincs megállás
Ezüstidő
kommentálta sz
Szabadidős Egyesület elnö
ke azt a tényt, hegy a megye
székhelyen egy évtizede há
rom, a köskultúrét szineaítő,
közérdeklüdésre számot tar
tó uníkális kezdeményezést ig
-

Ezen öaszejöveteleken dél
után két órakor kezdődik az
énekprőba. Közvetlenül apró
bák után, négy órától tartjuk
éves trv szerinti közösségi
mondta
foglal kozásainkat
a szahadidd-egyesülot elnöke.
Megtudtuk, hogy március
elsó napján sz 1848/49-es for
redalom ős szabadságharc
egri eseményeiről folyt a dis
kurzus. Egy héttel később, a
nemzetközi nőnapon Petőfi
Sándor száiőtven éve elhalá
lozott, tragikus sorsú özvegye,
Szendrey Jullanna életéről
hallgattak meg vetített képes
előadást az eseményen megje
S. S.
lent érdeklődők.
—

-

-

A Forrás színpadán dr Vas Miklós tiarmon

Értékmentők
Tartalmas és1iazno progra

mok szervezése nyugdJaskor
után is, sa hagyományok

megérzése, továbbadása e ős
talabb nemzedéknek. Eze célje azMőseketőesrefagőegye
sületnek, errrlyóselmólt ás.

ben énnepebefénnálléze ti

zedik évfordulóját. A egri vá.
rosháza óvgiennében tartott
rendezvényt követé.n sem
állt meg azélet, Egyebek ko
zótt megoldást kellett találni

ok arra e rel zetee,hogyott
honak, a Bartakogtca Béla Kő
zősségiltáz bezárL
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ISMERT EGRIEK MÁS SZEREPBEN
az Ez0stdőSzabaős Egjeslet zenés olowműsoa
műredvelő egriek részvételével, akik más oldalukat mutatják meg

a nagyérdeműr-ielr. Belépőt 700 Ft

Helyszin:EKMKFoGyekéstfjúságiHáLBővebbenl.old,

O1 8. Január 19.

ISMERT. EGRIEK
SZEREPBEN
FELHÍVÁS

IM$
UJJ ES MERIDIAN GYAKORLATOK

EKMK-Cjvil Há
Bajcsy-Zsilinszky

.

Előadó: Varga Miklósnó

A jubileumi,
X. ISMERT EGRIEK
MÁS SZEREPBEN
címü zenés show műsorához
keres az Ezüstidő
Szabadidős Egyesület
műkedvelöjhobbj
egyszemélyes színpadi
produkciókat (Zene, tánc,
ének, vers, mese, paródia stb.)
Bemutató: 2018. 02. 17. 15.00
-

2018. január 25.
csütörtök i60O

Ezüstidő Szabadidős Egyesület
www.ezustido.g.,hu, .sz..g.@gmalI.com

TwL: 70/526-2805
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FolTás Szabadidő Központ
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ULTSR%LIS KOZPONT

MŰVELŐDŐ
És EKMK

KÖZÖSSÉGEK
PARTNEREK PROGRAMJAI

FEBRUAR

18k1000’L

VJLÁGLÁTŐK-BALTIKUM

ISMERT EGRIEK MÁS SZEREPBEN

Ezüstldő
SzabadId Egyesület
E-mail:
eszeeger@gmau.com
Tei.:
06-701526-2805
717d5

Ezúttal új helyszínen mutatkoznak be a tehetségek
2018. JANUÁR

23., KEDD •)

Ismert egriekkel jubiláliiák
EGER Az Idén a jubileumi, ti mos Péter fül-orr-gégész bri
zedik előadásához közeledik liáns zongoristát, dr. Kovács
az Ezüstidő Szabadidős Egye Kázmért, aki remekül játszik
sület által rendezett Ismert eg hegedűn, tangoharmonikán
riek, más szerepben című ze és zongorán, a kilenc hang
nés show-műsora. A műsor az szeres Vámosi László tanárt,
elmúlt években bizonyította, dr. Vas Miklós tanszékvezető
hogy a helyi közkultúrának mérnököt, kitűnő zongoristát,
belső mágnese, sok szép talál a hegedűvírtuóz Borhy Tamás
kereskedőt, versmondó szállo
kozásnak elindítója.
Színpadi produkciókkal be daigazgatót, Harmati Lászlót,
mutatkozhattak azok a rejtett a 74 éves Püski Imre legendás
tehetségek, akík a polgári élet versmondót.
A rendezvény Idén február
más-más területén munkál
szombaton, 15 órakor
17-én,
is
kodnak, de valami másban
a Forrás Gyermek- és
kezdődik
ismerhettük
Igy
jeleskednek.
meg más oldaláról dr. Gyet Ifjúsági Házban, ahol a sokol
vaj Gyula igazgató főorvost, dalú dr. Hanisné Petró Valéria
B. K.
aki kitűnő bariton, dr. Hal- tanár vezeti a műsort.

Műfaji sokszínűség jellemzi a programot

Fotó: Berán Dániel

V

nak be újfent más szerepben.
A zenés showműsor a Forrás
SzabadidőköZPofltbafl délután
háromkor kezdődik.

ótINJ
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SHOWMÜSORI

2018.02.17.,SZOMBAT 15 ÓRA
Forrás Szabadidő Központ fEger,Bartók Béla tér 4)
Köszöntőt mond Kiss Renáta, az EKMK igazgatója
A rendezvényt megnyitja Tatár Gabi színművész,
a Pinceszínház igazgatója
Műsorvezető: Dr Hanisné Petró Valéria
Közreműködnek

uárl9.

I
2018. FEBRUÁR 20.,

B.Murányi Zsuzsanna
Borhy Tamás
Csellel Judit
Danku József
Farkas Máté
Faatimah
Dr. Fekete Márta
Dr. Gyetvai Gyula

hangszerrel,daIIaI,verssel,tánccal:
Molnárná Fisher Judit
Nagy József
Rohonczy Zoltán
Sz.Pótha Irma
Szemerey László
Sztaniszláv László
Dr Vas Miklós
Vámosl lászló

Hancsicsák Mihály
Dr Hanisné P.Valérla
K. Bóta Rozika
Dr Kovács Kázmér
Krupa Sándor
Magyar Gyula
Máriás Gábor
Molnár György

f, IfY

Díszvendég:: Bartók Beáta magánénekes.hegedűmivész.

László Éva zongoraművész
Támogatók; szent István Rádi6 FM 7, Szuperinfá, Heves Megyei Hírlap, EKMK, Cseh Ferenc
Tóth Ferenc borász, Juhász testvérek pincésze’ Krupa Sándor, Kurdi pékség
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Mindennek, ami veled történik nemcsak oka,
hanem célja is Van.”
(Möller Péter)

om

Krupa Sándor (balról) és dr. Kovács Kázmér

Fotó: Berán Dániel

OKLEVÉL

Zenével jubiláltak
az Ismert egriek
EGER Immáron tizedik ajka
lommal várta az érdeklődő
ket az Ezüstidő Szabadídős
Egyesület által rendezett
Ismert egriek, más szerepben
című zenés show-műsora.
A jubileumon a megszokott,
magas színvonal nem maradt
el, egyedül a helyszín volt új,
a Bartakovics Béla Közösségi
Ház felújításának okán ezút
tal a Forrás Gyermek- és Ifjú
sági Ház adott otthont a rendez
vénynek. Fűrész János egyesü
leti vezető, főszervező szavai
szerint a kezdeti cél nem vál
tozott az elmúlt esztendők so
rán, a lényeg, hogy színpadi
produkciókkal, zenévl, vers
__.sel, tánccarn,itatkozzanak be

azok a rejtett tehetségek, akik
a polgári élet más-más terüle
tén munkálkodnak, de valami
másban is jeleskednek.
Nem volt ez másként az idén
sem. A publikum hallhatta éne
kelni mások mellett dr. Gyet
vai Gyula főorvost vagy Krupa
Sándor fertálymestert, de tanú
bizonyságot tett kiváló hang
szeres tudásáról Vámosi László,
Andornaktálya polgármeste
re, dr. Vas Miklós kertészmér
nök, nyugalmazott tanszékve
zető, főiskolai docens és dr. Ko
vács Kázmér főorvos is.
A program díszvendége
Bartók Beáta magánénekes,
hegedűművész és László Eva
P. A.
zonoraművész volt.

MÁRIÁS GÁBOR
részére, aki

az Ismert Egriek-Más Szerepben
című showműsorban

10 éven át
emlékezetes szerepléseivel
hűségben szolgálta a közkultúrát.
Eger, 2018. február 17.

Tatár Gabi

Fűrész Jnos
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Eljutottak
a múzeumba
DEBRECEN, EGER A négy be
vett vallás szabad gyakorlá
sát engedélyező, 450 évvel
ezelőtti tordai országgyűlésre
emlékezve, az utolsó pillanat
ban sikerült az egri Ezüstidő
Szabadidős Egyesület néhány
tagjának megtekinteni a deb
receii Déri Frigyes Múzeum
A Hit megtartó ereje című ki
állítását. A napot kihasználva
időztek el a múzeum további
termeiben: megnézték a kép
tárat, a Munkácsy-trilógiát,
az egyiptomi gyűjteményt, a
fegyver-és az őstörténeti ki
állítástis.
s.s.

SZÉCHENYI
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F Professzor
a nyugdíjasokkal

SZÉCHENYI ZSIGMOND KÁRPÁT-MEDENCEI
MAGYAR VADÁSZATI MÚZEUM

B E LÉ PŐJ EGY
SZÉCHENYI ZSIGMOND HUNTING MUSEUM

ENTRANCE TICKET
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EGER Az Ezüstidő Szabad
Idős Egyesület magyar nyelv
heti Heves megyei záróren
dezvényének vendége volt
prof. dr. H. Varga Gyula nyel
vész. A Lőrincze-díjas egye
temi tanár Hogyan írjuk?
címmel tartott vetített képes
előadást. A nyelvész példák
kal mutatta be a hétköznapi
írásainkban vétett hibákat.
Az előadása végén a népes
hallgatóság részéről feltett
kérdésekre válaszolt nagyon
szellemesen a professzor.

s.s.

J

....J (Civil Ház: Eger, B
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X. AGRIA AUT ART
EGRI AUTODIDAKTA KÉPZŐMŰ VÉSZEK KIÁLLÍTÁSA
a

2018. március 9. péntek 17 óra
Szent Hedvig Kollégium kiállíróterme (Eger, Dobd tér 6.)
Megnyitja: K. Fekete Mária rajztanár
Közreműkődnek a Farkas Ferenc Zeneiskola tanulói
Dr. Bagi István
Balatoni Tibor
Bata Mária
Bodnár Áncs
Bóta Attila
Bögös György
Csörgő Piroska
Erdei László
Dávid Erzsébet
Dobó István
Farkas József
Fodor-Kelemen Kitti
Fűrész János
f. Eppich Judit
Gulyás Géza
Gyenes Ágnes
H. Bocsa Rita
H. Pető Edit
Hegyi Mária
Jeles Teréz
K Bódi Ilona
K Csákfaivi Kata

f
K. Dobó Kati
Kállai Margó
Kiss István
K Vincse Rózsa
Krstnyák Géza
Keresztes Edina
Kocsis Gyula
Lenhardt Mária
M. Barna Anita

Mazán György
Máriás Gábor
Márton Margó
Molnár Ida
Molnár János
Osváth Péter
P. Takács Krisztina
Peha Pál
Póra Judit
R Bertalan Margaretta
R. Nyizsnymnszky Ilona
Szabó József
Szitás Ágnes
T. Hargittai Karolina
T. Kovanesz Margit
Dr. Tihanyi Ágnes
U. Juhász Skolasztika
V. Juhász Edit
Dr. Varga Gabriella
Varga Viktória
VinczeAranh
Vass Béla

Megtekintherő: 21)18. március 28-ig minden nap 10 18 óráig
-

Információ: Ezüstidő Szabadidős Egyesület Eger, Civil-ház 06 70 526 2805
eszeeger@gmail.com www.ezustidoeger.hu
Támogarók Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, EKMK, Sarsperinfa, Heves Megyei Hírlap, Média Eger,
Szent István Rádió, FM7, Krupa Sándor, MHI ‘94 Kik., Teveműhely

Jubileumot tartanak
a hobbiból alkotók
EGER Jubileumi kiállításra ké
szülnek az egri hobbiképző
művészek az idén. Március
9-én nyílik a X. Agria Art a
Szent Hedvig Kollégium kiál
lítótermében.
Az egy évtizede útjára indí
tott tárlat évente hatvan mű
kedvelő alkotónak ad bemu
tatkozásí lehetőséget tavasz
szal. Ennyi idő távlatából ki
jelenthető,nem volt hiábavaló
az Ezüstídő Szabadídős Egye
sület kezdeményezése, hiszen
minden évben munkára ser
kenti a kreatív kísérletezőket,
akiknek hasznos elfoglaltság
az alkotás. Igazi közösségek
alakultak, barátságok szövőd

tek a művészetek Iránt érdek
lődők között, s a kiállított mű
vek a közönségnek ís élményt
nyújtanak.
Az elmúlt években a nyitvatartás három hete alatt közel
ezer érdeklődő látogatta meg
a kiállítást, ahol szívet melen
gető beírások kerültek a láto
gatókönyvbe. Az idei tárlat
ra még lehet jelentkezni. Fes
tők, faszobrászok, tűzzomán
cosok, kisplasztikát készí
tök részvételére számítanak,
akik egyenként három alko
tást nyújthatnak be. Erdek
lődni az eszeeger@gmail.com,
illetve a 70/526-2805-ös tele
B. K.
fonszámon lehet.

Három héten keresztül várják a látogatókat
2018. MÁRCIUS

12., HÉTFŐ’

„A művészet túl van a műveltségen.”

EMLÉKLAP
MÁRIÁS GÁBOR
részére

a X. jubileumi Agria Aut Árt
Egri Autodidakta Képzőművészek Kiállításon

való részvételéért.

I
I

Eger 2018. asá,das 9.

Hobbibol alkotnak
EGER Pénteken nyílt meg a X.
Agría Aut Art kiállítás a Szent
Hedvig Kollégiumban. Ajubíle
umi tárlatra ezúttal is számos
számos egrihobbiképzőművéSZ
jelentkezett alkotásaival.
Az egy évtizede útjára indí
tott tárlat évente hatvan mű
kedvelő alkotónak ad bemutat
kozási lehetőséget. Az Ezüstidő Szabadidős Egyesület által
kezdeményezett program rend
kívül népszerű a látogatók kö
rében. Az előző években a nyit
vatartás három hete alatt közel
ezer érdeklődő tekintette meg a
műveket. A szervezők hasonló
érdeklődésré számítanak az el
B. K.
következő hetekben is.

4

Idén Is számos alkotó nevezett a tárlatra

Fotó: Márkus Attila

I
A nagy érdeklődésre való tekíntettel,
a szervező Ezüstidő Szabadidős Egyesulet
a Húsvéti Unnepek végéig

MEGHOSSZABBITJA AZ

AGRIA AuT ART
I I

hobbi képzőművészek kiálhtását,
mely így április 2-ig, naponta
10.00 órától 18.00 óráig várja a látogatókat
a Szent Hedvig Kollégíumban (Dobó tér 6.)

Rákóczra
em1keztek

2018. MÁRCIUS 28., SZERDA

I

Népszerű a tárlat,
tovább tart nyitva
EGER A nagy érdeklődésre való

tekintettel, a felmerült igények
alapján a szervező Ezüstidő
Szabadidős Egyesület a húsvét!
ünnepek végéig meghosszab
bítja az Agría Aut Árt kíállítá
sát, mely így április 2-ig, napon
ta tíztől este hat óráig várja a lá
togatókat.
A hosszabbítást az indokolja,
hogy a vártnál is többen keres
ték fel a tárlatot, a hosszú hét
végén pedig sok kiránduló, pi
henő családnak nyújthat kelle
mes élményt az alkotások meg
tekintése tudtuk meg Fűrész
Jánostól, az Ezüstidő Szabad
idős Egyesület vezetőjétől.
-‘ rendkívüfi
Elmondta,
sikerrel mutatkoznak be im
—

már tizedik alkalommal
az egri műkedvelő képzőművészek. A Szent Hedvig
kollégium kiállítótermében
Jelenleg is nyitva tartó jubi
leumi kiállításon ötvenkilenc
alkotó 180 munkája látható.
Számos festmény, kisplasz
tika, faragás, tűzzománc
és egyéb technikával meg
valósított alkotás nyerte el a
látogatók tetszését. Á vendégkönyvben történt több Száz
hazai, sőt, orosz, német,
olasz, szlovák, angol nyelvű
bejegyzések mind elismerő
en szólnak az egri művészek
tehetségéről, a kiállítás a vá
ros kulturális életében betöl
B. K.
tött szerepéről.

A megnyitón színes műsort adtak

Fotót Márku5 Attila

Összetartáso
avezetők
HEVES MEGYE Az Életet az

Eveknek Heves megyei szer
vezetéhez tartozó közös
ségek vezetői Diósgyőr és
Líllafüred látványosságai
nak megtekintésére kirándu
lást szerveznek a hétvégé
re. Az autóbusznyi résztvevő
minden évben rendszeresen
a tavaszi időszakban össze
tartás jelleggel indul el az
egynapos országnézésre
Sánta Gyufa megyei elnök
vezetésével. A laza,jó han
gulatú programon a tagszer
vezetek vezetői közelebb ke
rülhetnek egymáshoz, élmé
nyeket szereznek, erőt gyűj

EGER A borsi várkastélyban
Jártak az egri fertálymeste
rek, akik II. Rákóczi Ferenc
születésének 342. évfordu
lója megünneplésére indítot
tak autóbuszt. Az Egri Fertály
mesteri Testület ötödik ne
gyede március utolsó vasár
napján kirándult a Felvidékre.
Cseh István szervezésébefl
immár ötödször vettek részt
az ottani önkormányzat é a
II. Rákóczi Ferenc Polgári Tár
saság ünnepségén. Az úton
Fűrész János, az Ezüstidő
Szabadidős Egyesület elnöke
mesélt a szabadságharc egri
S. S.
eseményeitől.

-
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mg egy Kliatora Is teJkaptttak a nyugdijasok
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2018. ÁPRILIS 4., SZERDA

Á tavaszt várva kirándult az Ezüstidő csapata

Múuiatatlan é
mÖMgyő4
ményt jelentett az Ezüstidő
Szabadidős EgYesület (ESZE)
tagjainak a Szent Berta
lan-templom krncstáranak a
megtekintése sz elmúlt évek
ben felújított Szent Korona
mondta Fűrész
Házban
János, akt a Mátrában tett kö
zelmúltbeli klrándutásukról
tájékoztatott.
Az ESZE elnöke beszámolt
arról, hogy megtekIntették a
XlV századi alapokon nyugvó
belső
templom lenyűgöző
dfszftét3S, valamint a több
ször áp1tátt SarIda Boldogasszony Ferences templomot,
A legenda szerint a pestisbon
-

-

I

Á

elhunyt Vak Bottván János
kuruc generáltst temették ide.
A hajdani ferences kolostor
tízonhatezer kötetes kőnyvtá
rónak előterében pedig meg
nézték sz állandó kiállitást,
A parádsagvári üveghutába
Is eltétogattak sz egyesület
tagjai. A manufaktúra üveg
fúvói bemutatták nekik a há
romszáz éves múltra vissza
tekintő öblösüveggyártáz for
télyait. Az elmúlt években
Ugyan a kohók korazeriisöd
tek, án a kézi műveletek az
üveggranulátum felohasztá
sátél, a formázáaon át, a kész
tárgyak visszahútáséig nem
igen változtak, A helyszínen A hutában üvegluőt Is fújhattak a nyagdijasek

űveglufit fú)hattak ás Vásárol
hattak it kész termékeket s
jelenlóvűk.
Sasvárról Galyatetére vitt
tovább az utunk. Itt elás-sár a
Kodály-kápolnát kerestük fel.
Az 1942-ben felszentelt temp
lom harangja Szmrecsányi
Lajo egrI érsek ajándéka,
ANagyszállóban gyakranven
dágeskedő ‚galyat segédkán
tor’, Kodály Zoltán pedIg en
nek a tempionmak a harmóni
umján szerezte a Csendes mi
sét. A vállalkozóbb szellemű
tagjaink a felújított, 27 Inéler
magasan álló Péter hegyese
klsátóra Is felkaptattak
mondta sz elnök.
S. S.
—

—

Apalotárój
Az Almásy-paletébon őelzték
a napóIeot hábcÚk ldén
Iséromszoramagyar Szent
Koronát. Regényes C kincsek
története le. ML világháború
idején elrejtett csaknem 150

ötvöttárgyat ex 1560-as
években találták meg. Az oe
sságmösodlk legértékesebb
ötvóagyújteménye található
itt. AX XIX. szézadból való
irmutatók. taipes koresztek,
cibódumok. keiihek, himzett
mlaeluhák,éáyea mása
tő teológIai l*yk alkotják
a gyéjteményanyggát,

n
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Bebarangoták az egriek a FeMdék je’entős tószt a kkeepítettek eméknapja atkahiiábó
-d18.ÁPRILIS26.,CSÚTÖRTÖI<
—

Tortenelmi helyeket jartak be az utazasukOn
ját 1880-ban kapta. A háborút
sértetlenül megélt épület 59
helyisége korabeli tárgyakkal
vau berendezve. Szobák, ami
lonok, kóptár, fegyver, porce
lán, egzotikus vadászkincsek,
ezerötszáz kötetes könyvtár
alkotja a múzeumot. Annak
sz alagsorában lévő időszakos
kiállítás Mária Terézia szüle
tésének háromszázadik évfor
dulójára emlékeztet. Itt helyez
ték át a krazznaliorkai várból
Aadrássy István 1710 ben el
hunyt felesége, Serény Zsófia
mumifikált holttestét.
A kastélymúzeum 57 hek
táros angolkertje további ér
dekességeket kínált. UtaM-

Eg* A Felvidékról kilelepítet

tek emléknapjához kapcsolóil
va Szervezett kirándulást sz
Egri Lokélpatriéta Egylet ás
az Ezüstidő Szabadidős Egye
sület (ESZE). A jó hangulatú
sutóbuszas úton Juhász Kata
lin főszervezű vezetésével elő
ször megtekintették a Gómörl
Szepasl érhegység lábánál
épült helkiri kastélyt, ami ma
múzeumként működik tud
tuk meg Fűrész Jánostól, az
ezüstidősök elnökétől.
A kaatétyről tudnivaló, hagy
azt az egykori váralapra Anti
rássy István építtette a XVIII
században. Atalakításoket kö
vetően a mai barokkos formá
-

„A művészet túl van a műveltségcn.”
(MWoúar had,,)

EMLÉKLAP
FŰRÉSZ

JÁNOS
részére

X. jubileumi Agria Aut Azt
Egri Autodidakta Képzőművészek Kilftáson
való részvételéért.

r.
Beküldött fotó
-

Az egriek a betléri kastély tövében

ben sz Andrássyak történeté
ről, a Felvidéki-öl, Szlovákiá
ről sz ESZE elnöke adott to
vábbi isinertetűt. A Gomba
szögi cseppkóhartang volt út
juk további állomása.
A n5sztvevőknek páratlan
élményt (elentettek a kétszin
tes folyóvizes forrásharlang
termelnek seppköképződmé
nyel. Innen a csoport felhak
tatott a 2012-es tújsész óta
jelenleg is zárva tartó krasz
nahorkai várhoz. Utjuk végén
megtekintették ozsnyó neve
zetességeit, s az étteremben
dr. Vass Miklós zongorajátéka
mellett kóstolták a helyt íze
S.S.
ket.

A mauzóleumnál
Az egriek ellálogattak a Krasz

nahorka sárelján található,
_GórögRavennának’ is neve.
zett Anclrássy-mauzóleamhoz,
Ezt Dénes gróf éptttette os
operaénekes cseh polgárt

származásé feleségének,
Frantiskának, A mőncheWi
művészek által ktvitelez5tt
szecessziós ópiilelben van
mlndkettöjók canaral fehér
márványszatkotágja. A Park
ban állították fal hösés itta’

tyájukvörös márványból ké

száll szóbráLHésé$t liűsé
gért’ felirattal,

4

Az almán romoknál takarítottak a nyugdíjas civílek

Kéttucatnyian fogtak kaszát
EGER Az Ezüstidő Szabad
idős Egyesület sokadik éve
vesz részt az almán kolostorrom Föld-napi tavaszi takarí
tásában tudtuk meg a civil
egyesület elnökétől, Fűrész Já
nostól. Mácsár Beáta, az Egri
Civil Kerekasztal szabadidő
szekciójának vezetője szerve
zésében legutóbb tizenkét kö
zösség 32 tagja fogott kaszát,
metszőollót, kapát és gereb
lyét, hogy a hajdani pálosok
birtokát a kirándulók kedvenc
pihenőhelyévé tegye.
Jó volt együtt lenni és
együtt tenni: remek munkahangulatban sikerült meg
tisztítani a természet által
-

—

mindig visszavett erdőrész
letet mondta az elnök, aki
az önkéntes munka végez
tével mesélt a magyar ala
pítású szerzetes rend tör
ténetéről. Szót ejtett az Almár-völgyben hajdan volt ko
lostor alapításáról is. A részt
vevők a jó kedvvel végzett
munkát egy közös ebéddel
fejezték be ezen a napsüté
ses vasárnapon.
Aprilis 22-én egyébként
városszerte számos más prog
rammal is ünnepelték a Föld
napját. Részben a felsőváros-.
ban takarítottak sokan, míg
az események központja az
S..S.
Ersekkertben volt.
-

Civilek a páloskolostor romjainál

A közösség alapja a közös tett
Az elmúlt évben 10 éves Jubileumát ünnepelt Ezüstidő Szabad
idős Egyesület az egri közkultúra szövetébe Jó néhány öltést
tett. A közösség az áldott emlékű Bessenyei Illésné Piroska által
13 évig vezetett Eletet az Éveknek klub jogutódjának tekinti
magát. Az egyesület megalakulása óta mintegy 150 egészség
ügyi, környezetvédelmi, irodalmi, történelmi Ismeretterjesztő
előadást tartott. Emlékezetesek voltak ta öbb éven át szerve
zett Országos és Határon túli Nótás Találkozók, 2012-ben Bokor

János és Szentendrei Klára Nótacsászárrá koronázása, s részük
re a Nemzet Nótaénekese Érdemkereszt átadása, 2013-ban a
Dankó Pista Emlékműsor, majd 2014-ben a Pósa Lajos Emlékév
egri eseményei. Az elmúlt tíz évben 40 településen hozzávető
leg 200 alkalommal léptek fel falunapokon, Ki Mit Tud?-on,
bemutatókon, műsorokban. A tagok számtalan kiránduláson
vettek részt határainkon innen és túl. Az idén 10. alkalommal
rendezték meg nagy sikerrel az Ismert egriek
Más szerepben
című zenés show műsort (fotónkon), ahol a város színpadi mű
fajokat kedvelő polgárai léptek fel hangszerrel, énekkel, tánc
cal, verssel, köztük orvosok, tanárok, mérnökök, szakmunkások.
Márciusban nyitották meg a város központban szintén tized
szerre az Agria Aut Art Egri Autodidakta képzőművészek kiállí
tását, ahol 59 amatőr kápzőművész 180 alkotása volt látható.
Minden ősszel a gyűjtő szenvedélyekkel megáldott helyieket
várják: volt már Hajdan volt egriek, Egri csodabogarak, II. Világ
háborús relikviák, Baba és gyermek játék, az elmúlt évben
Gobelin tárlat, ősszel pedig az Országos Szövetség Kulturális
Fesztiválja nyitó rendezvényeként, október 9-én a Heves me
gyei Szervezettel karöltve, I. Világháborús relikviák kiállítás. Az
egyesület 2016-ban az Egri Civil Kerekasztaltól megkapta „Az év
civil szervezete” elismerést.
Fűrész János elnök
—

I

I

Attila

A Heves megyei szervezetünk Hatvanban a Grassalkovich Mű
velődési Házban január 19-én tartotta meg Klubvezetői Kül
döttértekezletét, tanácskozását. A házigazda „Naplemente”
Az elnökség beszamolojat 3anw yuia megyei elnok terjesz
tette elő. Összességében a megye igen jól teljesített, de ez
azért valósulhatott meg, mert a tagklubok és egyesületek és az
elnökség is az elmúlt évben jól dolgozott. A beszámo
lót
kiegészítette Kalmár Gyuláné kulturális alelnök, Ko
vács Miklós, a sportbizottság vezetője, Jernei Jónosné gazda
ságfelelős a pénzügyi beszámolóval és Lázár Tünde, Horváth
Irhre, Fűrész János, Bóna János egyesületi elnökök az általuk
rendezett eseményekről.

I

k kalauza
A lokálpatrióta alpolgármester volt az ezüstídősö2018. JÚNIUS 22., PÉNTEK

Múltunkkal ismerkedtek
$ZIHALOM A kiránduláson
a népi tájházat keresték fel
az egri Ezüstidő Szabadidős
Egyesület tagjai. A község al
polgármestere, dr. Joó Csaba
igazi lokálpatriótaként mutat
ta be a több mint ötezer tár
gyat tartalmazó múzeumot.
Mesélt a szihalmi parasz
tok életmódjáról, lakáskultú
rájáról, viseletéről, a különbö
ző tárgyak, eszközök haszná
latáról. Dr. Joó Csaba elmondta
a látogatóknak, hogy a múzeu
mot a XIX. század végén épült
kisbirtokos lakóházban hoz
ták létre. Az udvarán néhány
éve felépített pajta közösségi
S. S.
térként szolgál.

hangulat a szihalmi kiránduláson, együtt a csapat

HAZATERTEK
AZ EGRI NŐK
SZÉKELY BERTALAN

EGRI NŐK

Mély fájdalommal tudatjuk,
hogy szeretett édesanyánk,

VAJDA LÁSZLÓNÉ
született Hamza Szilvia

a volt Üzemi Mozivátlalat
dolgozója elhunyt.
Temetése az egri Kisasszony
temetöben 2018. március l-én
csütörtökön 11.30-kor lesz,
a szentmisét követően.
A gyászoló család

r

A kormányzóra
emlékeztek

Nosztalgiavonattal

EGER, BUDAPEST Az Ezüstidő
Szabadidős Egyesület képvi
selői részt vettek Horthy Mikjós kormányzó 150 éves szü
letésnapi ünnepségén a bu
dapesti Hazatérés templo
mában, ahol ifj. Hegedűs Lóránt püspök tartott istentisz
teletet. Atemplom előteré
ben lévő Horthy-mellszobor
megkoszorúzása után felavatták a KIé belsberg Kúnó
emléktáblát a kápolnában,
majd a nagyteremben meg
nyitották a negyedszáza
dos Horthy-korszak huszonöt
emblematikus személyiségé
nek arcképcsarnokát. S. S.

2078.
május

II.

L24.
az

I. világháborúba

I

uldőtt

kapa
Az eat sore
SzetetttW v
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KÜLÖNLEGES
RÉGISÉGEK MÚZEUMA!
tyitvatartás: mindennap 9-18 óráig
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Idős tekések
a csarnokban

—

BÉLAPÁTFALVA Ma rendezik
meg a város tekecsarnoká
ban a nyugdíjasok megyei te
eversenYét. Sánta Gyula,
Életet az éveknek
ugdíjasszerveZet országos
elnöke elmondta, hogy ez
már az ötödik alkalom, hogy
összejönnek tekézni. Van,
illetve volt egy vándorsetleg,
amittavaly elvitt a hatvani
Naplemente Nyugdíjas
Klub, ezért Újat indítanak.
Négyfős csapatok szerepei
nek. Az előzetes jelentkezés
alapján hétférfi- és nyolc női
csapat méri össze tudását.
Az eredményhirdetéS után a
résztvevők kimennek a tóhoz
egy kis kötetlen kikapcso
S. S.
lódásra.
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Ezüstidő Szabadidős Egyesület
‘ger

A Megyei Szervezet és az Ezüstidő Szabadidős
Egyesület által rendezett Megyei Tekeversenyen
összesített
Harmadik helyezésért

részére

A Megyei Szervezet ás az EzüsUdő
Szabadidős Egyesület által rendezett
megye! tekeversenyen sikeres szereplésért

Bélapátfalva 201 Bjúniu 22.
4átfalva 2018 június 22

—
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SántaGyüla

egyesületi elnök

országos alelnok
megyeletnök

ovács Miklós

Kovács Miklós

rtbizotáq vezető

sportbizottság

megyei elnök
O. alelnök

Vezető
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Szabadidős
A Megyei Szervezet ás az Ezüstidő
en
Egyesület által rendezett Megyei Tekeverseny
női egyéniben

Elsó helyezésért

-

Ezüstidő Szabadidős
A Megyei Szervezet és az
TekeverSenYefl
Megyei
rendezett
Egyesület által
_üL csapatban

Harmadik hű!yezésért

BélapátfalVa 2O1 júréuS 22.

Bélapátfalva 201B’júflislS 22.

Fűrész ánios
egyesületi elnök

Fűrész
egyesületi elnök

(

1.

Kovács Miklós
sportbizottság
vezető

megyei elnök
O. alelnök

Kovács Miklós
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Egri Líceum Udvar
33C0 Eget, EszterhZy tér 1

Liii bárónő
a Szolnoki Szigligeti színház előadása
2018. június 23. szombat 21:00
Esönap: Június 24. 25.

Ctr 21. sor 1. szék
Ára: 3 500 Ft

‚18. JULIUS 14., SZOMBAT

aI

L Irodai mí

randevú

OSTOROS Holló József költő látta vendégül a napokban az egri iro
dalmárokat, köztük könyvkiadót, színházrendezőt, lapszerkesztőt,
novellistát, poétát. Az egész napos összejövetelen a jelenlévők ér
deklődéssel hallgatták Beke Sándort, aki a legújabb rendezéséről,
a Lenkey tábornokról szólt. A találkozón mindenki felolvasott a ké
szülő munkájából néhány részletet, verset. S. S. Fotó:lkSáfldOt

Újabb részleggel bővülhetett a maklárí múzeum

Veterán
MAKLÁR A hétvégén rendez
ték meg második alkalommal
a maklári Tengerész Múzeum
ban a Veterán Tengerész Talál
kozót és a Tengerészet Napját.
Dobozy Gábor, a múzeum alapí
tó igazgatója minden második
évben szervezi nagy lelkese
déssel iszolgált magyar ten
gerész
sszejövetelét.
A nyitónapon, a mintegy
száz vendég részvételével a lo
bogó felhúzása után elsőként a
házigazda köszöntötte a megje
lenteket, majd Garadnai And
rás, a Magyar Tengerhajózás
Rt. volt vezérigazgatója méltat
ta a hazai tengerhajók szere
pét a világ tengerein. Hidvégi
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tengerészek

2018. JÚNIUS 27., SZERDA

találkózta k

né Zelei Katalin, a helyi önkor
mányzat alpolgármestere arról
szólt, hogy az egyre gyarapodó
múzeum nagyban hozzájárul a
község ismertségéhez a világ
ban. Az elhunyt tengerészekre
való néma főhajtás után együtt
énekelték a Himnuszt az ott lé
vők. Szabó Zsigmond tárogató
hangjai kíséretében avatták fel
a múzeum új szárnyát, ahol a
Magyar Tengerész Egyesület
tagjainak relikviált állították
ki. Az ünnep alkalmából újabb
három emlékérmet adott kí a
múzeum. Mindkét nap jó han
gulatban, adomázással, csalá
dias légkörben telt, késő éjsza Dobozy Gábor (középen) nyugalmazott gépüze
mvezető, a tengerészmú
kába nyúlóan.
B. K. zeum alapítója, érdeklődők gyűrűjében
Fotó: beküldött
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az első félévet
EGER Az Ezűstídő Szabad
idős Egyesület a Berva-völ
gyi lakótelepen zárta afél
évet. Köszöntötték vendég
látójukat, Deme Mihályné
pénztárost 80. születésnap
ján, majd Fűrész János el
nök összefoglalta az első hat
hónap történéseit. A részt
vevők konstatálták, hogy az
első félévben a két kiemel
kedő sikerű rendezvényt Si
került megtartaniuk. Város
szerte elismerést váltott ki
az Ismert egriek más szerep
ben, s az Agria Aut Art képzőművészeti kiállítás. Az össze
jövetelen az egyesületi ta
gok végigsétáltak a lakóte
lep nemrég felújított parkjá
ban, s kipróbálták a szabad
S. S.
téri sporteszközöket.
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Az ország
déli részébe
kirándultak
EGER Az Egri Lokálpatrióta
Egylet és az Ezüstidő Szabad
Idős Egyesület közös szervezé
sében Opusztaszer—Szeged út
vonalon autóbuszos kirándu
láson vettek részt a szépkorú
ak. A nyugdíjasok az EmJék
park fő múzeumépületében te
kintették meg a Magyarok be
jövetele című körkép mozgal
mas jeleneteit, s a rotunda há
rom szintjének a kiállításait.
A beszámolók alapján szá
mos érdekességet rejtett az
Idős emberek számára az 56
hektáros nemzeti park, amit
szintén megtekintettek. A kö
vetkező állomáson, Szegeden
Juhász Katalín főszervező kí
séretében a kirándulók meg
nézték a fogadalmi templomot,
az egyetem árkádsorának mű
vész-tudós portréit és a Szé
chenyi téren a városalapító IV.
S. S.
Béla lovasszobrát is.
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