
EGER Kö zgyűlést tartott az
Ezü stidő Szat)adidő s Egye
sü let az elmúlt héten. Fűrész
János elnö k egyebek kö zö tt
arró l beszélt, hogy a maguk
mö gö tt hagyott jubileumi év
arró l Is szó lt, hogy tagjaíkkal
éreztessék, mindenki egyfor
mán fontos.

— A legsikeresebb rendez
vényeínk továbbra is a városi
kö zművelő désben ö nkénte
sen részt vállaló egriek bemu
tatkozásai voltak. Az Ismert
egriek színpadi produkció i ő s
a hobbiképző művészek tár
latai magukért beszéltek
mondta az elnö k, aki a késtíb
biekben értékelte a tavalyi, ju

bileumí esztendő további tö r
ténéseit.

A i(lei évrő l szó lva az elnö k
elmondta, hogy a legkö zelebbi
programjuk, az Ismert egrÍ
ek — Más szerepben zenés est
február 17-én lesz. Egy kiállí
tást is terveznek a világhábo
rúelső szakaszának befejezé
se 100. évforduló ja emlékére.
Az I. világháborús relikviák
című tárlat októ berben nyí
lik. Ez a most már négynapos
ra tervezett Országos Kultu
rális Fesztivál nyitó rendezvé
nye lesz. Folytatják a komoly
zenei, nyelvészeti, tö rténelmi,
világutakró l szó ló elő adásai
katis. S.S.
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Ú j lendü letet vett az Ezü stidő Szabadidő s Egyesü let
..

A tizenegyédík evuket nyitottak

Az Ezü stiiő Szf(’cliŐ s EqiesiJct
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EGER Ma, amikor a civíl szféra
politikai játékszer is, az egri

helyzetet meg kell l)ecsj1I)Í.
Itt tényleges civil élet Van, ak

tív kö zö sségekke]. Sokan haj
landó ak szabad idejü kbő l ál
clozni az egri polgárokért, szí
nesítve a város életét. Egye

bek kö zö tt ezt hangsúlyozta

Bátori István tanácsnok a me

gyeszékhely ö nkormányzatá

nak képviseletében a tegnapi

Civil Randevún.

Civilek

tanácskoznak
EGER Február 28-án 15 ó ra
kor rendezik meg a Xx. Egri
Városi Civil Fó rumot. Ajubile
umi eseményen az egri szék
helyű Civil Szervezetek kép
viselő i vesznek részt és Szá
molnak be az elmúlt év ese’
ményeirő i, s a jö vő beli ter
veket is ismertetik majd.
A részletek a www.eck.hu

honlapon található k. Sü li K.

XX. Jubileumi Eget
Városi Cívfl Fó rum
Az egri civil szervezetek

vezető inek, képviselő inek

részvételével február 2$-

án, szerdán délután három

ó rátó l rendezik a XX. Ju

bileumi Eger Városi Civil

Fó rumot a városháza dísz

termében. Az elmúlt év

rő l szó ló beszámoló k és a

soron kÖ vetkező fehdatok

megbeszélése után a szek

ció k megválasztják az Egri

Civil Kerekasztal és a Civil

Alap Bíráló hizottság tagjait

a kö vetkező egy évre.

A részvétel elő zetes re

gisztráció boz kö tö tt! A

regisztráció s lap, a meg

bízó levél és az ajánlolevél

lt’tü ltlwtő az eck.hu hon

lapró l és bekü ldendő el

ső sorban elektronikusan

a civilhaz@eck.hm e-mail

címre vagy leadható az

Egri Civil Házban (Bajcsy

Zs.u. 1’) Telefon: 06-20/624-

A Színpadon kezdték el második évtizedü k első programjait az ezü stidő sö k

EGER - Nincs megállás -.

kommentálta az Ezü stídő

Szatjadidö s Egyesü let elnö

ke azt a lényt, hogy a megye

sző khelyen egy évtizede hő

rom, a kiizkullúrűt színssitő ,

kö zó rdeklő dő sre számot tar

tó unikális keziteményezó st Is

útjára boisátott a ITyugdíjasok

clvii Szervezete, Fűrész János

szavai szerint nagy kö zö nség-

tetszéssel jubiláltak sz elmúlt

héten a Forrás Gyermek ő s 15

júsági Kö zpontban. A színpa

di múfajokban 27 egri znűked

velő mutatkozott be.

Az Idő n már tizenegyedik

évében járó egyesi-’t idei k<i

vetkező progran hobbi

képző művészek márciLis 9-én

megnyílt klállítását is nagy

ézdeklűdó s kisérle és kíséri.

A tárlat a Szent Itedvig Kollé

giumbaa tekinthető meg.

A harmadik jleutő s vál

latásunk a gyü jtéket szó lítja

meg mindig októ berben. Most

a máig családi, személyes tu

lajdonban lévő ő s gyújtö k által

megő rzö tt első világháborús

relikviákat kívánjuk bemutat

ni tudatta Fűrész János.

Azegyesü letielnö kö rü mtnel

újságoha azt Is. hogy új ott

honra találtak a Civil Házban.

A Baj cv Jsillnszky ulcai léte

sílményben csü tö rtö kö nként

találkoznak.

-

- Ezen iisszejö veleteken dél

titán két ó rakor kezdő dik az

énekpró ha. Kö zvetlenü l a pró

bák után, négy ó rátö l tartjuk

éves cv s7erinti kö zö sségi

foglalkozásainkat - mondta

o szahadidó -egyesü lel elnö ke,

Megtudtuk, hegy március

elsó napján sz 1848/49-es for

radalom és szabadságharc

egri eseinényeirő l folyt a dis

kurzus, Egy héttel késő bb, a

nemzetkö zi nő napon Pető fi

Sándor Százö tven éve elhakí

lozott, tragikus sorsúö zvegye,

Szendrey Jullanna életérő l

hallgattak meg vetitett képes

elő adást az eseményen megje

lent érdeklő dő k. S. 5.

É rtékmentő k
Tartalmas ás ha5zno progra

mok szewezése nyugdijaskor

után is. sa hagyamányok

megő rzése továbbadága a fia

talabb nemzedéknek. Eze cél

ja azidö seket ö sszefogó egye

siiletnek amely ez lnLáltév

ben ü nnepelte fennállása 11-

zedik vfoCluló lát. Azegti vá

rosháza ü ezgtermében tartott

rendezvényt kö vető en sem

állt meg azélet. Egyebek lw

zott megoldást kellett leláik

uk enne helyzetre, hogy ott

honuk, a Bartakostcs eéla ttö

zö ssági Ház bezátt

Otthonra találtak a Civil Házban az Idő sek

A Forrás színpadán dr Vas M,klü a harmonikázik Foté erő n Dániel



EGER XULTURALIS <Ő ZPONT

KEZFEJ

MűVELÖ OŐ KÖ ZÖ SSÉ GEK

EGER OULTU0Á [S KÖ ZPONT É S EKMK PARTNEREK PROGRAMJAI

FEBRUAR
2018 Nb*17 n0b.t l5 [3M

ISMERTEGRIEK MÁ S SZEREPREN (7’

FELHÍVÁ S
A jubileumi,

X ISMERT EGRIEK
- MÁ S SZEREPBEN

című zenés show műsorához
keres az Ezü stidő

Szabadidő s Egyesü let

mü kedvelő lhobbj

egyszemélyes színpadi

produkció kat (zene, tánc,
ének, vers, mese, paró dia stb.)

Bemutató : 2018. 02. 17. 15.00

Forrás Szabadidő Kö zpont.

É rdeMő dnl:
Ezü sUdő

Szabadidő s Egyesü let

E-mail:
eszeeger@gmau.com

Tel.
06-701526-2805

Ezúttal Ú j helyszínen mutatkoznak be a tehetségek
2018. JANUÁ R 23., KEDD • )

Ismert egriekkel jubiIáIiiák
EGER Az idén a jut)ileumi, ti

zedik elő adásához kö zeledik

az Ezü stídő Szabadidő s Egye

sü let által 1’0fl(leZ@tt Ismert eg
rifok, más szf’rept)en cíniű ze

nés shc)wműsora. A műsor az

elmúlt években bizonyította,

hogy a helyi kö zkultúrának

t)első mágmose, Sok szép talál

kozásnak t’[IntJít(ja

Szírtpacli prc)olukció kkal be

niutatkozhattak azok a rejtett

tehetségek, akik a polgári élet

más-más terü letén munkál

kodnak, de valami másban is

jeleskednek. Igy ismerhettü k

meg más oltlaláró l dr. (;yet—
vai Gyula Igazgató fő orvost,

aki kitűnő bariton, dr. Hal—

mos Péter fü l-orr-gégész bri

liáns zongoristát, dr. Kovács

Kázmért, akí remekü l játszik

hegedűn, tangoharmonikán

és zongorán, a kilenc hang

szeres Vámosi László tanárt,

dr. Vas Mikló s tanszékvezető

mérnö kö t, kitűnő zongoristát,

a hegedűvirtuó z Borhy Tamás

kereskedő t, versmoncló szállo

daigazgató t, Ilarmati László t,

a 74 éves Pü ski Imre legendás

versmnondó t.

A renolezvény idén február

17-én, szombaton, 15 ó rakor

kezdő dik a Forrás Gyermek- és

Ifjúsági Házban, ahol a sokol

cialú tir. HanisnéPetró Valéria

tanár vezeti a műsort. B. K.

EGER / ATETÖ RTÉ NEFED

15.00 ISMERT EGRIEK MÁ S SZEREPBEN

az Ezü sü dő Szabadkió s Egyesü let zeiiés show műsora

műkedvelő egyek részvételével, akik más oldaiukat mutatják meg
a nagyérdeműnek. Belépő t 700 Ft
Helyszín; EKMK Fonás Gyermek és lúsági Ház. Bő vebben 8. old.

‘

O18.január 19.

ISMERT EGRIEK —

MÁ S SZEREPBEN

EKMK-iv H U0LJ É S MERIDIÁ N GYAKORLATÖ l

‚ . Elő adó : Varga Mikló sné

2018 Január 25< Ezü *tldő Szabadidő s Egye0tet
csü tö rtó k % 00 c.grbe .*g.r*mifl.com

T.L7W26-2505

-

--

V
2018 1<00 Ej. C0 Ho

V1LÁ GLÁ TÖ K - BAL1RUM
201, ‘0 Mt..t 1% ...-.*. *‘ * 0.

Műfaji sokszínűség jellemzi a programot Fotó : Berán Dániel



nak be újfent más szerepben.

A zenés showműsor a Forrás

Szabadidő kö zPofltban délután

háromkor kezdő dik.

I
$Z]REPBENJ \ g

2018.02.17.,SZOMBAT 15 Ó RA
Forrás Szabadidő Kö zpont (Eger,Bartó k Béla tér 4)

Kö szö ntó t mond Kiss Renáta, az EKMK igazgató ja

A rendezvényt megnyítja Tatár Gabi színmúvész,
a Pinceszínház igazgató ja

Músorvezetó : Dr Hanisnó Petró Valéria

Kö zreműkö dnek hangszerrel,daIIal,verssel,tánccal:

Mindennek, ami veled tö rténik nemcsak oka,

hanem célja is van.”

(Muller Péter)

EGER Immáron tizedik alka
lommal várta az érdeklő dő
ket az Ezü sticlő Szabadidő s
Egyesü let által rendezett
Ismert egriek, más szerepben
című zenés show-műsora.

A jubíleumon a megszokott,
magas színvonal nem maradt
el, egyedü l a helyszín volt új,
a Bartakovics Béla Kö zö sségi
Ház felújításának okán ezút
tal a Forrás Gyermek- és Ifjú
sági Ház adott otthont a rendez
vénynek. Fűrész János egyesü
leti vezető , fő szervező szavai
szerint a kezdeti cél nem vál
tozott az elmúlt esztendő k so
rán, a lényeg, hogy színpadi
proclukció kkal, zenével, vers

.....sel, tánccal_utatkozzanak be

azok a rejtett tehetségek, akik

a polgári élet más-más terü le
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 fő orvost vagy Krupa
Sándor fertálymestert, de tanú
bizonyságot tett kiváló hang

szeres tudásáró l Vámos] László ,
Andornaktálya polgármeste

re, dr. Vas Mikló s kertészmér

nö k, nyugalmazott tanszékve

zető , fő iskolai docens és dr. Ko
vács Kázmér fő orvos is.

A program díszvendége
Bartó k Beáta magánénekes,
hegedűművész és László Eva
zongoraművész volt. P. A.

Eger, 2018 február 17.
ci (:- tcL_-_ .DiD0

Tatár Gabi qf ‘i,
u Piu,,,,inhó , ;;

iga5uájo

jt

Fűrész Jnos
a, Ezustidö $‚obodidő s Egyeü It

olnö k,

I
‚ ._‘
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ZENÉ S SHWMŰ SOR

B.Murányl Zsuzsanna
Borhy Tamás
CseIlei Judit
Danku Jó zsef
Farkas Máté

Faatlmah
Dr. Fekete Márta
Dr. Gyetvai Gyula

Hancsicsák Mihály
Dr HanlanéP.Valérla

K. Bó ta Rozika
Dr Kovács Kázmér

Krupa Sándor
Magyar Gyula
Máriás Gábor

Molnár Gyö rgy

S—

2018. FEBRUÁ R 20., KEDD

Molnó rnéFlsher Judit
Nagy Jó zsef

Rahonczy Zoltán
Sz.Pó tha Irma

Szemerey László
Sztaniszláv László

Dr Vas MIkló s
Vámosi lászló
Lt-, (i’r4_

Díszvendég:: Bartó k Beáta magánénekes.heg.dűművész.
László É va zongoramü vész

Támogató k: Szent István Rádió KM 7, Szuperinfó , Heves Megyei Hírlap, É KMK, Cseh Ferenc borásn
Tó th Ferenc bó rász. Juhász titvrik pincészer’ Krupa Sándor Kurdi pékség

Krupa Sándor (balró l) és dr. Kovács Kázmér Fotó : Berán Dániel

Zenével jubiláltak

az ismert egriek
részére, aki

az Ismert Egriek-Más Szerepben
című showműsorban

10 éven át
emlékezetes szerepléseivel

hűségben szolgálta a kö zkultúrát.



SZÉ CHENYI ZSIGMOND KÁ RPÁ T-MEDENCEI

MAGYAR VADÁ SZATI MÚ ZEUM

BELÉ PŐ JEGY
SzÉ cHENYI ZSIGMOND HUNTING MUSEUM

ENTRANCE TICKET

EGER Az Ezü stidö Szabad
idő s Egyesü let magyar nyelv
heti Heves megyei záró ren
dezvényének vendége volt
prof. dr. H. Varga Gyula nyel
vész. A Lő rincze-díjas egye
temi tanár Hogyan Írjuk?
címmel tartott vetített képes
elő adást. A nyelvész példák
kal mutatta be a hétkö znapi
írásainkban vétett hibákat.
Az elő adása végén a népes
hallgató ság részérő l feltett
kérdésekre válaszolt nagyon
szellemesen a professzor.

Eljutottak
a múzeumba
DEBRECEN EGER A négy be
vett vallás szabad gyakorlá
sát engedélyező , 450 évvel
ezelő tti tordai országgyűlésre
emlékezve, az utolsó pillanat
ban sikerü lt az egri Ezü stidő
Szabadidő s Egyesü let néhány
tagjának megtekinteni a deb
receni Déri Frigyes Múzeum
A Hit megtartó ereje című ki
állítását. A napot kihasználva
idő ztek el a múzeum további
termeiben: megnézték a kép
tárat, a Munkácsy-triló giát,
az egyiptomi gyűjteményt, a
fegyver- és az ő stö rténeti ki
állítást is. S. S.

ELŐ ADÓ K:ss PÉ TER EZÜ TTIDŐ szpaoiDÓ S EGTEST T PROGRAMJA

SŐ LEPETDŐ TOG20S

SZÉ CHENYI
ZSIGMOND
VADÁ SZATI

‘ F Professzor

1. ‚ anyugdíjasokkal

2015. IJARAIUT8 CTATAT000 5202 P2020 CMLHAZ

JUHÁ SZ ZAUZTZARAEGŐ ADÁ SA EZUATÓ Ő Ő ZUSTJU0ZT ETTELULET

PROGRAMJA A BELÉ PÉ S OGTALÓ L S.S.



Dr. Bagi István

Balatoni Tibor

Bata Mária
Bodnár Á gnes
Bács Attila

Bö gö s Gyö rgy
Csö rgő Piroska

Erdei lászló

Dávid Erzsébet

Dobó István

Farkas Jó zsef

Fodor-Kelemen lGtti

Fűrész János

F. Eppich Judit

Gulyás Géza

Gyenes Á gnes
H. Bocsa Rita

FI. Pető Edit
Hegyi Mária
Jeles Teréz

K. Bó di Ilona
K. Csákfalvi Kata

Mazán Gyö rgy

Máriás Gábor
Márton Margó

Molnár Ida

Molnár János
Osvárh Péter

E Takács Krisztina

Peha Pái

Pó ta Judit

R. Bertalan Margarerra
R. Nyizsnyánszky Ilona
Szabó Jó zsef

Szitás Á gnes
T. Hargittai Karolina
T Kovanem Margit
Dr. Tihanyi Á gnes
U. Juhász Skolasztika
V. Juhász Edit
Dr. Varga Gabriella
Varga Viktó ria

Vineze Aranka
Vass Béla

Három hő ten keresztü ’ várják a ‚átogató kat
2018. MÁ RCIUS 12., HÉ TFŐ .

Hobbibó l alkotnak
iü ű? Pénteken nyílt meg a X.

Agria Aut Art kiállítás a Szent
Hedvig Kollégiumban. Á jubfle
umi tárlatra ezúttal is számos
számos egri hobbíképző művész
jelentkezett alkotásaíval.

Az egy évtizede útjára indí

tott tárlat évente hatvan mű
kedvelő alkotó nak ad bemutat
kozási lehető séget. Az Ezü st-
idő Szabadidő s Egyesü let által
kezdeményezett program rend
kívü l népszerű a látogató k kö
rében. Az elő ző években a nyit
vatartás három hete alatt kö zel
ezer érdeklő dő tekintette meg a
műveket. A szervező k hasonló

. érdeklő désrészámítanak az el
kö vetkező hetekben Is. 8. K.

X. AGRIA AUT ART
EGRI AUTODIGAKtA KÉ PZÖ MŰ VÉ SZEK KIÁ CUTÁ SA

2018. március 9. péntek 17 ó ra

Szent Hedvig Kollégium kiállító rerme (Eger, Dobó tér 6.)

Megnyitja: K. Fekete Mária rajztanár
Kö zreműkö dnek a Farka.8 Ferenc Zeneiskola tanuló i

Jubileumot tartanak
a hobbibó l alkotó k

K. Dobó Kati
Káflai Margó
Kiss István

K. Vincze Ró zsa
Kutnyák Géza
Keresztes Edina
Kocsis Gyula
Lenhardt Mária
M. Barna Anira

EGER Jubileumi kiállításra ké
szü lnek az egri hohhiképző
művészek az idén. Március
9-én nyílik a X. Agria Art a
Szent Hedvig Kollégium kiál
lító terméhen.

Az egy évtizede útjára indí
tott tárlat évente hatvan mű
kedvelő alkotó nak ad bemu
tatkozási lehető séget tavasz
szal. Ennyi idő távlatát)ó l ki
jelenthető , nem volt hiábavaló
az Ezü stidő Szabadidő s Egye
sü let kezdeményezése, hiszen
minden évben munkára ser
kenti a kreatív kísérletező ket,
akiknek hasznos elfoglaltság
az alkotás. Igazi kö zö sségek
alakultak, barátságok szö vő d

“ lr;tekindsctő : 21118. nsárciu’, 28-ig minden nap 10 - 18 ó r,ííF
Információ : Ezü stidő Szabadidő s Egyescile Eger, Civil-ház 06 70 526 2805

eszeeger@gmail.com www.ezustidoeger.hu
Támogató k. Eger Megyei JogúVáros Ö nkormányzata, EKMK, Seuprinfo, Heves Megyei Hírlap, Média Eger,

Szent István Rádió , FM7, Krupa Sándor, MIII ‘94 Kft., Teveműhety

tek a művészetek iránt érdek
lő dő k kö zö tt, s a kiállított mű
vek a kö zö nségnek is élményt
nyújtanak.

Az elmúlt években a nyitva-
tartás három hete alatt kö zel
ezer érdeklő dő látogatta meg
a kiálhtást, ahol szívet melen
gető beírások kerü ltek a láto
gató kö nyvbe. Az idei tárlat
ra még lehet jelentkezni. Fes
tő k, faszobrászok, tűzzomán
cosok, kisplasztikát készi
tő k részvételére számítanak,
akik egyenként háromalko
tást nyújthatnak be. Erciek
lő dni az eszeeger@gmail.com,
illetve a 70/526-2805-ö s tele
fonszámon lehet. B. K.

„ A művészet túl van a művettségen.” .J

(Maknán ird,s)

EMLÉ KLAP
MÁ RIÁ S GÁ BOR

részére

a X. jubileumi Agria Aut Art

Egri Autodidakta Képző művészek Kiállításon

való részvételéért.

Eger, 2018. nsárcias 9.

:? S’

F,k,, Márö

“ — ‘4,

Idén is számos alkotó nevezett a tárlatra
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A nagy érdeklő désre való tekintettel,
a szervező Ezü stidő Szabadidő s Egyesü let

a Húsvéti Ü nnepek végéig

MEGHOSSZABBITJA AZ

AGRIA AuT ART
hobbi képző művó szek kiáHítását,

mely igy április 2-ig, naponta
10.00 ó rátó l 18.00 ó ráig várja a látogató kat
a Szent Hedvig Kollégiumban (Dobó tér 6.)

I

EGER A nagy érdeklő désre való

tekintettel, a felmerü lt igények

alapján a szervező Ezü stidő

Szabadidő s Egyesü let a húsvéti

ü nnepek végéig meghosszab

bítja az Agria Aut Art kiállítá

sát, mely így áprilís 2-ig, napon

ta tíztő l este hat ó ráig várja a lá

togató kat.
A hosszabbítást az indokolja,

hogy a vártnál is tö bben 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

Jánostó l, az Ezü stidő Szabad

idő s Egyesü let vezető jétő l.

Elmondta, rendkívü li

sikerrel mutatkoznak be im

már tizedik alkalommal

az egri műkedvelő képző -

művészek. A Szent Hedvig

kollégium kiáHító termében

jelenleg is nyitva tartó jubi

leumi kiállításon ö tvenkilenc

alkotó 18() munkája látható .

Számos festmény, kisplasz

tika, faragás, tűzzománc

és egyél) technikával meg

való sított alkotás nyerte cl a

látogató k tetszését. A vendég-

kö nyvben tö rtént tö bb száz

hazai, ső t, Orosz, német,

olasz, szlovák, angol nyelvű

l)ejegyzések mind elismerő

en szó lnak az egri művészek

tehetségérő l, a kiállítás a Vá

ros kulturális életében betö l

tö tt szerepérő l. 8. K.

Ö sszetartásoj

a vezető k
HEVES MEGYE Az É letet az

É veknek Heves megyei szer

vezetéhez tartozó kö zö s

ségek vezető i Dió sgyő r és

Lillafü red látványosságai

nak megtekintésére kirándu

lást szerveznek a hétvégé

re. Az autó busznyi résztvevő

minden évben rendszeresen

a tavaszi idő szakban ö ssze

tartás” jelleggel indul el az

egynapos országnézésre

Sánta Gyula megyei elnö k

vezetésével. A laza, jó han

gulatú programon a tagszer

vezetek vezető i kö zelebb ke

rü lhetnek egymáshoz, élmé

nyeket szereznek, erő t gyűj

tenek. S. S.

emlékeztek
EGER A borsi várkastélyban
jártak az egri fertálymeste
rek, akik II. Rákó czi Ferenc
szü letésének 342. évfordu
ló ja megü nneplésére indítot
tak autó buszt. Az Egri Fertály
mesteri Testü let ö tö dik ne
gyede március utolsó vasár
napján kirándult a Felvidékre.
Cseh István szervezésében,
immár ó tö dszö r vettek részt
az ottani ö nkormányzat és a
II. Rákó czi Ferenc Polgári Tár
saság ü nnepségén. Az úton
Fűrész János, az Ezü stidő
Szabadidő s Egyesü let elnö ke
mesélt a szabadságharc egri
eseményeirő l. S. S.

2018. MÁ RCIUS 28., SZERDA

Népszerű a táriit,

tovább tart nyítva

iIii

Rákó czíra

A megnyitó n színes műsort adtak Fotó : Márkus Attila



IoriIIw uywwn jarraK, meg egy Ratora s fekaptattak a nyugdíjasok

ESIk A Felvidékrő l kitelepítet
tek emléknapjáhuz kapcsotó d
ra Szervezett kirándulást az
Egri lokálpatriéta Egylet és
az Ezűstidó Szabadidő s Egye
sü let (ESZE). A (6 hangulatú
zuttíbuszos Ú ton Juhász Kata
un fűszervezű vezetésével elő
szö r megtektnlettttk a t;ő mö rl
Szepevi éti hegység lábánál
épü lt betléri kastélyt, ami ma
niúzeumként műkö dik - tud
tuk meg Fűrész Jánostó l, sz
ezü stidő sö k elnö kétő l.

A kastélvró l tudnivaló , hogy
azt sz egykori sáralapra And
rássy István építtette a XVIII.
században. Atalakírásakar hó
selő en a mai barokkos fonná

ját 188t) Fan kapta. A háborút
sértetlenü l megélt épü let 59
helyisége korabeli tárgyakkal
Van berendezve. Szobák, Sza
tanok, képtár, fegyver, perce- -

kin, egzotikus vadászkü tesek,
ezerö tszáz kö tetes kö nys tár
alkotja a múzeumot. Annak
sz alagsorábsn lévő idő szakos
kiállítás Máris Jerézia Szü le
tésének háromszázadik évfor
duló járaemlékeztet. Itthelvez
ték ó ta krasznahorkai vát Fúl
Andrásoy István 1710 ben el
hunyt felesége, Serény Zsó fia
mumitikált holttestét.

A kastélyutúzeum 57 hek
táros angolkertje tos-ábbí ér
dekességeket kínált. Utkő z

ben sz Andrúnsyak tiirténetó
rűl, a Felvidékrő l, Szlovákiá
ró l sz ESZE elnö ke adott to
vábbi isinertetit. Á Gomba
szö gi c-seppkő hsrlang volt Ú t

_ jnk további állomása.
- A résetvevő knek páratlan

élményt jelenteltek a kétszin
- les folvó vizes forrásbariang

termelnek mseppkó klípzó ctmé
- nyel. Innen a csoport felhak

miatt a 2012 es tűzvész ó ta
jelenleg íz zárva tartó krasz
tmhorkai várhoz. 1.t)uk végén
megtekintették Eozsnyó neve
zetességeit, s sz étteremben
dr. Vas Mikló s zongorajátéka
mellett kó stolták a helyi íze-

Bekü ldö tt fotó ket. S. S.

A mauzó Ieumná
Az egriek etló togatlak a Krosa
nahorka sáraljó n található ,

‚ .Eö rö g Ravennó sak Is neve
settAndrássy-maesó laumhoe.
Ezt Dénes gró f építtette sz
operaénekes cseh polgári
származásúfeleségének,
Franziskának, Á rrtinchani
művészek által khitelezett
szecesszió s épúletben san
mindkettő jü k canszal fehér
mó rvó ny szarkofó gja. A park
ban állították fel hűséges ku
tyájukvö rö s márványbó l hő
szultazobrét J-lűságet hűsé
gén” felirattal.

2018. Á PRILIS 4., SZEREIA
4. w —A tavaszt varva kirandult az Ezustido csapata

oyaayŐ s -- Múlhatatlan ó l- elhunyt \hk Bottyán János
ményt jelentett az Ezü slidó kuruc generálist temették ide.

ü vegluJit fúj haltak ő s vásárol

Szatradidűs Egyesü let (ESZE) A hajdani ferences kolostor
hattak is kész termékeket a A palotáró l

tagjainak s Szent Berts- tizenhatezer kö tetes kö nyvtá-
jelenlét-ok. zAlméspalotébanő fíó k

lan templom kincatáránaJe a m’-dnak elő terében pedig meg-
Sasvárró l Gal atetó re vitt a napó leonI háborúkldefán

megtekintése .az elmúlt évek- nézték sz állandó kiállítást.
tovább az utunk. Ill elő szö r a háromszor a maBt’arszent

ben felújított Szent Korona A parádsagvári ü veghutába
Kodály kápolnát kerestü k fel. Koronát. Regényes a kincsek

Házban - mondta Fűrész is ellátogattak sz egyesü let
1942-ben felszentelt temp- tö rténete Is. A II. silágéáború

János, aki a Mátró ban tett kű- tagjai. A mantifaktúra ü veg-
lom harangja SzmrecsányiideJénetreJtettej

zelmúlibeli kirándulásukró l fúvó i bemutatták nekik a hó -
Lajos egrI érvek ajándéka ó tvö Stárgyetaz195.as

tájékeztatatt romszó z éves múltra
ANagyszalló han gyakran ven- éaebbentalállékmeg. AzOt

Az ESZE elnö ke beszámolt tekintő ö blö sü veggyámtás far-
ctégeakettb ‚galyai segédkán- szágmásadIklegértó kb

arró l, hogy megtekintették a télyaít. Az elmúlt években
tor, Kodály Zoltán Pedig en- ö tvsgyújteménye található

XI% századi alapokon nyugvó Ugyan a kohó k korazeréoijd
nek a tetnplomnak a harmúni- ln.A XV— XIX. századbó l Való

troiplmn lenyűgö ző belső 1cR, án a kézi műveletek sz
Umjó n szet-ezte a Csendes mi- űrmutat4k,talpasIsereszte

dlftét Is, valamint a tö bb- ü veggranulátrjm felolvasztá-
aét, A vállalkazúbb szellemű cibó dumok, kelyhek,htmzett

ssc’ átépített Sarló t Boldog- sátó l, a formázáaon ó l, a kész
tsgjaink a felújíiolt, 27 timéler mtseruhó k, tekintélyes méee

asnmy I-,’rences templomot. tárgyak vioszahűtéséig nem
magasan álló Péter tiegyese túteoló giai kö nyvek alkotják

A legenda szerint a pesiisben igen változtak, A helyszfnon
kilátó ra Is fetkaptattak -- agyújtemő nyanyagó t,
mondta sz elnö k. 5.5.

Bebarangották az egriek a Feivídék je’entő s részét a kitelepítettek emléknapja aIkamábó l
018. Á PRILIS 26., CSÜ TÖ RTÖ K

Tö rténelmi helyeket Jártak be az utazásukOn -

„ A múvésznt túl van a nűvelnégen.”

(Makvkz Ied,)

Az egriek a betléni kastély tö vében

EMLÉ KLAP
FŰ RÉ SZ JÁ NOS

részére

X. Jubileumi Agria Aut Arc -

Egri Aurodidakta Képző mő vészek Kió iltáson

való részvételéért.



EGER Az Ezü stidő Szabad

idő s Egyesü let sokadik éve

vesz részt az almán kolostor-

rom Fö ld-napi tavaszi takarí

tásában — tudtuk meg a civil

egyesü let elnö kétő l, Fűrész Já

nostó l. Mácsár Beáta, az Egri

Civil Kerekasztal szabadidő

szekció jának vezető je szerve

zésében legutó bb tizenkét kö

zö sség 32 tagja fogott kaszát,

metsző olló t, kapát és gereb

lyét, hogy a hajdani pálosok

birtokát a kiránduló k kedvenc

pihenő helyévétegye.

— Jó volt együ tt lenni és

együ tt tenni: remek munka-

hangulatban sikerü lt meg

tisztítani a természet által

mindíg visszavett erdő rész

letet — mondta az elnö k, aki

az ö nkéntes munka végez

tével mesélt a magyar ala

pítású szerzetes rend tö r

ténetérő l. Szó t ejtett az Al-

már-vö lgyben hajdan volt ko

lostor alapításáró l is. A részt

vevő k a jó kedvvel végzett

munkát egy kö zö s ebéddel

fejezték be ezen a napsü té

ses vasárnapon.

Apnilis 22-én egyébként

városszerte számos más prog

rammal is ü nnepelték a Fö ld

napját. Részben a felső város

ban takarítottak sokan, míg

az események kö zpontja az

Ersekkertben volt. S. S.

Az lmárí romoknál takarítottak a nyugdíjas civilek

Kéttucatnyían fogtak kaszát

Civilek a páloskolostor romjainál

;:. 4t:r

-
‘

Az almán palos kolostor ronijainal is takanitottak Fotó : Márkus Attila
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A kozosseg alapja a kozos tett
Az elmúlt évben 10 éves jubileumát ü nnepelt Ezü stídő Szabad

idő s Egyesü let az egri kö zkultúra szö vetébe jó néhány ö ltést

tett. A kö zö sség az áldott emlékű Bessenyei IllésnéPiroska által

13 évig vezetett É letet az É veknek klub jogutádjának tekinti

magát. Az egyesü let megalakulása ó ta mintegy 150 egészség

ü gyi, kö rnyezetvédelmi, irodalmi, tö rténelmi ismeretterjesztő

elő adást tartott. Emlékezetesek voltak ta ö bb éven át szerve

zett Országos ás Határon túli Nó tás Találkozó k, 2012-ben Bokor

János ás Szentendrei Klára Nó tacsászárrákoronázása, s részü k

re a Nemzet Nó taénekese É rdemkereszt átadása, 2013-ban a

Dankó Pista Emlékműsor, majd 2014-ben a Pó sa Lajos Emlékév

egri eseményei. Az elmúlt tíz évben 40 telepü lésen hozzávető

leg 200 alkalommal léptek fel falunapokon, Ki Mit Tud?-on,

bemutató kon, műsorokban. A tagok számtalan kiránduláson

vettek részt határainkon innen ás túl. Az idén 10. alkalommal

rendezték meg nagy sikerrel az Ismert egriek — Más szerepben

című zenés show műsort (fotánkon), ahol a város színpadi mű

fajokat kedvelő polgárai léptek fel hangszerrel, énekkel, tánc

cal, verssel, kö ztü k orvosok, tanárok, mérnö kö k, szakmunkások.

Márciusban nyitották meg a város kö zpontban szintén tized

szerre az Agria Aut Art Egri Autodidakta képző művészek kiállí

tását, ahol 59 amatő r képző művász 180 alkotása volt látható .

Minden ő sszel a gyűjtő szenvedélyekkel megáldott helyieket

várják: volt már Hajdan volt egriek, Egri csodabogarak, II. Világ

háborús relikviák, Baba ás gyermek játék, az elmúlt évben

Gobelin tárlat, ő sszel pedig az Országos Szö vetség Kulturális

Fesztiválja nyitó rendezvényeként, októ ber 9-én a Heves me

gyei Szervezettel karö ltve, I. Világháborús relikviák kiállítás. Az

egyesü let 2016-ban az Egri Civil Kerekasztaltó l megkapta „ Az év

civil szervezete” elismerést.

Fűrész János elnö k

—

A Heves megyei szervezetü nk Hatvanban a Grassalkovich Mű
velő dési Házban január 19-án tartotta meg Klubvezető i Kü l
dö ttértekezletét, tanácskozását. A házigazda „ Naplemente”
Az elnö kség beszamoloJat 3anw yu,u rrigyvi CIflOK terjesz
tette elő . Ö sszességében a megye igen jó l teljesített, de ez
azért valásulhatott meg, mert a tagklubok ás egyesü letek és az
elnö kség is az elmúlt évben jó l dolgozott. A beszámo
ló t kiegészítette Kalmár Gyuláné kulturális alelnö k, Ko
vács Miklás, a sportbizottság vezető je, Jernei Jánosné gazda
ságfelelő s a pénzü gyi beszámolával ás Lázár Tü nde, Horváth
Imre, Fűrész János, Bána János egyesü leti elnö kö k az általuk
rendezett eseményekrő l.

— r

b



A lokálpatrió ta alpolgármester volt az ezü stidő sö k kalauza
2018. JÚ NIUS 22., PÉ NTEK

Múltunkkal ismerkedtek
SZIHALOM A kiránduláson

a népi tájházat keresték fel

az egri Ezü stidő Szabadidő s

Egyesü let tagjai. A kö zség al

polgármestere, dr. Joó Csaba

Ígazi lokálpatrió taként mutat

ta be a tö bb mint ö tezer tár

gyat tartalmazó múzeumot.

Mesélt a szihalmi parasz

tok életmó djáró l, lakáskultú

rájáró l, viseletérő l, a kü lö nbö

ző tárgyak, eszkö zö k haszná

latáró l. Dr. Joó Csaba elmondta

a látogató knak, hogy a múzeu

mot a XIX. század végén épü lt

kisbirtokos lakó házban hoz

ták létre. Az udvarán néhány

éve felépített pajta kö zö sségi

térként szolgál. S. S.

-f

-

____

w

I

Vidám hangulat a szihalmi kiránduláson, együ tt a csapat

HAZATÉ RTEK
AZ EGRI NŐ K
SZÉ KELY BERTALAN

EGRI NŐ K

Mély fájdalommal tudatjuk,

hogy Szeretett édesanyánk,

VAJDA LÁ $ZLÓ NÉ
szü letett Hamza Szilvia

a volt Ü zemi Mozivállalat

dolgozó ja elhunyt.

Temetése az egri Kisasszony

temető ben 2018. március 1-én

csü tö rtö kö n 11.30-kor lesz,

a szentmisét kö vető en.

A gyászoló család
I



A kormányzó ra o-

emlékeztek
EGER, BUDAPEST Az Ezü stidő
Szabadidő s Egyesü let képvi
selő i részt vettek Horthy Mik
ló s kormányzó 150 éves szü
letésnapi ü nnepségén a bu
dapesti Hazatérés templo
mában, ahol ifj. Hegedűs Ló -
ránt pü spö k tartott istentisz
teletetAtemplom elő teré
ben lévő Horthy-mejlszobor
megkoszorúzása után fel-
avatták a Klébelsberg Kúnó
emléktáblát a kápolnában,
majd a nagyteremben meg
nyitották a negyedszáza
dos Horthy-korszak huszonö t
emblematikus személyiségé
nek arcképcsarnokát. S. S.

Nosztalgiavoflattal

r2078.
május

24.
az I. világháborúba

Re,.der.’éeyhk kipcsc4ó dlk a qos Wss AIbevt Maratoeboz.

A est sofál Wass Abevt is. eIarnr kOic.Utő mvdbó i

v4iiak bodalmi rbt,tlit. .admom IS pe,cben.

Sze,etettd vá.jokjt s, a wm cb.saa lel, de sz’eses

I — so—
JJ1w; Hemdl Győ ® iadl 1 ZO/51355IS É s

Lánqi lebe
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KÜ LÖ NLEIl
RÉ GISÉ GEK MÚ ZEUMA!
tyitvatartás: mindennap 9-18 ó ráig

Cím: Eger, Hadnagy Ú t 6• KAMARAHAZ

Bejelentkezés: 06-30/9-550-550
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a csarnokban
BÉ LAPÁ TFALVA Ma rendezik

meg a város tekecsarnoká

ban a nyugdíjasok megyei te

everseflyét. Sánta Gyula,

É letet az éveknek

ugdíjasszerVezet országos

elnö ke elmondta, hogy ez

már az ö tö dík alkalom, hogy

ö sszejö nnek tekézni. Van,

Illetve volt egy vándorserleg,

amit tavaly elvitt a hatvani

Naplemente Nyugdas

Klub, ezért újat indítanak.

Négyfő s csapatok szerepel

nek. Az elő zetesjelefltkezés

alapján hétférfi- és nyolc nő i

csapat méri ö ssze tudását.

Az eredményhirdetés után a

résztvevő k kimennek a tó hoz

egy kis kö tetlen kikapcso

ló dásra. S.S.

részére

A Megyei Szervezet és az Ezü stidő Szabadidő s
Egyesü let által rendezett Megyei Tekeversenyen

ő sszesített
r.’i[; helyE É SíI

Bélapátfalva 201Sjuniu 22.

Furesz .lanos
egyesü leji elnö k

részére

A Megyei Szervezet ás az Ezü stidő Szabadidő s

Egyesü let által rendezett Megyei Tekeversenyen

nő i egyéniben

L esert

Bélapátfalva 2018)únibs 22.

Fűrész .áros

egyesü leö elnö k

részére

A Megyei Szervezet ás az Ezűstidő Szabadidő s

Egyesü let által rendezett Megyei Tekeversenyen

nő i csapatban

BélapátfalVa 201 júnis 22.

Fűrész álos

egyesü leji elnö k

7

ula

megyei elnö k

O. alelnö k

NYf/GDÍJASKj. (‘80K É S Jt)Ő SEK
„ É LETET.4Z É l ‘ESNEK”

ORSZÁ GOS SZÖ I ‘E7’É GE

HEVES MEGYEI SZERVEZETE

MLKLA

ildó s

részére

A Megyei Szervezet és az Ezü stidő
‘ Szabadidő s Egyesü let által rendezett

megye! tkeversenyen sikeres szereplésért

BátfaIva 2018 Június 22

\ 1ovács Mikló s
lertbizottság vezető

SántaGyü 1a
Országos alelnö k

megyeielnö k
E:.’

Kovács Mikló s
sportbizottság

vezető

yula
megyei elnö k
O. alelnö k

Kovács Mikló s

sportbizottság

vezető

megyei elnö k

O. alelnö k

Kovács Mikló s

sporthizottSag

vezető



Á ra: 3500 Ft

2U1. JUUUS 14., SZOMBAT

Irodalmí randéviY
OSTOROS Holló Jó zsef kö ltő látta vendégü l a napokban az egri iro

dalmárokat, kö ztü k kö nyvkiadó t, színházrendező t, lapszerkesztő t,

novellistát, poétát. Az egész napos ö sszejö vetelen a jelenlévő k ér

deklő déssel hallgatták Beke Sándort, aki a legújabb rendezésétő l,

a Lenkey tábornokró l szó lt. A találkozó n mindenki felolvasott a ké

szü lő munkájábó l néhány részletet, verset. S. S. Fotó : Sike Sándor

Ú jabb részleggel bő vü lhetett a maklárí múzeum 2018.JÚ N1uS27.,SzERDA

Veterán tengerészek találkoztak
MAKLÁ R A hétvégén rendez
ték meg második alkalommal
a maklári Tengerész Múzeum
ball a Veterán Tengerész Talál
kozó t és a Tengerészet Napját.
I)obozy Gábor, a múzeum alapí
tó igazgató ja minden második
éVl)efl szervezí nagy lelkese
cléssel iszolgált magyar ten
gerész sszej ö vetelét.

A nycó napon, a mintegy
száz ventlég részvételével a lo
bogó felhúzása után első ként a
házigazda kö szö ntö tte a megje
lenteket, majd Garadnaí And
rás, a Magyar Tengerhajó zás
Rt. volt vezérigazgató ja méltat
ta a hazai tengerhajó k szere
pét a világ tengerein. Hidvégi

néZelei Katalin, a helyi ö nkor
mányzat alpolgármestere arró l
szó lt, hogy az egyre gyarapodó
múzeum nagyban hozzájárul a
kö zség ismertségéhez a világ
ban. Az elhunyt tengerészekre
való néma fő hajtás után együ tt
énekekék a Himnuszt az ott lé
vő k. Szabó Zsigmond tárogató
hangjai kíséretében avatták fel
a múzeum Ú j szárnyát, ahol a
Magyar Tengerész Egyesü let
tagjainak relikviált állították
ki. Az Ü nnep alkalmábó l újabb
három emtékérmet adott ki a
múzeum. Mindkét nap jó han
gulatban, aciomázássat, csalá
dias légkö rben telt, késő éjsza
kába nyúló an. 8. K.

Egri Líceum Udvar
3300 Eger. Eszterh2y tér 1

UH báró nő
a Szolnoki Szigligeti színház elő adása

2018. június 23. szombat 21:00

Eső nap: Június 24. 25.

Ctr 21. sor l.szék

Q

— Ő
— — C

C

C
— — C

C

-- I
Dobozy Gábor (kö zépen) nyugalmazott gépü zemvezető , a tengerészmú
zeum alapító ja, érdeklő dő k gyűrűjében Fotó : bekü ldö tt



kírándultak
EGER Az Egri Lokálpatrió ta

Egylet és az Ezü stidő Szabad
idő s Egyesü let kö zö s szervezé

sében Opusztaszer— Szeged Ú t

vonalon autó buszos kirándu

láson vettek részt a szépkorú

ak. A nyugdíjasok az Emlék-

park fő múzeumépü letében te
kintették meg a Magyarok be

jö vetele című kö rkép mozgal

mas jeleneteit, s a rotunda há
rom szintjének a kiállításait.

A beszámoló k alapján szá

mos érdekességet rejtett az
Idő s emberek számára az 56
hektáros nemzeti park, amit

szintén megtekíntettek. A kö
vetkező állomáson, Szegeden

Juhász Katalin fő szervező kí

séretében a kiránduló k meg

nézték a fogadalmi templomot,
az egyetem árkádsorának mű
vész-tudó s portréit és a Szé

chenyi téren a városalapító IV.
Béla lovasszobrát is. S. S.

EGER Az Ezü stidő Szabad

idő s Egyesü let a Berva-vö l

gyi lakó telepen zárta afél

évet. Kö szö ntö tték vendég

látó jukat, Deme Mihályné

pénztárost 80. szü letésnap

ján, majd Fűrész János el

nö k ö sszefoglalta az első hat

hó nap tö rténéseit. A részt

vevő k konstatálták, hogy az

első félévben a két kiemel

kedő sikerű rendezvényt si

kerü lt megtartaniuk. Város

szerte elismerést váltott ki

az Ismert egriek más szerep

ben, s az Agria Aut Art képző -

művészeti kiállítás. Az ö ssze

jö vetelen az egyesü leti ta

gok végigsétáltak a lakó te

lep nemrég felújított parkjá

ban, s kipró bálták a szabad

téri sporteszkö zö ket. S. S.

az első félévet

Az ország
déli részébe



\__‘

rnléklap‘

J9diaskkJDd<

s Idö s< .Iztt az ini

I-kws Myj ö zlvQrntQ

úItd mlijrdttt

áNOP ő POrnNApo nott

Qrcnny tIsJT)nyrt

r r r ()

. I G R I Aria Jtckok Kő zh2sznu Noiptofit Kft rtndczkn
‚2 ü i

W

W W. A CR1 AJ AT E KO K.HU

‘
[I

í\R IK Ik R T LRSZÁ CS OPETT É S MUSICAEVÁ L

iYÁ RI

Á TIKOIK
CSQPQRflERÁ PIA

CMJIJZIKELKÁ MEDI) IAUG. t,AUG 14.,AUG. 75.; 2O:3OH,JEGyÁ R.3600FT1



Fét évszázados érettségi

tatátkozó (IV. E)

Szeptember elsején „ becsengettek” az 1968-bari végzett

IV. E osztály ö regdiákjainak 5.

A legendás Schumy Géza bácsi osztályának volt hallgató i

Jó szívvel emlékeztek testnevelő tanárukra és osztályfő

nö kü kre, majd Juhász Jánosnéigazgató asszony tartott

tájékoztató t az elmúlt évtizedek változásairö l, a kö zépiskola

mai helyzetérő l, s bü szkeséggel kalauzolta a jelenlévő ket az

osztálytermekben. A valamikori 2? fő s osztálybó l ö ten már

nem élnek, voltak, akiket nem tudtak elérni, akik viszont

eö ttek, szívesen emlékeztek az alma materben eltö ltö tt

évekre. Minden érettségiző megállta a helyét a nagybetűs

életben, volt kö zö ttü k polgármester, kertészmérnö k, tanár,

hadmérnö k, bankigazgató , nyomdász, kereskedő , kö nyvelő .

A találkozó n megjelent Szlovák Sándor, a ma is rendkívü l

agilis fö ldrajztanár és mesélt pedagó guspályájáró l,

családjáró t. A nagytemplomban lélekemelő orgonamuzsi

kát haltgattak ajubílátó k, megcsodálták a templombelső

szakrális alkotásait, majd átsétáltak a Turul étterembe.

Ott kö szö ntö tték Hó cza lstvánnét, Irénkét szü le

tésnapján, majd folytató dtak az elmúlt 50 év élmény

beszámotó i, címcserék, elő kerü ltek a családi fotó k.

Zenés kísérettel, nagy ováció val, együ tt dalolva kerü lt

felszeletelésre a Jubileumi torta. A pohárkő sző ntő k, a Jó

hangulatú vacsora után pedig ó lő zenére ropták a tán

cot záró ráig. Megegyeztek már a kö vetkező találkozó

idejében is 2020-ban. Fűrész János

68-as ö regdiák

MODEM Modern Debreceni

Mboeszeb h’h Np 00

4026 Debrecen Hunyadi ua I 3

Adecu .2002312-202

MODEM Modern ás Kortárs Művészeti Kcon
4026 Debrecen, Hunyadi utca 1-3.

MODEM Teljes épü let

MODEM Kombinált belépő jegy

Felnő tt jegy

érvényes: Fátyolsáv fények, lmpresszió k
Fekete lyuk, Z.Janjn

MElÖ KiVESDI 8nyban
megjeleno, Sdem:

kJ

‚Szakmai jegy

Ara: 500 Ft
azaz Ö tszáz tonnt

eec. ‚ra 21 22% %FA t tortaima



FUCSZ Jauu5,
az Ezü stidő
egyesü let elnö ke

— Milyen programja volt a

nyáron az Ö n által vezetett

Ezü stidő Szabadidő s Egyesü

letnek?

— Részt vettü nk a tiszanánai

szeniorsportflapOfl. Négy-

tagú csapatok versenyeztek

az É letet az Eveknek Orszá

gos Szö vetség heves Megyei

Szervezete ő s a helyi nyug
díjasklub által szervezett
programon a Dinnyésháton.
Jó l sikerü lt, kint volt a helyi
televízió is. Jó idő ben szel
lemes, nem nagy megterhe
lést igénylő játékos felada
tokat kellett teljesftení. Kö
vette az eseményeket ő s kö
szö ntő t is mondott az orszá
gos Szö vetség elnö ke, dr. He
gyesinéOrsó s Eva. Kaptunk
ebédet ő s még csó nakázási
lehető ség is volt a Tiszán.
— Ú gy tudjuk, a napokban a

cívis városba is ellátogattak.

— Az elmúlt héten Debrecen
ben járt az egyesü letü nk.
Megtekintettü k a fő teret, a
református nagytempiom
kiállításaít, valamint az em
lékparkot és a kollégiumot,
a Modem képtárat és a Déry
Frigyes múzeumot.
- Mit hoz a kö zeljö vö az

ezü stidő sö k számára?

— Készü lü nk az Eger Civil
Unnepe rendezvényre mű
sorral. Legnagyobb ő szi ren
dezvényü nk azonban az
Eletet az éveknek országos
nyugdíjsfesztivál lesz. A há
romnai3os esemény októ ber
8-án kezdő dik áJíotel Fló rá
ban. A megiwitó 1- adja át a
megyei szervezet az Idő sba
rát polgármester emlékpla
kettet, s az év legsikeresebb
megyei szervezete elisme
rést. Az ország minden részé
bő l érkeznek, mi segítü nk be
mutatni a várost. Az első na
pon nyitjuk meg az első világ
háborús relikvíákat bemuta
tó kiállítást n Szent Hedvig
Kollégiumbai S. S.

Kö zö sségeket
Vítnak
az ü nnepre
EGER Szervezetek, kö zö sségek
jelentkezését, kö zreműkö dését
várják az idén huszonharma
dik alkalommal megrenclezen
tlő Eger Civil Unnepére, melyet
szeptember 21. és 23. kö zt tar
tanak majd az Ersekkerthen.

HEVES MEGYE Folynak az elő

készü letei az októ ber 8— 10.

kö zö tt zajló országos nyug

díjas-dalfesztiváÍnak, amit

Egerben a Hotel Fló rában im

már hatodH alkalommal ren

deznek meg. Ezen az esemé

nyen ö tö dszö r adják át a me

gye idő sbarát polgármeste

re kitü ntetést, illetve máso

dik alkalommal a megye leg

eredményesebb tagklubja ki

tü ntetést. Erre a tagklubok

jelö léseit várja az Eletet az

É veknek Nyugdíjas klub me

gyei vezetése. Ugyancsak

szervezik az októ ber 19-1,

hatvani az É letet az Eveknek

Idő sek Napját. S. S.

É rtékeltek,
új félév jö n

EGER Az Ezűstidő Szabad

idő s Egyesü let a Berva-vö lgyi

lakó telepen zárta az első fél

évet. Elnö kü k, Fűrész János

értékelte az addig tö rténteket.

Szó lt a két legismertebb ren

dezvényü krő l, az Ismert egriek

— más szerepben és az Agria

Aut Art képző művészeti kiállí

tás sikerérő l, s megemlítette a

tö bb mint féltucat kö zérdeklő

désre számot tartó elő adást, a

kö zö s kirándulásokat és a bé

lapátfalvi megyei tekebajnok

ság megszervezését. Az új fél-

évet egy augusztus végi deb

receni kirándulással kezdikaz

ezü stidő sek. S. S.

SZEPTEMBER 4., KEDD I

Á z ő szre
készü lő dnek

27. -

I • Jy JI._

:J.f; / I I

Dankó Pisi zü Ietésének 160.,

halálának 115. évforduló ja

emlékére kö szö ntjü k egyesü letü nk,

a Dr. Kikli Tivadar

Magyarnó taszerző k és É nekesek

Dél-magyarországi Kö zhasznú Egyesü lete,

nevében

FUPESZ JÁ NOS

és megbecsü lésü nk jeleként

adjuk át ezen oklevelet!

Szeged, 2018. júnus 13.

dr.án,

az egyesü let titkára az egyesü let elnö ke
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A kormányzó ra
emlékeztek

EGER, BUDAPEST Az Ezü stidö
Szabadídő s Egyesü let képvi
selő i részt vettek Horthy Mik
ló s kormányzó 150 éves szü
letésnapí ü nnepségén a bu
dapesti Hazatérés templo
mában, ahol ifj. Hegedűs Ló -
ránt pü spö k tartott istentisz
teletet. A templom elő teré
bep lévő Horthy-mellszobor
megkoszorúzása után fel-
avatták a Klébelsberg Kúnó
emléktáblát a kápolnában,
majd a nagyteremben meg
nyitották a negyedszáza
dos Horthy-korszak huszonö t
emblematikus személyiségé
nek arcképcsarnokát S. S.

EGER BELÉ PŐ J EGY

2Ü 18 1F?1 17. Dátum:

500Ft

Eladás kelta Ajegy ára az Á FA-t tartalmazza. Adö szám 15381347-2-10

EGRI KULTURÁ LIS É S MŰ VÉ SZETI KÖ ZPONT - 3300 Eger, Bartó k Béla tér 6.

2018

Maxarok VASa
Októ ber 14-én,

az Ersekkertben -

reggeltő l napestig
Nyugdíjasok Fesztiválja a Magyarok Vásái

Ismert és népszerű művészek,
művészeti csoportok műsora tk -

Eger és a kö rnyék nyugdíjas szervezeteibő l

MÚ ZEUMI É JSZAKA -

OLASZ EST

KERES INTÉ ZET

2018. OKTÓ BER 30. 18:30

10% kedvezmény az Artiszt Kulcúrbár italkírátatábó l -

007



BUDAPEST, EGER A Magyarok

Világszö vetSége alapításának

80. évforduló ján a minap ü n

nepséget tartottak a Szö vetség

székházában Budapesten, so

raikban az egrí delegáció val.

Avílág magyarságának ö ssze-

fogására szervező dö tt testü

let kü lclö ttgyűlésén a megje

lentek ü zenetet fogadtak cl,

amelyben a magyar nemzet

hez, az Euró pához és a világ

népeihez való hozzátartozásu

kat hangsúlyozták.
Ezután az Uvegbe foglalt

szentségek — Hó dolat a szent

korona országának című kiál

lítást nyitották meg, majd gá

laesttel folytató dott a program.

RAINE M. JÁ NOS

E műsor keretében kö szö ntö t
ték a 2000 ó ta elnö ki tisztsé
get betö ltő Patruhány Mikló st.

Másnap fát ü ltettek az
ó pusztaszeri Nemzeti Tö rté
neti Emlékparkhan a Magyar
Nemzetért Erdemérem kítü n
tetettjeínek, s kö szö ntö tték a
Vereckei-hágó tó l Minden Ma
gyarok Megmaradásáért futó
maratonistát, Juhos Gábort. Ez
egybeesett a Arpád nagyfeje
delem hon-újraalapftó pusz
taszerí gyűlésének emlékére
hatodik esztendeje tartott Ma
gyarok Országos Gyűlésével,
ahol 850 kö zö sség, hatezer
érdeklő dő vett részt a Kár
pát-meciencéhő l. B. K.

Egriek ís jártak a magyarok jubileumi találkozó ján

A világ nó peíhez tartozunk
2018. SZEPTEMBER 5., SZERDA

. O I, 31 L,’! - --

‘ —

•«.I -

f, 4.,’

I

A kétnapos találkozon részt vett egriek Fotó t bekü ldö tt

IRODALMI EST

KÉ PES INTÉ ZET

2018. NÖ VEMBER 13. 18:00
10% kedvezmény az Artiszt Kultúrbár italkínálatábó i

p

MAGYAROK VJLÁ C;szö vL’I SÉ F 80 ézr a Szent Korona Orzzdgdért

Meghívó
A Magyarok Vflágszö vetsége alapításának 80. éforduJó ja alkalmábó l

Patrubány Mikió s,

a Magyarok Viló gszö zetségének elnö ke

tisztelettel megbízja dnt a 2018. augusztus 1 8-ö n, szombaton, 18 ó rakor tartandó

X Gálaestre
ér az azt kö vető Jgatlúsra. A Gálaest keretében megnyílik

Szó cska Gyö rgyi ér Bodnár Boglárka kiállítása, atnelynek címe

Ü vegbe foglalt szentségek
Hó dolata Szent Korona Országának

k Vilá zii.t.égz 13.1052 Bed.pz., S. „ bel, e. 1— 3. • Tet., .36-1-485.4000 . II iap ‘e,e.,me,.he

..lWr3 Os MLrvésze

3300 Eger Bgó o Béla tor O

Aje51 ara 21.26% aFÁ .t 1a3alma
S2 lO38i37_j

% EGER
-

- EKMK Forrás Gyermek és Ifjúsági Ház -

331X) Eger, Bartó k El. tér 6

VJLÁ GFALÓ -PORTUGÁ L NEMZETI EST
Ei6.dás a partugálok nemzeti kó Itó j.rő l.

Kolmér Fonni Fodé énekes s zenó sztirsai műsora.

Helyfoglalás érkezési sorrendben

Á ra:l200Ft
azaz egyezerkétszáz forint

Elő adás Napján



ark, szeptember 8., szombat 13— 18-ig 13

I. VILÁ GHÁ BOROS

RELIKvIÁ K

EMLÉ KKIÁ LLITÁ S
a Nagy Háborúbefejezésének centenáriumára

Helye: Szent Hedvig Kollégium (Eger, Dobó tér 6.)

Megnyitó : 2018. októ ber 8. 17 ó ra

Kö szö ntő t mond; SÁ NTA GYULA az OSZ Heves megyei elnö ke

Megnyitja; HABIS LÁ SZLÓ Eget MJ.V. polgátmestere

Kö zreműkö dik: v. Krupa Sándor ének, Magyar Gyula tárogató , Egri Vitézek Dalkö r

2018. októ ber 14-én és 21-én vasárnap 10 ó rakor világháborús matíséa háborús helyszínekril.

I. VILÁ GHÁ BORÚ S
Az L VlMgbó borOs nelikviák e. kiállítás belyazinén

A Szt Hedvig kollégium kiálló tó termében (Eger, Dobó tér 6.)

Bagó Sándor fajeles egii békekerékpáros Zeki Jó zsef tedoniksű kísérő je)

fotúvideó s elő adása a Nagy háborúmngar vonatkozású

euró pnl helyszineirő l.

2018 októ ber 14 %asárnap 10.00.

Déli front: (Fogiianno, CaporettoÍKobarid,

Nyugati front: (Verdun)

A Nagy Háború befejezésének

100. évforduló ja emlékére

RELIKVIÁ K címmel

kiállítást szeniez az Ezü stidő Szabadidő s Egyesü let.

A kiállítás megnyitó ja: 2018. októ ber 8., hétfő 17.00

Helye: Szt. Hedvig Kollégium kiállító terme (Dobó tér 6.)

A szervező k várják a magánkézben

lévő , korabeli emléktárgyakat
(fotó kat, leveleket, katonai eszkö zö ket, felszereléseket, stb.)

LÉ rd.: Fűrész János O67OI526-2Ra5

Háborús relikviák

tárlata nyílik meg
EGER Háromnapos ktilturális
fesztívált rendeznek az Eletet
az Eveknek Országos Nyugdí
jas Szö vetség tagszervezetei
októ ber 8-tál a Hotel Fló rában.
A nyító napon Sánta Gyula me
gyei elnö k adja át az Idő sbarát
Polgármester emlékplakettet,
s az esztendő legsikeresebb
egyesü lete címet az arra érde
meseknek.

A Szent Hedvig Kollégium
ban aznap délután ö t ó rakor
Habís László polgármester
nyitja meg az Ezü stídő Sza
badidő s Egyesü let, s a megyei
nyugdíjasszervezet által ren
dezett, I. világháborús relik
viák című centenáriumi tár

Nyugdasklubok ő s Idő sek Ezü stidó Szabadidő s Egyesü let

‚ ő letet az ő vtknet’OnzágasSzö veuége 3300 Ege, Knézldt 0. u. 8.

HevUg$ ESte

____________

L — —

I

EGER

EGER

HEVF ‘HlRtAP
Bgó Sandr E -M-i I-4,dtÖ rt. E

SZUPERjflFÓ

A kiállítás megtekinthető ; 2018. októ ber 26-ig naponta 10-18 ó rái

GiyÓ Bé
Egri LáWán5r,

latot. A világháborúelső feg)
veres szakaszának befejez
sére emlékező bemutató r
még várják a magángyűjtő
és családi ö rö kséget ő rző k jc
lentkezését. Az emléktárgya:
— levelek, fotó k, térképek, k
tonai tárgyak

— októ ber ó -á:
délután a helyszínen még ic
adható k.

A tárlat októ ber végéig tai
nyitva. A szervező k meglept
téssel is készü lnek, vasárm
ponként matinéra Várják a
érdekIő dő kt, akiknek az egi
békekerékpáros technikai ki
sérő je, Bagó Sándor az I. világ
háborús helyszíneken készü ]
fotó videó kat mutat be. B. H

2(118 októ ber2l Vasárnap 10.04).

Keleti fnmt: Kassa-Riga, Przemyst

A fotő ’ddeó s elő adások ideje kb. 60 perc.

L Szesetdtd várunk minden érdeklő dö tt

(i belépés Ingyenes)

I

‘k.L éSBYtEZ.-.

A frontot megjárt katonák háborús emlékképe Fotó : Sztlvás István

(A tulajdonos, Krupa Sándoi houájáruláúval)
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Feladom a levelem a postára

Rátalál az édesanyám házára

Doberdó flál hagyom az életemet

Arebkvláknagy
része féltve orzott
családi ö rö kség

EGER Az 1914— 18. kö zö tti vi
lágháború az emberiség tö r
ténetének első , egész bolygó ra
kiterjedő háborújaként vonult
be a tö rténelembe.

A Nagy Háború t)efejezésé
nek centenáriuma alkalmá
bó l az Ezü stidő Szabadidő s
Egyesü let kiállítást szervez I.
Világháborús relikviák cím
mel. Az októ ber 8-án nyíló ki
állításra várják a magánkéz
ben lévő korabeli tárgyakat,
kö ztü k fényképeket, levele
ket, katonai és egyéní eszkö
zö ket, felszereléseket. Az át
vett anyagokon feltü ntetik
azok tulajdonosát, jelenlegi
birtokosát és a tárlat befejez

tével azokat hiánytalafiul visz
szaadJák. A mÍn(leddig egye
clü lálló kiállítás néma fő haj
tás, tisztelgés nagyszü leink,
déclszü leink, rokonaink elő tt,
akik magyar katonaként vérü
ket ontották Istenért és a Ha
záért, vagy éppen a hátország
t)an szü ltíként, feleségként,
családtagként megszenvedték
a háborús éveket.

Erdeklő dni az egyesü let cl
nö kénél, Fűrész Jánosnál le
het a Oó -70/52ó -2805-ö s tele
fonszámon, valamint az esze
eger@gmail.com-ra írhatnak
levelet, amennyiben szeret
nének bekapcsoló dni a kö zö s
munkát)a. B. K.

Ezren
keresték fel a
centenáriumi
kiállítást
EGER Nagy érdeklő dés kísérte
a megyeszékhelyen rendezett
I. világháborús relikviák című
kíállítást. A Nagy Háború be
fejezésének 100. évforduló jára
emlékezve, kö zö sségi ö sszefo
gással, országosan is egyedü l
álló tárlatot rendezett az egri
Ezü stidő Szabadidő s Egyesü
let. Fűrész János, az egyesü
let elnö ke lapunknak elmond
ta, a kö zel negyven kiállító
tö bb száz háborús emléktár
gyat, katonai felszerelést, írá
sos dokumentumot mutatott
be. A relikviák nagy része apá
rő l fiúra szálló , féltve ő rzö tt
családi ö rö kségbő l, más anya
gok pedig megszállott gyűjtő k
tő l származtak. A három hétig
nyitva tartó kiállítást mintegy
ezer érdeklő dő látta. Az emlék-
kö nyvbe számtalan szívszorító
bejegyzés kerü lt.

A centenáriumi kiállítás
alatt két vasárnap délelő tt Bagó
Sándor nyugalmazott honvéd
alezredes tartott fotó s, videó s
elő adást a háborús színterek
mai emlékhelyeirő l. A Szent
endrei Szabadtéri Múzeum
néprajzosa dr. Batári Zsuzsan
na további kutatható ság cél
jábó l a helyszínen digitalizál
ta az írásos anyagokat: térké
peket, levelező lapokat, harcté
ri leveleket, napló kat. A szer
vező k, látogató k egyaránt úgy
érezték, sikerü lt a sokat gyalá
zott magyar katonahő sö k em]é
ke elő tt fejet haJtani, Jó szívvel
felidézni a hátországban helyt
álló asszonyokra, gyerekekre,
azaz a múltat kö zelebb hozni a
jelenhez.

A világháború első fegyve
res szakasza az 1918. novem
ber II-én 11 ó rakor életbe lé
pett fegyverszü nettel ért véget.
Soha nem volt a tö rténelemben
addig térben, méretben, tűzerő
ben, létszámban, emberveszte
ségben ekkora háború. A XX.
század első nagy világégése
során a legnagyobb vesztesé
get hazánk szenvedte cl, 660
ezer katona halt hő si halált, kö
zel egymillió megsebesü lt, 800
ezer hadifogságba kerü lt, s el
vesztettü k az ország terü leté
nek kétharmadát. 8. K.

farlat emlékeztet a
háborúáldozataira

Olvasd anyám vérrel írott levelemet

;.baut/r Ne/OrRé Múrntrn

fö grrató t,r

Kriipa i,id,,r részére

Kns,nrú nt
130(1

Tisztzlt Krrrpa Srindor!

A bzabdtíti Néprajzi Múzenot nevében hálásan kö szö nö m együ ttműkö dését, valamint, hogy

birtokában ló vá dokumentumok digitális másolatának biztosításval hozzájárttlt az első

világkibnrús tematikus z.datbázisunk gazdaeításához!

Amennyiben bármílyen további emléket megosztotta velü nk. kérem, keresse a projektet

vezető kollégáseieat, Kloska Ttmás tö rténészt, a ÷ 36 26/502-568 telcfonszámon vagy

kisskrrtamarásskanzenhn email címen.

Szentzadre, 2018, december 3.

(dvö z!ettet,

Dr. Cseri Mikló s

— e’
i’s’

Szolgálati idő m emló kéü i” - féltve ő rzö tt családi relikvia
(Atulajdonos, Krupa Sándor honájáruláiával)



Tö bb száz résztvevő je volt a hét elején megrendezett fesztiválnak Fotó : Huszár Márk

Magyarországi Egyházak Ö kumenikus Tanácsa

OKTÓ BER A REFORMÁ CIÓ HÓ NAPJA

REFORMÁ CIÓ I GÁ LAEST
2018. októ ber 21., vasárnap 17:00 ó ra

Budapest Uránia Nemzeti fllmszínház

Budapest, VIII. Rákó cii Ú t 21.

tFk Csehszlovákia fél

évszázaddal elő tti megszállá

sába részt vevő erdő telki ve

teránoknak szerveztek bajtár

si ö sszejö Vetelt a napokban.

C)szláltCZi Sándor ö tletgazda

- aki maga is résztvevő je volt

az egri alakulat gépkocsiVeZe

tő jeként az 1968-as bevonulás

nak — hívta Ö ssze a még élő ka

tonatarsait kö zö s emlékezés

re. 1968. augusztus 20-án 23

ó rakor 24 szovjet, bolgár, len

gyel és magyar hadosztálY, kö

zel 250 ezer katonával kezdte

meg Csehszlovákia megszál

lását, eltiporanda a prágai ta

vasznak nevezett forradalmat.

Az internaCiOliali5ta kö teles-

ségét teljesítő tízezres ma

gyar magasabb egység része

volt az egri alakulat Is. A ma

170 éves Magyar Honvédség

e dicstelen 81 nap)ának szé

gyenét a máig nem lehel elfe

lejteni.
Az Erdő telekrő l bevonult

harmincö t tartalékos kö zü l

már csak tizenhatan élnek.

A megemlékeZéS a falu katoli

kus templomában dr Lengyel

Gyula plébános miséjével kez

dő dö tt, majd Oszlánczi Sándor

idézte fel sz ö tven évvel ezelő t

ti eseményeket A lelkes lokál

patrió ta szervező és Forgács

Jánosné polgármester névre

szó ló emléklapot, emlékme

dált emlékbort, egy-egy szál

ró zsát adott át a jelen lévő ,

hajdan volt bajtársaknak, ati

zenkileoc már nem élő ember

hozzátartoZó jának.
Ezután sz egri fertálymes

terek vezetésével vonult át a

gyü lekezet az általános Isko

la épü letébe, ahol sz 50. évfor

duló ra forgatott magyar doku

mentutufll.met, a Piros ró zsát

vetítették le
Ama még élő obsitosok kö

ztil a ü lmben szerepet kapott

Oszlánczi Sándor Is. Ajó l szer

vezett bajtársi találkozó végén

élénk beszélgetés alakult ki a

korabeli eseményekrő l s az

élményekrő l. B. K.

-

EGER A Nyugdíjaskiubok és tok. Dr. HegyesinéOrsó s va, A megnyitó n kö szö ntő t

Idő sek „ Eletet az éveknek” a szö vetség elnö ke kö szö ntő - mondott Habis László , a vá

Országos Szö vetsége kultu- jében kiemelte: a város gye- ros polgármestere, akí be

rális fesztiválját már hatod- rekkoruk ó ta bennü k éJ. szédében kiemelte, hogy a

szor rendezték meg a megye- — A múlt emlékei miatt, de városban Igyekeznek az Idő

székhelyen. A kétnapos ren- a folyamatosan megújuló vá- sekrő l gondoskodni. Ezek

dezvény helyszínét a Hotel ros szépsége miatt Is szíve- utána szö vetség vezető i átad-

Fló ra biztosította, ahol bemu- sen jö vü nk Ú jra és Ú jra visz- ták az Idő sbarát Polgármes

tatkoztak a művészeti csopor- sza Egerbe — fűzte hozzá. ter díszoklevelet. 3

4%bEK1i41p- -

DI5ZOKtLVEt
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111111 \Ll\lkNíi
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elnok urat

Az Egri Ezü stidő Szabadidő s Egyesúlet

Elnö kekéntazidő 5ekerdeken1 vegzett

sok éves megyei munkája elismeréseként

A rc. Napján (
elismerésben részesíti ‘

:- -

Hatvan 2018. októ beriS

- -1’
Sánta Gyula
megyei elnö k

(C — országos alelnok

— —

NYUGDI]ASKLUBOC S IDŐ SEK

„ LETET AZ É VEKNEKv

oRszÁ Gos SZö VETSCGE

HEVES MEGYEI SZERVEZETE

Ezü stidő szabadidő s Egyesü let

részére

A Megyei Idő sek Napja

Ii

2 Haan, 2018. októ beri9.

rendezvényén sikeres kö zreműkö déséri
elismerésként.

„ ...a reménység pedíg nem szégyenít meg...” (Ró m 5,5)
q

Az ö tven évvel ezelő tti szívszorító napokat idézték fel a bajtársak
2018. NOVEMBER 5., HÉ TFŐ

A dicstelen emlék ma már tö rténéléii

Ama még élő obs8osok e



A Szent Ksmtlt Idő sek Ott
honát ás annak kápolnáját
2001-ben szentelték fel. Idén
egy otthonlakó pénzadomá
nyábó l hozzákezdhetnek a
Szent Erzsébet leányanya
otthon építéséhez Is, ahol
a tervek szerint Száz gyer
mek számára alakítanak ki
bö lcső dét, ó vodát. Tokay Ro
zália a munkálatok kezdete
elő tti ü nnepségen úgy fogaI
mazott: Az idő sek számára
napfényes idő t jelent a Szent
Kamill ház, míg a csö ppsé
gek a pó tolhatstlan nagy-
szü lő k szeretetét élvezhe
tik nemsokára. A befejezés
hez, a berendezéshez, a fel-

Egriek is részt vettek az íntézmeny

Unnepsegen

Gyarapodik a Szent Kamífl otthon
EGER-KOLOZSVÁ R Megindító
an Szép Ü nnepi napokon vet
tekrésztaMagyarokVilágszö
vetségének képviselő i, kö ztü k -

az egri fertálymeaterek ö tfő s
kü ldö ttsége, Oláh István ve-
zetésével, Kolozsváron. A kü l
honi Magyar Mozgássérü ltek
Társulatának alapító ja, Tokay
Rozália, aki mags is mozgás-
sérü lt, fejébe vette, hogy ö sz
szefogással idő sotthont épít
tet kápolnával. Anyagi forrá
aJkat hatvan százalékban az
osztrák segítő ik által gyűj
tö tt használt ruhák értékesí
tése adta. A hiányzó ö sszeget
sz Osztrák Kamilliánus Rend
egészítette ki.

Leny tábornok

2018. októ ber 05. péntek 79:00

Helyfoglalás érkezési sorrendben

Szakmai jegy

Ara: 500 Ft
azaz ö tszáz forínt

Vásárlás dátuma: 2018.1005.
Jegyet csak elmaradt ebadss esetén válunk msszs

TERMÉ SzEr. •

gYo%vaszMAGAZIN

USO. ULUCIVIWLfl .l.i.J., ni: j ru

szereléshez további támogs
tó kat várnak. A felajánláso
kat a tokay.rozália@yahoo.
rom e-mailen, illetve +40
264-438768 telefonszámon
tehetik meg.

Az otthon udvarán a meg
lévő magyar fejedelmek ás
szentek szobrai után most to
vábbi ö t alkotás ás sz egri
ek ajándéka, a Kiss István fs
szobrász által készített Erzsé
bet kopjafa ia méltó helyre ke
rü lt — tudtuk meg Fűrész Já
nostó l, sz egri Ezü stidő Sza
badidő s Egyesü let vezető jétő l,
aki s magyar delegáció tagja
ként maga is részt vett az ü n
nepségen. 8K.Kiss István egri faszobrász kopjafát faragott Fotó : bekü ldö tt

Gi’JYI GÉ ZA
SZÍNHÁ Z

:get

-laleani kapu tér 4.

Telefon: 361518-347

° dó sz.: 15381206-2-10

2.31

jegf i16% Á FA-l tartalmaz L
EGEi t.:i

EKMK- Forrás Gyermek és lf]usági Hé
3300 Eger, Bartó k Béla tár 6. ‘

E +ulturálrs es M(ziészetr

Eger Bartok Bela tsr 6

A Jegy ara 2126% AFA-t ta,taI,naz

Adö sz 53813472-10
szi

-4

el elben

2018. december 2. vasárnap 9.00-tő t 19.00 ó ráig
Viilányi úti Konferenciakö zpont. Budapest XI. Villányi Ú t 71— 13.

IRJAL ES SZERESSEL!- Nyaiy Kiisztián író estje

A Találkozások sorozat Somodi Ildikó sz

Ml Kulturális Csatorna szerkesztó je beszélget vele

—

Helyfoglalás étkezési sorrendben

Ara: I 200 Ft
azaz egyezerkétszáz forint

XXII. Ezoterikus Karácsonyi Fesztivátja

BELÉ PŐ JEGy
Á ra: 3800 Ft (amely 27% áfa-t tartalmaz)

EGER A Servita-búcsút, a Fáj
dalmas Anya búcsúját, a ha
gyományokhoz híven, a múlt
hétvégén tartották. Krupa
Sándor a Város V. negyedé
nek — a Hatvani hó stya — fer
tálymestere elmondta, a szer
tartást minden ó v szeptembe
rének kö zepén, vasárnap ren
dezik. Ez az utolsó búcsúEger
ben, s egyúttal a legnagyobb.

www.egermozi.hu

1FtIA ItI
ia Beri nyc1

18.@9. 15:R

kTE N rter.f
ir

Cseh Istvánék bánatára nem szavai Wass Albert Fotó : Berán D.
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DECEMBER 27., CSÜ TÖ RTÖ

Igen aktív, programokban

gazdag hó napokat zart az

Ezü stidő Szabadidő s Egye
sü let. A nyugdíjasszervezet

tagjai tö bb kiránduláson,

elő adáson Is részt vettek,
Illetve elnö kü k meghívást

kapott egy rimaszombati

kö nyvbemutató ra. Ezekrő l

az etfoglaltságokró l Fűrész

Jánost kérdeztü k.

Stke Sándor
sikcsaodor@gmafl rom

EGER Az Ezűstidő Szabad

idő s Egyesü let elnö ke szerint

igen tevékenyek voltak a klub
nyugdíjasai az év utolsó ne

gyedében is. Egyebek kö zö tt

ebben az évben már másod

szor jártak a nagykö zö nség

Számára Ú jonnan megnyitott

Szpművészeti Múzeumban.

Fűrész János elmondta, érdek

lő dést váltott ki a résztvevő k-

ben az impozáns csarnok és
kü lö nö sen a budapesti lovas

idő szaki kiállítás. A kirándu

ló k tájékoztatást kaptak továb

báarró l, hogy a Leonardo Da

Vincinek tulajdonított ás álta

luk is megcsodált kisplaszti

kát — tö bb másikkal együ tt —

Ferenczy István szobrászmű

vész vásárolta 1815-25 kö zö tt
Ró mában. A mestertő l a múze
um tö bb mint Száz éve, 1914-
ben Vette meg.

dekességeken túl, megcsodál

hatták Mátyás Corvináit is.

Szendrey Júlia
emlékkiállítását Is látták

- A Széchenyi kö nyvtárban
megtekintettü kaz 1000 xJúlia
című kiállítást, ami a 190 éve

szü letett Pető finé Szendrey

Júliának, a ‚feleségek felesé

gének’ állít emléket — folytat
ta a nyugdíjasszervezet Veze
tő je. - Ugyancsak ebben az

épü letben rendezték be az el

Fűrész János egyesü leti elnö k

beszámolt egy Jelentő s kezd,

ményezásü krő t b.Tájékozta

tasa szerInt sz É letet sz É vek

nek kulturéPféazUvál ején

nyitottak klállftáat sz EzOaUdő

Szabadidő s Egyesü let szetve

ében első viághibonls re

lllwlékclmmel.A Dot)ó téli

Szent Hedvig Kollégium kiállt
tó termében bemutatott gyűj

temény országosan leegysdw

álló volt. A kézrő l káne szál
ló családi ó rö kségek, levelek,

fényképek, obaltok. apró sze

só világháború befejezésének

centenáriumi évforduló jára

létrehozott Térkép kiállftást.
Természetesen egyesü letü nk

tagjai ennek a tárlainak, 0-
letve az elsó világháborús re
ü kviáknak a tanulmányozá

só t sem hagyhatta ki fő városi
programjábó l.

Azelnö krésztvettapó sa

kró nika bemutatásán
Fűrész János két, a szemé

lyéhez kö thető programró l Is

mélye, tárgyak ő s t6k ke
zeléaében lévő fegyverek, ka

tonel felszereléel eszkérő k,

térképek Á . egyéb kurló zu

mok alkották, tárlat anyagát

Az eü gazodást a háborü ese

ményalben Idő rendi tabló k 5.-

gitették. A tö bb száz relllMát
kö zel negyven személy bocsá

totta a kláNltó k modelkezésé

re. A klállftás Ideién a béka

kerékpéroatochnlksl kísérő

je, Bagó Sándor nyugalmazott

honvéd alezredes tartott elő

adástafTonthalyeztiieluő L

beszámolt. A napokban Eger
ben, a Civil Házban Mátyás
királyró l és a koráró l tartott
elő adást, szü letésének 575., s
a tró nra emelésének 560. év
forduló ja alkalmábó l. Elő adá

sában egyebek kö zö tt kitért
arra, hogy Corvin Mátyás ép
pen 550 éve a megyeszékhe

lyen tartott országgyűlést. Itt
nevezte ki egri pü spö knek

Beckenaloer Jánost, aki feg
nálásának hat esztendeje alatt
építtette a várban lévő pü spö

ki palotát.
Az elnö kö t érintő másik ese

mény, hogy a kö zelmúltban

Rimaszombatra kapott meg-
hívást, ahol Pó sa Lajos-kró ni

kát adtak ki. Fűrész János eh
hez hozzátette: az író , kö ltő ,

lapszerkesztő és nó taszerzó

halálának 100. évforduló ja al
kalmábó l országos emlékévet

hirdettek meg a felvtdéki le
származottak. Ehhez a kezde

ményezéshez sz egri egyesü

let is csatlakozott egy kü lö n

emlékműsorral. Az azó ta el

telt évek majdnem hetven ren
dezvényét mutatja be az anya-
országi támogatással most ki

adott kö nyv.

.. — I

Bujjak a tortenelmi Kárpátaljai
kü ldö ttség

múltat a nyugdíjasok ismerkedett

A fő városi testvérszervezetü k bálba hívta a szabadidő s egyesü let nyugdfasalt Fotó : bekü ldö tt

Tárlatot szenteltek a világháborúnak

az egríekkel
EGER-BEREGDÉ DA Az elmúl
héten az egri adventi vásá
vendége volt az ö nkormán
zat meghívására Kárpátaljí
ró !, Beregdécla kö zségbő l érkt
zett kü ldö ttség. A Beregszásl
tó ? hét kilométerre lévő telepii
lést túlnyomó részt magyar a
kú reformálusok lakják. A há
kö rü l és fö ldjeiken megterme]
zö ldséget, gyü mö lcsö t, állatc
kat messzi piacokon értékes:
tik. A lakosság egy része átjár
határon, s itlénymunkábó l pr
hál megélni, a fiatalok tö bbség
pedig az Euró pai Unió országE
íban dolgozik. A Dobó téren hí
zi készítésű lekvárt, száríto
gombát, dió helet, gomhapástí
tomot, vessző kosarat, gyékén)
tárgyat, szö vö tt termékeket k:
náltak. A falusi turizmus leht
tő ségét Is ajánlották az érdekk
dő knek. Aki felkeresi ő ket, fali.
jukbó l idegenvezető segítség
ve! járhatja be a tö rténelmi etr
lékhelyeket. Beregszász, Uni
vár, Munkács, Iluszt, Csetfalw
Vereckei-hágó , Szolyva nevez
tességeivel ismertetik meg a k
ránduló kat.

Ö rö mmel újságolták, hog
ebben az évben a Rákó czi Szí
vetség támogatásával mí
járt náluk egy egri ö tvenfí
nyugdíjascsoport is, akik ige
jó l érezték magukat. A kü ]h(
ni, rendkívü l nehéz minder
napokban manapság életmer
tó az így szerzett kis bevéte
Elmondták, hogy a gyermel
színjátszó csoportjuk is van,
ö rö mmel elhoznák a gyerek
ket az anyaországba, hogy bf
mutathassák műsorukat Eget
t)en. Keresik a magyar támog
tó kat, akik úti kö ltségü k, szá.
lásuk, étkezésü k kö ltségeihe
hozzájárutnának. A rászoru
tak karácsonyának megszép]
tésére az egri Ezü stidő Szabad
idő s Egyesü let tartó s élelm
szereket és édességet tartalma

I
zó élelmiszercsomagot állítol
ö ssze és adott át. A Dobó Kat]
ca Nyugdíjas Szervezet és a Fa
lusi Vendéglátó k Heves megyr
Egyesü lete szintén ajándékcsc
maggal kedveskedett a vendé
geknek. B.

Bálba invitálta Ő ket
a fő városi testvó rszervezet

— A kirándulás délutánja

Is élményekben gazdag volt
— sorolta tovább az egyesü le

ti elnö k. — A pesti testvérszer

vezetü nk hívott meg bennü n
ket az általuk szervezett Er
zsébet-Katalin bálba. A Jó zsef
Attila Művelő dési Kö zpontban
valamennyien remek hangu

latban tö ltö ttü k az estét.
Megtudtuk, hogy a Mátyás

emiékévhez ts tö bb rendez
vénnyel csatlakozott az egye
oü letü k. A kö zelmúltban pél
dául kirándulást szerveztek a
Budavári Palotába, ahol a 215
éve megnyitott Országos Szé
chenyi Kö nyvtárban, más ér
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