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A Magyar Dal Napja előestéjén idézték meg Pósa Lajos emlékét, méghozzá Dankó

Pista „segítségével”. Az esten az Ezüstidő Szabadidős Egyesület vezetője Fűrész

János remek összeállításában a régió énekesei mellett (mert ilyen is vau) a város

óvodásai is bemutatkoztak. A nótaénekeseket Balázs Richárd és zenekara kísérte,

nagyszerű hangulatot teremtve. Az est végén oklevelek átadására ís sor került,

„a Pósa hagyaték értékmentő, hittel és magyar nemzettudattal történő életben tartá

sáért köszönetünket és nagyrabecsülésünket fejezzük kit Gál Judit, Eger Megyei

Jogú Város Kulturális és Idegenforgalmi Bizottság elnöke, valamint Dr. Kusper Judit

Eszterházi Károly Főiskola docense, a Magyar Irodalmi Társaság Heves megyei

elnöke” — áll az igényesen kiállított oklevélen. Akik kapták: Pósa Judit, az Emlékév

szervezője, Gábor Emese képzóművész és Csipka Rozália a Siker Kiadó vezetője.

Juhász Dósa János, Gömöri Hírlap, 2014. szeptember i.

Nem tudjuk, miért kerül be valakí az irodalmi köztudatba, miért nem, e mögött több

nyire az irodalom politika szokott állni, viszont azt tudjuk, látjuk, hogy mindig van

esély az újrafelfedezésre. Az, hogy halála után ioo évvel is emlékeznek egy szerzőre,

azt mutatja, hogy élhet pI. az a populáris regiszter, amit a nóták jelentenek, élhetnek

azok a mesék amit a gyermekek ma is tudnak élvezni. Élhet az az óriási életmű, amit

Pósa Lajos létrehozott, vannak, akik értelmezik, értékelik, olvassák műveit.

„EGY CSILLAG

SE RAGYOG FENN AZ ÉGEN
2014. SZEPTEMBER 13.

PÓSA LAJos DANIó PISTA NÓTÁIBAN

EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT, EGER

SzERvEzŐ: EZÜSTIDŐ SZABADIDŐS EGYESÜLET, EGER

Kusper Judit



A Száz éve elhunyt költő alkotásaít idézték fel az Idősek

Ady munkásságára emlékeztek

EGER Az Egri Civil Házban

emlékeztek az egybegyűltek

januárban - az örök halhatat

lanságba száz éve távozott —

Ady Endrére az Ezüstidő Sza

badidős Egyesület szervezésé

ben. Vetített-képes előadásá

ban Juhász Zsuzsanna tanár

mutatta be a hallgatóságnak

a költő szenvedéstörténetét

Ermindszenttől, Debrecenen,

Nagyváradon, Párizson át Bu

dapestig.
Az előadó arról értekezett,

hogy az író-költő majdnem

húszéves alkotói korszaká

ban 1300 verset, 340 novel

lát, 3300 cikket, s 1800-nál

is több levelet irt. Sem előz

ménye, sem folytatása nincs

a költészetének. Szerelemmel

szerette a szülőföldjét, a nő
ket, az életet, s az Istent.

Az emlékezésnek mintegy a

folytatásaként budápesti ren

dezvényeken vettek részt az

ezüstidősök Ady halálának

napján, január 27-én. A Fíu

mei úti sírkertben virágot he

lyeztek el a költő síremléké
nél, megtekintették a Petőfi

Irodalmi Múzeumban A föltá

madás szomorúsága című em
lékkiálhtást, bejárták a Bon

cza-lakásban berendezett Ady

Emlékmúzeumot, s a volt Li

get szanatóriumban kialakí

tott Ady Emlékszobát. S. S.

FEBRUÁR 14. CSÜTÖRTÖK 16.00 / EKMK EGRI CIVIL HÁZ

ADY ENDRE 100
Juhász Zsuzsanna előadása Ady Endréről, halálának százéves évfordulója

kapcsán. Az Ezüstidő Szabadidős Egyesülettel közös program.

A bIDés inavenes.

Id-,,:

MEGEMLKEZÉS A KÁPOLNAI CSÁFA 170. IFORDuLóJÁN
2079. FEBRUÁR 26., KEDD

75:00 KOSZORÜZÁS A KÁPOLNAI CSATA HŐSEINEK
EMLÉKMŰVÉNÉL, MAJD A KÖNYVTÁR EMLÉKTÁBLÁJÁNÁL
TALÁLKOZÓ A FÁJDALMAS ANYA (HATVANI) TEMETŐ FŐBEJÁRATÁNÁL

16:30 GÖRGEI TÉLI HADJÁRATA ÉS A KÁPOLNAJ CSATA
PINTÉR ISTVÁN ELŐADÁSA

__________



EGER Immár hagyomány,
hogy minden évben egy alka
lommal más szerepben mutat
koznak be Ismert közéleti em
berek. Az idei programról Fű
rész János, az Ezüstidő Sza
badidős Egyesület vezetőjeel
mondta, február 23-án, szom
baton, délután három órakor
az EKMK Forrás Gyermek- és
Ifjúsági Ház színpadán zené
vel, tánccal, verses produkció
val lépnek fel azok a népszerű
egri emberek, akik hivatásuk
mellett, szabadidejükben szí
vesen művelnek egyéb kultu
rális tevékenységet. A tizen
egyedik alkalommal megren
dezendő találkozón olyan kü
lönböző korosztályú, szakmá
jukban, hivatásukban elis
mert személyek lépnek szín
padra, akik műkedvelőként,
örömmel mutatkoznak be a
közönség előtt.

Az egyesület vezetője hoz
zátette, fontos küldetésüknek
tartják évről évre felkutatni
a rejtőző tehetségeket, így is
népszerűsítve a Város humán

értékeit. Céljuk, hogy örömte
li közösségi élményt kínálja-
nak úgy, hogy közben Új ba
rátságok is szövődhessenek.

A műsorban fellépnek a
korábbi sikeres szereplők,
dr. Gytvai: Gyula, dr. Ko
vács Kázmér, dr. Vass Mik
lós, Faatimah, Hancsicsák
Mihály, Krupa Sándor, Püs

Sokúj arccal
tálálkozhatunk
az Idén Is
a színpadon

kí Imre és sokan mások. Sok
új arccal is találkoznak majd
a nézők. Dr. Rostás Bea és fér
je, Jovic Andreja, dr. Misz Mi
hály, dr. Kiss Nándor, Czibere
Zsolt, dr. Szalóczi Ilona, Peter
di Gábor, Szécsényi Orsolya,
és még sok más köztisztelet
ben álló ember. Nagy Adrienn
Judit énekművész lesz a dísz
vendég, a műsort dr. Hanisné
Petró Valéria vezetí. B. K.

Ismert egríek más
2019. FEBRUAR 18., HÉTFŐ

szerepben lépnek fel

ISMERT EGRÍEK.— MÁs SZEREPBEN
keresünk műkedvelő fellépőketszínpadi műfajokbanI (hangszer, ének, vers5 egyéb).r

I Érdeklődni: Ezüstidő Szabadidős EgyesületI E-mail: eszeeger@gmall.com «Tel.: 06-701526-2805

I
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-. EZÜSTIDŐ SZABADIDŐS EGYESÜLET
3300 EGER, KNÉZICH U. 8. Tek: 06 70 526-2805 eszeeger@gmail.com
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LXI. ISMERT EGRIEK
- MAS SZEREPBEN
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ZEN]S SHOWMŰSOR
2019. FEBRUÁR 23-ÁN SZOMBATON 15 ÓRAKOR

AZ EKMK FORRÁS SZÍNPADÁN (EGER, BARTÓKTÉR6.)

KÖSZÖNTŐT MOND: HABIS LÁSZLÓ Eger MJV Polgármestere

MEGNYITJA: KISS RENATA sz EKMK igazgatója

MŰSORVEZETŐ j)R. HANISNÉ PETRÓ vALÉRIA
FELLÉPNEK ZENÉVEL, DALLAL, TÁNCCAL, VERSSEL:

Dr. Agárdi Mariann Farkas Máté Máriás GáborApró Gréta Dr. Fekete Márta Dr. Misz MihályBali Ádám Dr. Ferencz Márk NaajrJózscfBartók János Dr. Gyetvai Gyula Peterdi GáborBorhyTsmás Dr. Hanisné Petró Valéria Püski ImreCziberc Zsolt Hancsicsák Mihály Rohonczy ZoltánCseliei Judit Jovic Andrea Dr. Rostás Bea PirosDévai Gábor Dr. Kiss Nándor Dr. Szalóczi IlonaDobai Ákos Tóbiás Dr. Kovács Kázmér Szécsényi OrsolyaDobák-Sustyák Tamara v. Krupa Sándor Tóth Györgyi KrisztinaGál Judit Lakatos János Dr. Vass MiklósFaztimah Magyar Gyula Vincze Aranka

DÍSZVENDÉG: NAGY ADRIENN JUDIT ÉNEKMÜVSZ

Belépőt 700 Ft
A rendezvény támogatói: Eger MJV, Egri Kulturális és Művészeti Központ, Szuperinfo, Heves MegyeiHírlap, Szent István Rádió, Média Eger, Teveműhely, Egri Csillagok Zrt., Juhász Testvérek P4ncészece,Egri Borvár, Dula Áron Bence pincészere, Rabóczkf Attila Borászat, Kurdi Pékség, v. Krd*ándor,Emerencia Virág, Bóta György pincészete
-



EGER Tizenegyedik alkalom
mal rendezte meg az Ezüstidő
Szabadidős Egyesület népsze
rű programját. Az Ismert eg
riek — más szerepben show
műsornak Idén ismét nagy Si

kere volt, s tíz Új fellépő Is szí

nesítette a rendezvényt a For
rás Szabadidőközpontban,
így a nézők 36 produkciónak
tapsolhattak.

Fűrész János egyesületi el
nök köszöntőjét követően az
eseményt megnyitó Kiss Re
náta is produkcióval rukkolt
elő: az Egri Kulturális és Mű
vészeti Központ igazgatója
egy Ady-verssel szmnesítette
mondandóját. Köszöntőt mon

dott a megyeszékhely polgár
mestere. Habis László örömét
fejezte ki, hogy a helyi kul
turális rendezvények egész
sorát rendezi a szabadidős
egyesület.

Ami pedig a műsorszámo
kat illeti, azok meglepően
szmnvonalasak, legfőképpen
sokszínűek voltak. Ezek kö
zül is kiemelkedett a rendez
vény díszvendégének, Nagy
Adrienn Judit énekművész
nek a fellépése, s a Hírlapban
publikáló Hancsicsák Mihály
gitárjátéka is. Az új fellépők
között dr. Rostás Bea Piros és
férje produkciója is nagy si
kert aratott.

Az ezüstídősök rendezvényén tíz új felÍépő volt 2019. FEBRUÁR 26.KEDD

Három tucat egri Új szerepben
I

É

S. S. Dr. Misz Mihály szavalt Képgaléria: heol.hu Fotó: Korsós V.

EG’ER
3ÁRDONYI GÉZA

SZÍNHÁZ

Csínom Palkó
daij áték

I

2019. január 24. csütörtök 19 óra

ildszjnt hal 6.sor 11.

. .. —

A jovot tervezték
HATVAN Az Életet az Éveknek nyugdíjas Szervezet Heves me
gyei klubjainak a vezetői gyűltek Össze tanácskozásra a
Grassalkovjch Művelődési Házban a napokban. A résztvevők
egyebek között a 2019-es év rendezvényeit és költségvetését ter
vezték meg. T. O. AII. --
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A nőnapra ís
készülnek
EGER Az EZÜStÍdŐ Szabaci
idős Egyesület erre az esz
tendőre is tartalmas prog
ram-összeállást fogadott
el, amit a munkatervükben
rögzítettek Egyik legjelen
sebb rendezvényüket, az Is
mert egriek más Szerepben
zenés show-műsort ma tart
ják. Rendeztek már két egy(
sűletj napot, elhangzott két
előadás, illetve a fővárosba
Is kirándultak. Legközelej

BEKE SÁNDOR 80. Válogatott társaságot látott vendégül pincéjében Beke Sándor volt egri

színidirektor vasárnap. Ajubiláló színházcsináló által készített kolozsvári káposzta, más finom falatok

és első saját bora várták az Eger közismert személyiségeiből, színészekből, irodalmárokból, tanárok

ból és újságírókból álló kompániát. A társaság tagjai — nem csak kerek születésnapja, de Sándor nap

alkalmából is — Szép szavakkal, versekkel köszöntötték a vendéglátó ünnepeltet. BEKULDOTT FOTÓ
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Fejet hajtottak és emlékkövet hélyeztek el a háborús hősök nyughelyénél

Hosszú beszélgetésre ké
szültem Bagó Sándorral, s
sz Is lett belőle. Volt miről
szótváltanunk, merta Tarna
menti városban élő nyugal
mazott alezredesnek nem
mindig úgy aikult sz élete,
ahogy korábban elképzelte.
A világ megbékél egy Idő
után - tapasztalta körútja
során sz európai katonai te
metőkben tisztelgő egri bá
kekerékpáros ós társa.

Szilvia István
ausl3cagmolLcozn

VERP!IiT Kezdődött ott, hogy
vadászpilóta szeretett volna
lenni, a szigorú alkalmassági
teszt azonban nem slkérült,
Így lett belőle harckocsizó.
Tanult a Kossuth Lajos Kato
nai főiskolán ás a moszkvai
Páncélos Katonai Akadémián,
szolgált Abasáron, Verpelé
ten, Egerben, s amikor 2000-
ben nyugállományba vonult,
arra gondolt, anhyl pörgós év
tized után eljött a pihenés ide
je. De ez sem Így alakult.

- Nem sakkal később övi

J szehozott a sors Zelei József
fel, aki munkatársat kcresot
S ezzel elkezdődött életemk
az a szakasza, aire mlnJg
hálával emléke - meséli.

Az egri Z ‘Józsefet alt
kor már ne zó
kénttartották - nem
sport béke
kjpáros követeként bejár
ta a fél világot.

A isváros, Albert kbe’
nyéke ádózosaták hetyazine
volta somme-l hadművele
teksorán. A bazilIka tornyá’
ból Jól átható volta frontsa
ccl, ezért szinte rommá izom
tárták. de a torony átva ma
radt. A tetején lévő 5méter
magas, a gyermekJézust tar
tó Szűz MórIa-szobor vÍzszin
tes helyzetbe hajolt, de nem
esett I.. A templom előtt
harctérre vonuló brit katonák
között sz a legenda tetjedt,
hogy sz veSzti cIa háborút,
akInél s mélybe zuhan, 191$
márciusában a németek cl
toglalták a várost, azézany
Szűz szobra pedig épelösban
a földre hullott...

egy párizsi galéria előtt állítot
tak fel.

A keleti ffoot Kassa—
Riga közötti szakaszát Jár
va megálltak a lengyelorszá
gi G-orlicénél lévő 60, sz. oszt
rák—magyar katonaI temető
ben, ahol sorjáztak a nevek:
Jozef $zantai, Janos Seben,
Mihály Cslglan... Távolabb, a
Limonowa melletti csata men
tette meg 1914-ben Krakkót.
itt a lovalkrói leszállt magyar
haszárok kézltusával szorítot
ták vissza sz oroszokat. Az uk
rajnaI Keprin közelében szál
lások recepciósától értesültek
egy már-már elfeledett ma
gyar katonai tametőről. A lit
vániai Vilniusban pedig ‚Ku.
Honvédlnfanterieregiment
No. 10. Eger felIratú emlék
múnél hajtottak fejet.

Az alkalmanként több mint
egy hónapig tartó túra során
gyönyörű hegyes-völgyes tá
jakon, helyenként zivatarban,
ködös szerpentlneken, más
kor harminc fok fölötti hőség
ben hajtották a kerékpárt.

— Minden fáradságot meg
ért - véli Bagó Sándor -‚ hogy
sz eredett helyszfneken gon
dolhattunk sz öldöklő küz
delmek áldozataira. Soha nem
felejtem cl azt a korábban So
káig Miskolcon élő olasz höl
gyet, aki találkozásunkkor
arról beszélt, hogy ma már
senkt nem tekint ellenség
ként a nagy háború magyar
katonáim. Azt mondta, a vi
lág megbékél agy Idő után...

Munkácsy
életműve
előtt
tisztelegnek
EGER Munkácsy-175 címmel
tartanak előádást az Egri Civil
Házban március 7-én az Ezüst
idő Szabadidős Egyesület szer
vezésében. A 175 esztende
je született művész életét és
munkásságát mutatja be vetí
tett képekben Bagó Sándor, a
téma kutatója.

A magyar festészet kiemel
kedő alakja Lieb Mihály Leó
néven Munkácson született.
Az 56 évet élt békéscsabai
asztalosinas világhírű festővé
vált. A Siralomház, a Krisztus
trilógia, a Honfoglalás festmé
nye iskolát teremtett.

Vasárnap az egyesület tagjai
felkeresik a Szolnoki Galériát,
ahol Munkácsy-kiállítás nyílt
februárban. A tárlaton a Pákh
gyűjtemény ötven darabja és a
békéscsabaí múzeum 25 fest
ménye látható.

Katonái mementó
Akinél leesik
az Arany Szűz
szobra, azveszti
cl a háborút

Lengyel kIadvány Is számon tartja a magyar hösöket, mutatja Bagő Sándor Fotó: Szltvás istván

- Amikor 2004-ben Eger
lengyel testvérvárosába,
PrzemyH-be készült, megkér
dezte, lennék-e a kísérője, s
én Igent mondtam. Ez a továb
bi utakon is Így maradt, a szer
vlzautával követtem minden
hová, rio ahol lehetett, ott én Is
nyeregbe paltantam.

Ezzel sz úttat kezdődött sz
a két óv soróii megtett, több
mint 12 000 kilométeres túra,
mellyel sz t. világháborúban
elesett magyar katonák nyug

hetyelnél tlsztelegtek. Miként
Európa egyik legnagyobb ka
tonai temetőjében, Doberdó
közelében is. A Clmetero
Militare egyik porcellasorá
han bétezer ismeretlenkatona
fekszIk, a másikban 14 ezer
560 austro-hungara neve ol
vasható.

— Nagy megtiszteltetésnek
éreztem, hogy katonaként a
sapkámhoz emelhetam a ke
zem ezen a helyen — Idézte a
kegyeleti látogatást.

Kobarid, Caporettó, Piave,
Monte Grapps, később a nyu
gati front mentén lévő teme
tőkben is felkötöttók a nemze
ti színű szalagot, s emlékkövet
helyeztek cl. A franciaországi
Verdun melletti Douaumont
erődnél magyar hadosztályok
harcoltak annak idején, sz
elesettek nyughelyén állan
dóan piros rózsató virít a ke
reszieknél. Ypres székesegy
házában pedig katonai köpe
nyekből emelt méltó memen

tót sz utókor. Erre sz útra há
lás feladatot kaptak: Hegedűs
Tünde szegedi festőmúvész
egy géppuskafészek nagy mé
retű képét festette meg, s ar
ra kérte európai művésztársa
it, hogy egy-egy kis alkotássa
fejezzék kI a békevágyukat. A
francia nemzeti ünnepen ren
dezett díszszemle ideje alatt
ezekkel — a Zelel József és tár
va által összegyűjtött — béke
palOttákkal takarták le a ha
lált osztó géppuska képét, amit

L B. K.
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210 ÉVE TÖRTÉNT
Fűrész János: A Szent korona Egerben című előadása. Az Ezüstidő Sza
badidős Egyesülettel közös program. A belépés ingyenes.

A napóeon[háborúk dején menekítették ide

Orizték a Szent Koronát

Méltón zárják a
Mátyás-emlékévet
EGER Az Ezüstidő Szabad
idős Egyesület ma zárja a
Mátyás-emlékévet. Az el
múlt esztendőben Corvin
Mátyás király születésé
nek 575., trónra emelésé

2
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EGER Az Ezüstidő Szabad
idős Egyesület rendezésében
Fűrész János tartott előadást
abból az alkalomból, hogy
210 éve, a napóleoni hábo
rúk idején Egerbe menekítet
ték a magyar Szent Koronát.
Az ereklyét 1809. június 17-
től szeptember 21-ig előbb egy
napig a korábbi székesegyház
sekrestyéjében, Utána a me
gyeházán őrizték.

Az előadó a Saját maga ál
tal készített maketten mutatta
be a korona felépítését, szólt a
19 zománckép, s a többi ékít
mény jelentéséről. Taglalta a
koronázási jelvények történe
tét, hányattatását.

:r’f!

nek 560. évfordulóját elő
adással, a Corvinák, vala
minta róla mintázott műal
kotások megtekintésével Bu
dapesten, Kolozsváron, illet
ve a Szent István Baziliká
ban rendezett országos kiál
lításon és zárórendezvényen
való részvétellel ünnepelte a
tagság az emlékévet. Ma dél
után négy órától az Egri Civil
Házban a Mátyás-templom
ról szóló előadással zárják
nagy királyunk emlékévét.
Bagó Sándor saját felvételei
vel mutatja be a Mátyás által
bővített budavári Nagybol
dogasszony templomot. B. K.

A apai nagyapa frontról irt
lapja óv a masik nagyapa
egykori bajonettje alapozta
meg azt e gazdag gytijte
ményt, amellyel Krupa Sán.
ck)r tiszteleg ősei emléke
(‘lőtt,

vltvú’ István

EGER Kell coraim 1916. május
23 án DittessékazlrJézus

Szűz Mária ezen’
(íu5v cl astil:tvei Icöszüntöl: hu
ioatccl, .I.ztII szép zavakkal
leutvvz ozép lányom, a Szőke

izt és a kb Sáttdorkfim.
‘c jóságos lsteonc’k adok há
lii, bogs nijez,ert atlanti ta -
OllI, cc -‘,z5l;g’5 cagyok. -L le

seli’t n kadaus, tcalá Isten
nek, ége,I’Ic vagytok,
Jltttts 5kOltttt bajtct)k., meg
erteitem ős örülteat, hogy a
szőlő szopelt h’jlődik ‘Az a bal,

vsztslságra S kedves
saláilojattt’: tt”151 ttUt’)k 5110

ctc. III ti cyn esik az es’) ős lii—
tieg iv vau” rötta szálkás be
tűit Krttpa (‚cispár 575b052Ve

idő, aki a Keleti-Kórpátokicas
tévő Uzsoki hz génál túR bor
rab tdejcit attolt hírt magáról
othoni F7rtetkjttek.

A lE°cI 510 l,elo’reteuvc’.
uve:lap niógőtt 101)51 07-

‘al zt Int ztbtcli fényképpel
cevtItt, .tmalyrxi O Szarvas
téri hkta,tyóha 1914 ben a
99 -os gvalagezrvdhoz 9eVI)

tett katonák láthatók, kiij.-
tűt: a nIr,cstit sor kőeopéti

A mott 65 űVOS Itrapa SáS’
dort 20a3-ban, a hatvani L
negyedben salesztottiik for
tzibmvsternak A tatiós 1a-
rátságokat hozó bztgycmany
rarcő testületben a második
ziiszItnrtó tisztségét cisc
S Ez a tevóbceeysag cern 911

csi 1--ytcis i11o, a b’gens’égi
huszár illetve tiszti ozahiva
öv a lIft milliméteres ágyú fa

tagott sézhütelye.
Küllői kategóriái képeznek a

régi tőrtónciiní könyvek cIa
tnmcík. Ezek köztil is Elemet
ketiik SZ FldI’kt’S őszig ül
tol 1917-ben kiadott Koroná
ciki őlbutn, amelynek az ifjú

(vetkr;l szóló két oldalát km
jegyére! látta cl cc 1991) Ion
Egetben átt Habsttnrg ljttó
es felesége, Reghia lierregne.
A köstvvespotrotc fellelhető to
s,ihbá te ótki;tetc”,, lonbottan
ady borít-ital lf’% Icett l:i,elott

1818-46-iLl Magyar ilia
badsíghart- I cl létiCtc’ ‘ciitiV

_A Felvidet; év iáirpttalja had
története t9l4-i9lll, továbbá
az 1939-ben megjeleni ‚10-es
llonvétl ‚thom. Az egyikfaton
az 17117 es ónotli orozággsűlest
ábrázoló festmény lenyomata
látbatú, le eiedeli műset útlai
Petrks Csont, Petőfi Sándor
másod unokatestvére alkotta.
de ott függ pélctaul a Koseutti
lajos búcsúja a hatoló) cmii
tez:ttaénv tifOnetta, valastint

massza tŐle: a 7O-n évek
eloján Sudaposlan, a átez
szazeditől töltötte sorkato
nai szolgálatát. s többnyire
o nem-toll únaepekkor sz öl
lami zdszlóníl, illetve állom
fökfegedásánál adott diós.
őrséget.

kép, aoú sz elsó világbi
botúhatt kan dó seurke htiseá
rak tútnadását iitöljtette mc:’.

1-elomotni iv neht’e lenoc,
latgv milyen történelmi érté
laik tannak még egy olyan
gyűjtő tárhúazihait, aki o’gy
aránl éri]eklőtttk a Ilákórzi es
az 111411 os ozahadcágharc, ta
vhl a két vilagitáhorú, es
lamint sz 19Sf,- os fartailalsin
eseméttvei iráni. Az utóbbiak
előtt sajátos fúhajtása volt: ac
egri ‘59-os eoilékmti alkotó
Ja, Király Róbert szobrásesiti
vész Férésc5re tőrepa Sándor —

mint aranvlzeett lat:stosmes
ter és dísztnúkovárs hajlitiir
itt, fotmázta a kölotttl’ fölé ma
gasodé,sa totiodalont jelktpé
de rótt tyukao ztiszlúl. Az er
délyt Nvc’rgzstetűs átio kopja
fa díszvasaiata öv a tetején lé
vő’ alatt’ szeli vaz,korena 1t sz
6 keze tettnfzáját dicseri.-- tgv érzem,
őseink cmléké-t, ha som ezt les

— adja stutittiziakíi anztak
a-e áldozatos múltidéző leté
kenysigicek, amit imttiór itége
ős fél ‚5s-ttzede cégre.

S. S. Fűrész János a makettel és a hallgatósággal Fotó: beküldött

A nagyapa tábori lapja a frontról

I
Zásztótartó tett a díszszázad őrébőt

—--------

A féltve őrzött kincs: Krupa Súadnr bekeretvztette a eagyapja losolét 00 otaez trűettál és-a 60-as ozred

katonéitól készültféttykópeL Gyültemőnyének fontos darabja a telikvia Fotó: Szilvás István

ft’szitó hai:-zoo safaszan
zitővel. l)gyara:sal. a téttutt
családi ereklyék kozó tarto
zik sz att ci nagvap;t, ci Csí
ki havsook ltzgszelib tömött,
sz llz--vúlgcbmc ntm’sst,esíilt
ugvatireak ólt—as katona, lii
rótt Sándor első vifághábti
nis bajotirttjr, atitit liaeahs
zott asagövaL

- Sokziig o fészer geri’nilóla
bovok beaztirva, s talán tizen

kér éves Kitettem, atitike ne
kem adta nttittcljtl a-e ot o’leli
afiapoccohatt megúrestt S7Úttí

t’sekíiet a ota Ittir ugvztttc v-ik
ngvafa km-e unoka.

ő régittitll t’tnitt ei iratti
otör tokiitttltéttt is rtli’Icl,,clcc
ktupa Sáitóat I a II. világlró
tiorút megjárt, s a mára,nats
si Ot:ör tttc’zőnél, a-o \rpád-vo
tett véttoleként fttgsógtta e%i’l I
haiiuc adász é’itctajtja elheazé
tései lelték ttéldatstttatú östi
ttsztc-lsjécé. S eoyftett cii cm -

klziiktt őrző dtktttucttlcroitok,
könyvek, halottat felszereté
sik és fegyverek gyüjtűtéé.
aki t:tzlthtásokott, tztmte’ettit -

jevcto ‘töatús-okon, rititlha—
gsó ttkokzt törtési-h-ntútúkott

lesei kiizmentlére azokat. tél
kint a. trIizsatla Ik oselályú vk
lőzségi, illetve sz egvyástts
zzehesültíci érnút, vaiatttittt a
Károly rcttthtatkeresztet, vagy
“dooaph kattmakldájál, s azt a
ttjt-gvzé»t. atttilRitnaszt,mtta—
fon szolgálva titkon kész-ilott a
hafársív vosatltacást pontjai
rút. Sla ittam ftékét»n ntt’gfér
egviittís ittellett a ntistdik vb -

ióghtíborüs ttbtitet itátizsák. a
gyal-agsztgt áss, az 18411 as



letére rendeztek ünnepséget.
A fejedelem szobránál, a szü
lőháza előtti emlékparkban
a falu polgármestere, Varga
Anna Tünde, majd Laczkó La
jos, a II. Rákóczi Ferenc Pol
gári Társulás elnöke köszön
tötte a Kárpát-medencéből
érkezett szép számú egybe
gyűltet.

az ünneplők. Rákóczí és bujdo
só társai hamvainak hazaszál
lítása után, 1906-ban Mayer
Ede készítette el a II. Rákóczi
mellszobrot Zólyom főterére,
amit 1920-ban ledöntöttek.
Jó érzésű magyarok. a várban
rejtegették azt, később a szo
bor Fülekre került, s 1969-ben
hozták Borsiba. 2013-ban meg-

élhetési bűnözők ledöntötték,
három részre vágták, de még
a beolvasztás előtt megtalálta

A Rákóczi-szabad
. ságharc emléke

számunkra ís pél
dát mutat

a rendőrség. Közadakozásból
felújították, majd 2018-ban Sá
toraljaújhely és a helyi polgári
társulat segítségével Új poszta
mensre emelték.

‘‘“° “ARCIU%__i—
A felemelő ünnepségen eg

ri szereplők — őr. Kovács Káz
mér, Nagy Adrienn Judit ének
művész, dr. Ferencz Márk, Do
bal Akos Táblás, v. Krupa Sán
dor, Magyar Gyula és Csörgő
Ilerczeg László — is felléptek a
Rákóczí-kor hangulatát meg-
idéző műsorukkal. Az Egri
Fertálymesteri Testület V. ne
gyede koszorút helyezett el a
fejedelem szobránál — számolt
be lapunknak Fűrész János,
az Ezüstidő Szabadidő Egye
sület vezetője, az egri delegá
ció tagja.

..

Orökségünk
védelmében
Félezer önkéntes ci Púlos-romoknól

Nem titok, hogy a civil szervezetek nyitott szem
mel járó önkéntesei sok kallódó értéket adtak
Vissza a társadalomnak. Mikor még nevetéstől,
Szerszámok, kisgépek munkazajától volt hangos
az almán hegyoldal, az Eger patak öbléhez simu
ló tisztás az egriek kedvelt kirándulóhelyének
Számított. Sejtették, vagy nem, de a fenyők, töl
gyesek alatti tisztás az egyetlen magyar alapítású
Szerzetesrend, a pálosok kolostorának romjait
rejtették. A völgyfőben eredő patak olyan simára
Optatta homokkő medrét, hogy akár fürdőme
encének is használhatták egykoron. Gombázók,
irándulók jöttek mentek az évek során, és nem
ermészetes következményként, de egyre szapo
Odott a hátrahagyott szemét. Mígnem 2005-ben
egkezdődött a Felnémet-almárvölgyi Mária
lagdolna kolostorrom környékének kiránduló

hellyé alakítása. Az Egri Civil Kerekasztal Szabad
idő szekciójának tagjai Mácsár Beáta szekcióve
zető kezdeményezésére - a Föld Napjához igazít
va — megkezdték a terület k3rbantartását, szépí
tését. A kezdeményezés visszhangra talált a ter
mészetbarátok körében és évről évre egyre több
önkéntes fogott kaszát, gereblyét, metszőollót,
hogy a kirándulók kedvenc pihenőhelyévé tegye
a hajdani kolostor területét. A kolostorromot a
vármúzeum régészei feltárás után betemették —

megóvandó az eróziótól és a rongáló kezektől. A
természet azonban minden évben visszavesz
valamennyit a területből, így „biztosítja” az egri
civileknek a tavaszi találkozás lehetőségét.

Az elmúlt évek során nem csak a szemét tűnt el,
de pihenőpadok készültek az árnyas tisztáson,
tűzrakó helyek kerekedtek. Szorgos kezek tájé
koztató táblákat készítettek a környék állat és
növényvilágáról. Aki többet szeretne megtudni a
kolostorról és egykori lakóiról, az is talál eligazí
tást az almán kolostorromnál. Jó érzéssel tapasz
taltam, hogy az elmúlt tizennégy év alatt a szek

ció felhívására milyen összefogás alakult ki törté
nelmünk ezen értékének megóvására, és a ter
mészetjárás során megpihenők kulturált környe
zetének biztosítására. Jöttek önkéntesek más
szekciók közösségeiből, de voltak az önkormány
zattól, az egri tankerületből, sőt több középisko
lából is. Partner is akadt; a városgazdálkodás
biztosította a szükséges szerszámokat, de az
alkalmi önkéntesek is hoztak is magukkal. A sza
badban végzett közös munka nemcsak verejték-
kel harmatozott, de örömmel Is feltöltött ben
nünket. Nagyszerű emberekkel, partnerekkel
találkozhattunk. Egyszer a Dobó István Vadász
társaság szakácsa főzött ebédet, máskor ügyes
asszonykezek kentek kenyeret, ezzel szolgálva jó
étvágyunkat. A természet szeretete, a pálosok
megidézhető szellemisége, vagy csak az egymás
hoz tartozás érzése vezet újra és újra az Eger
patak öbléhez? Nem tudom, de a jó ügy szolgála
ta minden alkalommal újabb erőt ad a holnapok
hoz.

Fűrész János

Borsíban a Rákóczi-emlék- Ünnepi beszédében Gaál
év nyitórendezvényén a felvi-, Gergely, a Rákóczi-emlékév el
déki Borsiban II. Rákóczi Le1 nöke a fejedelem mély keresz
renc születésének 343. éS cr- tényhitét,hazaszeretetétemeldélyi fejedelemmé választá- te ki. A szobor különös históri
sának 315. évfordulója tiszte- ájával Is megismerkedhettek

!L’Lc’ ‘5%
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Azünnepi műsorban Krupa Sándor, a Fertálymesteri Testület második zászlótartója (középen) az Ott, ahol C
zúg az a négy folyó című dalt énekelte Magyar Gyula tárogatókíséretével, s nagy elismerést aratott. - .‘ z’l



Egri hobbí
művészek
találkozója
EGER Immár a 11. alkalom
mal szervezi meg az Ezüst-
idő Szabadidős Egyesület az
egri hobbiképzőművészek kí
állítását, az AgriaAutArtot,
melynek megnyitója március
8-án délután Öt órakor lesz a
Ziffer Sándor Galériában. Fű-
rész János, az egyesület elnö
ke elmondta, nagy öröm szá
mukra, hogy önkéntes társa

dalmi szervezetként elsőként
kaptak helyet kiállításukkal

2 a Dobó István Vármúzeum

t kezelésében lévő galériában.
Az Ismert egriek más szerep-
ben színpadi produkció iker-
rendezvényeként most a hob
biként alkotó képzőművészek
mutatkoznak be, minden ed
diginél nagyobb számban.
A jelentkezések alapján a több
mint hatvan művész változa
tos műfajjal lesz jelen majd a
tárlaton.

Az egyesület tagjai keresik a
lokális értékeket, céljuk, hogy
kötődjenek a polgárok ahhoz a
helyhez, ahol élnek, ismerjék
meg egymást, beszélgessenek,
hiszen így érezhetik saját ott
honukként a várost. A megnyi
tón szeretetvendégséggel kö
szöntik a hölgyeket a nemzet
közi nőnap alkalmából. B. K.

Dobó István Vármúzeum EZŰSTII)Ő SZABADIDŐS EGYESÜLET

Egri Kulturális és Művészeti Központ
aji .om vw ezussidoegrrhu

EGER

XI. AGRIA AUT ART
64 EGRI AUTODIDAKTA (HOBBI) KÉPZŐMŰ VÉSZ KIALL(TASA

2019. március 8. péntek 17 óra
Ziírer Sándor (Zsinagóga) Galeria (Eger, Kosststh 1,. ti. 19.)

Köszöntőt mond: Habis László Eger MJV Polgármestere

Megnyitja: H. Szilasi Ágota mívészettörténész

Közreműködnek: Nagy Adrienn Judit énekművész és Dr. Kovács Kázmér

K Bódi Ilona
K Csákfaivi Kata
K. Dobó Katalin
K Kelemen Márta
Kállai Margó
Kiss István
K. Vincze Rózsa
Kutnyák Géza
Keresztes Edina
Kocsis Gyula
Koncsos Ferenc
K. Huszka Szilvia
Lehó Ildikó
Lenhardt Mária
M. Barna Anita
Mazán György
Máriás Gábor
Márton Margó
Mátyus Éva
Medveczki Zsuzsanna
Molnár János
Nagy Mária Irén

A nemzetközi nőnap és a kiállítók tiszteletére szeretetvendégség!

Megtekisithetti: 2019. április 5. 15.00-ig, napoisra It) - 18 óráig

Támogatók: Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, EKMK, Dobd Istán Vármúzeum, Szuperinfo, Heves
Megyei Hírlap, Média Eger. Szent István Rádió, Míll ‘94 Kft., Teveműhely
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Várjuk műkedvelő (hobbi) képzöművészek jelentkezését a

xi AGRIAAuTART
kiállításra max. 3db alkotással (festmény,
tűzzománc, kisplasztika,fataragás vegyes tecnika, stb.)

A kiállitás helye:
Ziffer Sándor/ Zsinagóga Galéria (Eger, Kossuth u.19.)
Megnyitó: 2019. március 8. (péntek) 17.00
Érd.: Ezüsüdő Szabadidős Egyesület
Tel.:06-701526-2805 • E-mail: eszeeger@gmail.com

MÁLLÍTÓK

Dr. Bagi István
Balatoni Tibor
Barti Barbara
Bata Mária
Bodnár Ágnes
Bögös György
Cs. Kovács Agnes

Csörgő Piroska
Dávid Erzsébet
Dobó István
Erdei László
F. Epich Judit
F. Kelemen Kitti
Fűrész János
Gulyás Géza
Gyenes Ágnes
H. Bocsa Rita

Hegyi Mária
H. Pető Edit
Jeles Teréz

N. Magyar Marianna
Osváth Péter
Peha Pál
Pelsőczi Valéria
Póta Judit
Pozsonyi Gizella
RafFai Mónika
R. Bertalan Margaretta

R Nyizsnyánszky Ilona
Szabó József
Szilák Zsuzsanna
Szitás Ágnes
T Hargittsi Karolina
T. Kovanecz Margit
Dr. Tihanyi Ágnes
Törő Éva
U. Juhász Skolasztika
V. Juhász Edit
Dr. Varga Gabriella
V. Károly Ágnes
Vincze Aranka
Vaas Béla
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Hatvan alkotó állít ki
EGER Már tizenegyedszer
szervezte meg az Ezüstidő
Szabadidős Egyesület az egri
hobbiképzőművészek kiáHítá
sát, az AgriaAutArtot, amely
nek a megnyitóját az elmúlt
hét végén rendezték a megye
székhelyen, a Zíffer Sándor
Galériában.

Az eseményen a leginkább
hobbiból alkotó képzőművé
szek mutatkoztak be, akik
több mint hatvanan voltak je
len változatos műfajokkal a
tárlaton. Az egyesület célja,
hogy kötődjenek a polgárok
ahhoz a településhez, ahol él
nek, ismerjék meg egymást,
és beszélgessenek. M. H.

Több tucat
hobbiművész
állított ki
EGER Az idén immár tizen
egyedik alkalommal rendezte
meg sikerrel az Ezüstidő Sza
badidős Egyesület az egri au
todidakta, azaz hobbi művé
szek kiállítását. Az Agria Aut
Artnak rendhagyó módon a
Ziffer Sándor (Zsinagóga) Ga
léria adott otthont. A tárlaton
65 egri műkedvelő művész
mutatta be alkotásait — tudtuk
meg Fűrész Jánostól, az egye
sület elnökétől.

A közel kétszáz alkotás kö
zött festmény, tűzzománc,
kisplasztika és fafaragvány
egyaránt megtalálható volt.
A majdnem egy hónapig nyit
va tartó kiállítást több mint
kilencszáz érdeklődő tekin
tette meg. Az egyesületből né
gyen (K. Kelemen Márta, R.
Nyizsnyánszky Iloúa, Mári
ás Gábor, Fűrész János) vettek
részt művészként a tárlaton.

— Az egyesület a közelmúlt
ban Szolnokon járt, ahol meg
tekintettük a Munkácsy Mi
hály születésének 175. évfor
dulójára rendezett kiállítást.
A város galériájában a Pákh
gyűjtemény 50, valamint a bé
késcsabai múzéum 25 festmé
nye volt látható — mondta az
elnök.

Tájékoztatása szerint az
1848—49-es forradalom és
szabadságharc 170. évfordu

I lójára is emlékeztek Szolno
kon. Tették ezt úgy, hogy fel
keresték a győztes szolnoki
csata parancsnokáról, Damja
nich Jánosról elnevezett mú
zeumot. Az egykori Magyar
Király Szállóban lévő múze
um gazdag régészeti, néprajzi
anyagát, valamint az ott elhe
lyezett Szolnoki Képtár anya
gát tekintették meg az Ezüst-
idő tagjai. S. S.

Hobbiművészek a Ziffér Sándor Galériában

—.

Több műfajban mutatkoztak be. Galéria;
L___

Heol.hú Fotó: Huszár Márk
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„AZ EGÉSZSÉG A HtBA FELISMERÉSÉVEL KEZDŐDIK’
(Epikurosz)

EMLÉKLAP

az Ezüstidő Szabadidős Egyesület
részére

KÖSZÖNJÜK AZ EGYÜTTMŰKÖDÉST!

Eget, 201k. fobruár 27.

Szerencsi Mária
titkár

;l
Varga Miklósnó

ebek

•1
1;1

Pebncsek Anikó
alelnök

Tisza-taví ckocentrum
ÓRIÁSAKVÁRIUM
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A legújabb haditechnikai észközöket ís megnézhették

Egri konvoj ment motorokon
EGER, BUDAÖRS Egerből moto
ros konvoj vett részt a hét vé
gén Budaörsön a magyar hon
védelem napja alkalmából
szervezett ünnepségen. Talán
kevesen tudják, hogy 1992 óta
május 21-én ünnepeljük a ma
gyar honvédelem napját, an
nak emlékére, hogy 1849-ben
a tavaszi hadjárat kiemelkedő
eseményeként, háromnapos
ostrom után ezen a napon vet
te vissza a honvédsereg a bu
dai várat.

A százhetven évvel ezelőt
győzelem évfordulóján

si repülőtéren. Óriási érdek
lődést váltottak ki a régi és a
legújabb haditechnikai esz
közök, továbbá fegyverek, fel
szerelések, a szárazföldi és
a légierő alakulatainak heli
kopteres, drónos, ejtőernyős,
járőrkutyás, harcjárműves lö
vészbemutatói. Maradandó él
ményt jelentett minden részt
vevőnek az élőben ismerke
dés a jelen és a jövő haditech
nikájával és a ma szolgáló ka
tonákkal. A rendezvény cél
ja volt az is, hogy közelebb
kerüljön a társadalomhoz a
honvédelem ügye, s a fiata
lok kedvet kapjanak a katonai
szolgálathoz. 8. K.

www.vntv.hu - www.vivanatura.hu

tí
szervezett a magyar honvéd
ség bemutatókkal egybekö
tött családi napot a budaör- Az egriek sok élménnyel gazdagodtak

TV KOMBUCHA FESZTIVÁL
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Mozgalmas életet élnek: Sírok, Recsk és a vármegyehza volt az ezüstidősök úti célja
2019, JULIUS 3., SZERDA

Az emlékhelyektől a félévet záró kerti partiíg
EGER Sirokra szervezett egész
napos kirándulást az Ezüst-
idő Szabadidős Egyesület. Fű
rész János a Hírlap kérdésé
re elmondta: a túrán Mészá
ros Imréné elevenítette fel a
község eredetének népmondá
ját. Beszélt sz Árpád-kori vár-
ről, ami a török időkben Eger
elővára volt, s a néphit szerint
alagút kötötte Össze a kéterős
séget. A szenlorkorúak bejár
ták a bar]angvárat, a sétaös
vónyeket, s a felső vár kilátó
teraszát.

A szabadságemlékév apro
póján keresték fel sz ezüst
idősök a recski kényszermun
katábort. A program soga

hangzott tájékoztatás szerint
a hegyvidéki blrkalegelő te
rületén az egykori johhodály
ben helyezték el sz első depor
táltakat 1950. Július 19-én, s
1953 szeptemberében számol
ták fel a tábort, annak még a
nyomát Is eltüntetve. A Recsk
től hat kilométerre lévő tábor
helyén 1996-ban nemzett em
lékparkot hoztak létre a túl
élők, s a kormány 2012-ben
történelmi emlékhellyé nyil
vánította. Megtellntették a
parancsnoki épületben és egy
barakkban léjrehozott kiállt
tást, a politikai rendőrség, va
lamint a hajdani internáló- és
kényszermunkatáborok mű

ködéséről dr. Holló Sándorné
tájékoztatta a résztvevőket.

Városi sétacél volt sz egye
sület tagságának sz egri vár-
megye háza udvarán 250 őse
felépített hajdani börtönépü
let, Máriás Gábor ismertette a
műemléképítésénekkörülmé
nyelt, annak stílusjegyeit.

Ugyancsak itt kapott helyet
1993-ban a Sportmúzeum.
A szépkorúak megtekinteiték
a nyá rí és téli olimpiák Heves
megyei résztvevőinek emlé
két megőrző márványfai név-

sort, megemlékeztek Kemény
- - ‘.7-- Ferenc szerepéról a hazai ős

mzetközi olimpiai mozga
Ezöslidősök e recski emlékhelyen Fotó: beküldö an. S. S.

Köszöntósek
Jő hangulatban zárta sz
Ezöstldő Szabadidős Egyesü
lete fétévet Az elnök birto
kán mér reggel telóllitottáka
satrakat, szorgos asszonyke
zek darabolták sz ebédnek
valót, amit Mészéros Imre fő
zött meg. Fúrást János be
mutatta gazdaságát, visz
szatekintettek sz Igen tartal
mas, programokban bővelha
dó hónapokra, köszöntötték
a soros név- ás azöletésiia
poskat,sze nyári eze
mányekről, élveztón a társa
ságot

rarr’
-
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piknikeznek
EGER Az Ezüstidő Szabad

idős Egyesület erre a hétre

egész napos kirándulást ter

vezett Sirokba, a várat, majd

a falu tjháZttŰZtk ki úti

célul. Május utolsó hetében

még megnézik a megyeháza

udvarán hajdan börtönnek

épült Heves Megyei Sport-

múzeumot is. Június első he

tében a recski kényszermun

katábor területén kialakított
rnlékhelyet tekintik meg.

Az egyesületjúnius közepén

kerti partival zárja a félévet.
s.s.

21)19. t-bHRUAH Ii., HE? FQ
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KfTEK1NTSZOLGALTATAS

Ülünk az asztalnál, beszélge
tünk, vagy inkább csak hall
gatom a hetvenhez közel
járó, energiával, tettekkel teli
embert. Hallgatom, s ahogy
mesél egyre Jobban kezdem
érezni, az élet színeinek so
kasága, a tenni akarás ilyen
mértéke igen kevés ember
ben adatik meg.

HanhisŐl< Miivík
rh,.,<*,;hn<il, pl«

EI)SR \lilven O< Ő? % húy ebet
hoviélgeti<nk, kaniae,kuri épi—
té07 sagvat toMesni meg. Olihe
núnak harmonikus, niomihal—
ni organikus miliáje a enné
i,iei I kzlek’tétit.’n. tertnászei—
gvőgvávz iomerervilxst göke
rezik. Az általa keordiniilt sem
seett viketis S ezetése lalŐn ka—
tollai e1)vdjdi ak ltoeoitiánv,i_
Az egi’oütetük gondozásában
lt’Lrojbit ok sok rendezrélh az
emleri kit Itüra ir<mnn khnerit—
hetetlen kí< d vágábdt nemi.
?alán Usett, dv innét Is tcibh,

Büszke a mára Újra várossá
inanzvitti szülofalujára, \lező
kert’sitesi e. l’/tlteI(’l)UléS tőtib
nc’vev timbert Is atlott a’, ország-
nak, elég sah rnegomliteni fe
kete Gyula írÓt vagy Kente Bá
bor stitiéstt.

Kaitaiszkiirában inkiíhl, a
müviaki érdeklődése dominált.
Rácllőtitüz éve gintnáziwttba
bírt, szeretett barkácsolni. cvi’
rek.fojjnl még a váis grt’tés for—
téti alt lv @lltO<te. Mondja sok

akttjetnkttítdban lv jvtassá—
1<5 ‘/<‘t lett. 5 kilencet n’s
évek ijén tat’2ti\ ittd ta rget
h’n saját t’t’n<lelöjét di’ tov
os’tsik ifjttkttri ‘. agya erŐsebb
nek izott oh év Újra i áltol

‘iv épi’sz.i S i<niikiás a isa—
Lidi Ot hoti ttt’<;Wrf—mtévéhefl
tf’Stt’SUlt meg, nekifonott a tor-

st’zésnt’k, ni-aPI a/. Cpu kozés
nek, <ihol ttapi ?zenitl Órákat

Ii ClftIttt’LOtt i végc’t’t’,hnt’ni
<‘gi tIppin kus épület. mcli
kin i’rovvn t tik rÖ/oft ik a itt—

mévzt’t I ránt I I ivitt’lt’tt’. a ka
tona jellem hát tet-be citttul, II
ai ősi rnt-tiuk.tt Órto n-rttt(

Ógs ás, cloiníná I.

Még katonaként
tanulta ki a termé
szetgyögyászat
különféle ágait

ht’i.tté Itis éksiis ségiukit. Ni-ui
ette rettdezvi’ni tik ittát Eget

rpmtstti t-s esoniéuti elli ‘elv i

te/ik. mini 1)’tllátt I ‚ii 51Cl-t

ísa Art képzőtodi észet I Mdl
I ítás. ii ŐS «tl« nttttzth.«tli,,t
nak ki< a holittiatkotott, s hÚsz
kén tnonrljn. ‚alv a ki,B
halOm bOt<’ alatt 14(1(1 ltít,agt—
lójuk 1)11.

KB Ion ki kii cottini .1

szeri i’jésiikht’o Idén futva
ár 23,in niár ti. ulkatomntal
nsegt eti ezt’ntii I -ttnt’rt t’t;tit’I,
\tdv s/ei’lltcu) (und titüstut O

Mit. littt e ‘al 05 1’). O 10(5)< e

ot< te t’-hu-isét <ik l:jiliisttti
nak tut’nntlat.koz,tsi. fel tépé’.i
ltftt’iősigt’t. akik V <‘1 ékini

s(’geiket it ‘i« lz ntáju k tolt Pl i

vogzik 5 teüsor v’lkvrtnusé
gét tto St’OI l)’l(ltiftz joldtett
mint sz elúttilúsok, nedvek
et’néiől, a l,ttit ig, a a ‘5tatÓl
< t’t’sig, niititlent lelÖlelnt’k.

St otthoni ti’i’ndők melkit
fi Itt< ti, sJ(’rVeJ., ig< r’ks,ik 1<11
lenni dt os kellet dliv esrimié -

ltSt’ifl fitt <dvi keresi it tej
tett teltet’,égoket. I latin,< n <alt

t’ttt’rgiájtt? S aloszittűleg <t non
tk’nségl fi <veti. 1 lonnan san
<‘itt’ lttt)e? \-lttsttly ttgs ‚t tnt’véti,

régebt se okkaJ kunilihian kell.
tfltei mostansag. kit vii uitt’c—

11) tgtd1tatank, <alt ‘g’. gsen
<ő’ 1)1111) di’ artátt kitkríi te, att

ji’lc’nti, ltog< regot’l hétkttt hol
san. s késő ‘vi ig tlolgo,’ik, ll,tll
gat sa Öt rddiéihten az malter:
tényleg nem t sak a hÚS/Ő s es—
ki-a s Útig.

SzelÍd-nyughatatlan szervező

katona édesapja ttt’nt t’töltct
It’. itt’ azon Örült annak, hogy
al éjtiitkzc’tht’z s ttnzódő üjú itt—

kább a kat’tnaí Ildi< ‚b< dlas,tta
itt. Á Zatka Máté Katonai Mit
szaki I őiskoia uiátt szolgálatita
lépett, későltb kiegésítő ntt’r

nöki tanuhtttí nsttkat te llg<ttott,
majd 11)85 heti t ‘‘it’tőntérnüki
szakett ségreti u szdntpélt’t <á
t-i katonai akadémián

tláz,isvt’tgkötésrktir ként’ tiutt—

gát Ig ‘t-les’ <thiti 1)711 «11 sttil
gáll ti< ttgctíjaisát, \tt’g kaw
tuttként tatittila Ista ot meseet

gviutzviiviat ágait, lyott hitt
Igy társasat ntetatlatetcltt,ik ut

lí’t’tttt’se<sgvégs ‚t.sok lii’s es
Sletf} ei 1-g< t.’sttleti’t. Bizitm’ár,t
a krib es eb ‚tstintak is 15 tttt’g

lepé evett fitt dul,tt. tab testi-ok

ít-Óláttak. \ála.száb,ttt s issza

in t’tl g<erpo’kkotahittz. a kez
ctt’t I éttlcklűdt’sénel, magjait
tl,tgs ans játtal< népi <p ég’ ásta

i rkt kái vetették <‘I. A liii
tatás tettél sokkal szomorúkti

mint tnt’sél I --‚ s/Welttek ita—
l’tlai,,ttt st<jttos ti ttt.ttt ttteglt-lt’—
tő Otiosi odttftgvolés lv köz ti

Játslttti.

ha tömnört’tt kellene I Űt ‚‘s,
iani’st j’hlc-rnezttí, akkt’t azt
tontlh<tt nátik, Imog t’tCi sze
hItt—ti< itgltat,illatt etttiet_ -5 tet
tttészettts 1<))’. ‚15/ egyisit Ill ttl,iIt

egy tágahlt Littikiit ü, a kttliú
ra teljest.’lái ItaIi’ttáját li’!ÓIelő
szeme/ette <ágscttt _ítt Lhi’tt’t
ai l’s<’koek kbtb bátisán. 21(117—
lelt lét:rettttrta az 1_züst hilő hzn

h,ttticttis Lgvi”,itlc’lt’t.
‘ihol foglalkttittalt? tömö

ren: szitttt- mtttdi’nnet. I lég
csak belenéztti houlIatjuk
‘selnétis naptátaha, egy tutű

s t’lőtési háj Is int’giu-igi—ol
Kít,tnulia a kitlöttltitző

tttódt;k,tt. ntég a kínai


