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A magyar Orezághá a Világ harmailik legnagyobb parlameorje,

Világ elsó rönenEhnzó dpolere, 2000 óta a Szent Korona érési helye

A \‘ilágörökVég réneének sálsrtntt épólet felbetoolhziztlrn tárténrlmi,

kulturális es epirészed érték. a magyar nemzet boszkesege,

amit legalább egyszer minden hnnírtáesnnknak látnia lelI.

EGER

Egri Líceum Udvar
3300 Eger Eszlerhazy ér 1

A fejedelem
történelmi musical

2019. július 26. péntek 21:00
Esőnap: 2019. július 28. vasárm)p 21.00

B tr 25. sor 4. szék

Egri Líceum Udvar
3300 Eger. Eszterházy téri.

A púpos
musical

—
W W -

Nyugdijasok az Orszaghazban
Habis László,EMJV polgármestere kezdeményezésére az Ezüstidő Szabadidős Egyesü
let megtekintette az Országházat. A Nemzet házának Látogatóközpontjában dr. Nyitrai
Zsolt országgyűlési képviselő munkatársa, Vári László fogadta a szeniorkorúakat.
A belső vezetett séta után a Kossuth tér emlékműveivel, felszín alatti kiállításaival is
merkedtek a résztvevők, délután Budán a Mátyás templomot és környékét járták be.

t
L .. ‘ j1i-4 ....

S
E M L K LAP

Deme Mihályné

az Orszagházban ani. júliris a5 napjan tett lárngatasa alkalmából.

mely remeljük, hogy maradandó élmenyt nyojtott 20 On seámára

Parlamenti látogatás
1055 Budapest, Kossulh tár 1-3. I 1

2019. július 25. csütörtök. 11:00
A vezetés nyelve: Magyar

Nyitezi Zsolt
zteeággydléti kipzitelő

HeVes n,zgyz, i. eálnrttóknrúint

Képviselői jegy

Habis László
Eget Mzgyzi Ingó Vzrnt

pnigá,mrttrre

i \

trip idviiti

Késés esetén a jegy nem visszavállhaló ás nem cserelheto
Upon late arrival. tickets will nol be mefunded or eplaced.

Parlamenti látogatás
2019. jás 2(suldrlök 11 ora

A jegy ára: O Ft Magyar

Eladó RIGOK2O 9 Július 25. cstilorlok 1047

Ajegy óta 011

7CI4KIK3IB

1000 Ft-os je

2019. augusztus 14. szerda 2Ú:00
Esőnap: 2019. augusztus 21. szerda 20:00

Fökiszintjobb ‘12. sor 6. szék

Egri Líceum Udvar
1

__________

3300 Eger Eszteiházy teri

1000 Ft engedmény

Ara: 2 503 Ft

Kaviár és tenc
vigjték

2019. július 17. sztrda 21:00
Esönap: 2019. Július 12. csJtÉit1ök 21:00
Földszint jobb 13., sor 17. szék

Sorszám: 000241

MADEIN HUNGÁRIA ‘7’
Időpont: 2019. augusztus 12. („ -‘Helyszín: Eger, Ersekkertí
Szabadtéri Színpad 20.30 ‘°

Pinceszinház Eger Művészeti Közhasznú Egyesület /
3300 Eger, Bartók Béla tér 6.
A jegy ára 21,26% áfát tartalmaz
Adószám: 18579648-2-la

Ill. VETERÁN TENGERÉSZ TALÁLKOZÓ. A maklá
gerész múzeumban rendezték a Ill. Veterán Tengerész Tt
zót. Dobozi Gábor ötletgazda, a múzeum alapítója köszö
a több, mint 200 megjelentet, majd Sumi Agnes önkormá
képviselő szólt a rendezvény jelentőségéről a település
ben. A találkozót Rácz Zoltán, a Magyar Tengerészek Egy
tének elnöke nyitotta meg, a világ tengerein elhunyt haF
emlékezve pedig Bauer József Lo. tengerészkapitány mot
a Tengerész imáját. A találkozó résztvevői természeteser
tekintették a múzeum gazdag gyűjteményét is.

Jegyár: 5.900Ft



2019. szeptember 6.
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5ZÉPK0RÚAK GYÖNGYÖSÖN. Az Ezüstidő Szabadidős
Egyesület szervezésében kirándultak az egri szépkorúak Gyön
gyösre, várossá alakulásának 685. évfordulójára és II. Rákóczi
Ferenc ottani béketárgyalásának 315 évvel ezelőtti eseményeire
is emlékezve. A résztvevol( bejárták az Orczy-kertben létesült
hajdani kastély, a pavilon és a park létesítményeit, az Almássy
ház kincstárát és kálvária stáció-kertjét, megtekintették a
Grassalkovich-házban — ma könyvtár — lévő festménykiállítást és
éremtárat, valamint a ferences templomot.

a szépkorúak
GYÖNGYÖS Kirándulást Szer
vezett az egri Ezüstidő Sza
badidős Egyesület a 685 év
városi rangot kapott helység
be. A szépkorúak első útja a
Orczy-kertbe vezetett, ahol
megtekintették a hajdani
kastélyban berendezett va
dászati, helytörténeti kiállí
tásokat, a Mátra ásványait.
Az egyesület elnöke, Fűrész
János kalauzolásában bete
kintést nyertek az Almássy
ház történetébe, végigjártál
a Zsolnay-stációkat, s gyö
nyörködtek a ház valamikori
ebédlőjében kiállított egyhá
zi kincsekben. S.

Faidalommal
tudatjuk, hogy

__HOLLÓ____JÓZSEF

költő 75 évesen,
hosszú szenvedés után

örökre lehunyta szemét.

Temetése
augusztus Y-én, pénteken

11 órakor lesz
Ostoroson.

Nyugodjon békében!

Gyászoló felesége.
barátai és tisztelői

jegy

Kelemen Csaba
őnalla zenés estje

10 EST HYZIGYZDTJT MeIDET KEDVES VEVDEGENFK

EGY POHYR BORRAL KEDVEVKEDK

BE LE PŐJ EGY
Ára: 1300 Ft

KEDVEZMÉNYES HÁJÓJEGY
Gyerek (318 évig) és nyugdíjas (62 év felett)

Indul:
No.: W0062

Sorszam:
i;áóót,w

Sorszám:000059

CSOPORTTERAPIA
Időpont: 2019. augusztuE 18.
Helyszín: Eger, Ersekkerti
Szabadtéri Színpad 20.30L

klári Ten
Találko

szöntötte
mányzati
és életé
Egyesüle
iajósokra
nondta el
sen meg-

Pinceszinház Eger Művészeti Közhasznú Egyesület
3300 Eger. Bartók Béla tér 6.

‚

- FAdószám 18579648-2-70 egyar.
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Az egri önkormányzat ís megtoldottaá juttatást

Jól Jön az időseknek

Nyugdíjassá válva az ember
kiszakad a megszokott élet
titmusából, társadalmi kör
nyezetéből. Ezért van nagy
jelentősége az időseket tö
mörítő kluboknak, egyesüle
teknek, amelyek segítenek
a szabadidő eltöltésében is
A megye egyik legaktívabb
szervezete, az Ezüstidő Sza
badidős Egyesület elnökével
beszélgettünk mindennapi
örömeikról, gondjaikról.

Sike Sándor
szerk ztuegOtuse seihirtap hu

EOER lürész Iánt)s, az lzüst
itt) 5701)0)1 Idős hS (511 let el
nöke szerint az adatok azt
mutatják, hogy a megsesték
hel minden ötödik lakosa
a (,5 év feletti korosztúlshoz
tartozik. ti időseket össze-
fogú szersezet vezetőjeként
ügy sélekedik, a 2010 es kor
mányváltás óta fol%amatosan
érezhető, hogy odafigyelnek a
siepkorúakra A döntések ki
ozárnithatók, sőt jóleső meg—
lepetések is érik Őket, Őrzik a
munkában eltöltött Ős ek után
járó meghersülési Ós gondos
kodást.

Némi humorral azt
mondhatom, le g az ictő
kor nem a gvávik sportja.
Nehezen tudom megérteni
azt az Országos nyugdíjas er
n%Őszervpzeti vezetőt, aki a
nvugdijplafoo eltörléuét n(’
hezjnéns ezi. Szerintem
gik is azt mondja, aki töb
bet fizet Int ny ugdijjáru
lékként, magasabb nvtigdi
jat kelt hogy kapjon. Fmet
lett tudjuk azt is, hogy hoz
záselőlegesen hatszá,e,er
ötös embernek a égzettsé
go, mi nkál,an eltöltött ideje,
befizetése miatt 1011 ezer fo
rint alatti a nyugdíja. Innen
nézse mindenkinek kellene
emelni, ami mit szinte képte
lenség. Nem ördögtől való ta
án, hogy a gyt’rekeik segít

„(‘nek 07 ittos szüleiknek, Sa
lamit isszaadsa nekik a ne

S el(Mikélt, taníttatósukért
07. egesületi elnök.

Fürész János szerint a gon
doskodást a számok is igazol
ják. A os ugdíjak reálértéke a
polgári kormány alatt, 2010
di több mint 33, a vásárló
értéke pedig közpl tíz szála
lékka I nőtt. A in ugdijpretn i
ura és eg%Óh juttatások 21116-
21119 között 171) milliárd fo
ri titot l)’tt)’k ki. los át)l)i Se
gítséget jelent, különösen a
k i 51>)’!!? II nsu gilijas> ik nak
2(113 óta a ie,uirsökkentös.
bnnek résén éseote legalább

Az egriek érzik a gondoskodást
Az egyesületi elnök Sorra vet
te sz időseket segítő további
egri lehetöségeket. A városban
hat időskori nappali ellátás vár
ja hétfőtől péntekig szeretettel
jes légkörben. jó programokkal,
ebéddel a szépkoruakat. Kipí
tett sz idősek házi segitségnyúj
tó szolgálata isa megyeszékhe
lyen, kőzet 50 gondozóval mű
ködnek. Az önkormányzatjóvot
tából a 65 év felehieknek 50
százalékos kedvezménnyel jut-

Jött a pótIás
a rezsíhez

jutnak hozzá ahhoz a havi 5))
ezer forintos nvugdíjpótlc ta
inogatáshoz, melyet tasalv Ja
ttuárbati vezettek 1w a súlvo -

san beteg, fogvatékos gverme
két ápolok részere. Akinek ko
rábban elutasították a kérel
m(t, most Ismét felkeresheti
az illetékes kormány hivatalt.

\ áratlan, de kellemes meg
lepetés solt számunkra a kor
tnánt 9 ezer forintos reziutal
Vúnva, owts ot O téli húnopuktian
Jól fel tudunk használni akár a
gáz sagv éppen a s ittam szám
lák kk’gvenlitésére. Nos ember
te) enilier káros ék))1 árhat
juk a 10 urai ijprétnitim kifize
teSét is. A tors 00) szerint ha a
I ;l)l nős ekedes a 3,5 „,azalékot
ineghalatlja. akkor ez jár. t-i és
ben a tarokozas 4,3 szúzalek, a
prétniomptttfoti 166)1)1 forint le
tiet. A települesi ?ititiI gondos
kodást is érezzük. A napokban
az egri inkormúnt /01 0? é5 sé
gi megtakaríiasuklsl 5 ezer fo
rintot ítélt meg a 65 és en felüli
polgaiainak szabad fel haszna
lúsra - mags ‚irázta lallonktiak
I iitési Janit’,.

a pótlás a rezsihez
- ‘_; -
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ESIk Nyugdljassá válva az Idős
bér kiszakad a megszokott életri
musából, társadalmi kórnyezetél
Ezért van nagy Jelentősége az Mi
ket tömöntő kluboknak, egyesül
teknek. amelyek segítenek a sze
Idő kellemes eltöltásében Is, A n,
gye egyik legaktívabb Szervezete
Ezüstldő Szabadidős Egyesülete
nökével, Fűrész Jánossal beszélg
tünk mIndennapi örömeikről, goi
ikról. A megyeszékhely minden
dli< lakosa a 65 év feletti koroszt
hoz tartozik. Az időseket összefo
szervezet vezetőjeként ügy vélek
a 2010-es kormányváltás óta fo
matosan érezhető, hogy odaflgy.
a szápkorüakra. A döntések kis
mithatök. sót jóleső meglepetés
érik őket, érzik a munkában eltö

- —-- évek után járó megbecsütést ás
doskodást.

A rezsicsökkentés óv az utalvány Is könnyebbséget Jelent a nyugdijasoknak Fotó: Shutteratock

Középpontban a
sport és egészség

11) ezer 6 )rítitot tudnak meg
slsrolni_

Minteg 251) ezer nö mehe
tett nvugdijha 411 évi jogosult
sági Idő alapján a kedsezmétis
2)111-es besezetéw óta. Az cl
múlt két éshen 07 érintettek
közel útI százaléka élt is ezzel

1 jogásal. A kormán’, krds elő
lehetőséget adott arra is, hog
aki keclset érez hoz7á, 5 ISZ
szatérhet a munka s ilágaba.
Az Is tttotti’,, tingv u lts ogdíjas
szülők mostantól künns ‘l ben

TISZANÁNA Tizennégy telepü
léstől összesen kétszázöt
venen voltak jelen az elmúlt
hét péntekén megrendezett
5. Szenior Sport- és Egész
ségnapon Dinnyésháton -

tájékoztatott Lázár Tünde, az
Életet az Éveknek Országos
Szövetség Heves megyei al
elnöke. A hagyományos ren
dezvényt dr. Hegyesiné Ot-
sós Éva szövetségi elnök nyi
totta meg, majd a résztve
vők megemlékeztek a tár
sulás megalakulásának har
mincadik évfordulójáról is.
Ezenkívül két alapító klub, a
besenyőtelki és a parádi em
léklapot kapott. Húsz csa
pat indult a vetélkedésen, s
a tiszanánai együttes — az
Orökzöld Nyugdíjas Közös
ség - lett első. Sz. K.

hatnak hozzá a 10—30 százalé
kos vásárlási kedvezményt biz
tositó Városkártyához. A buda
pesti Országos Szenior Expóra
ingyenes részvételt biztosit a sá
ros. A strandfürdaben hétkóz
napokon kedvezményes jegyet
váithatnak. A városházán az
Idősek világnapján minden év
ben köszöntik a szépkorúakat.
A polgármester, Habis László
résztvevóje a rendezvényeik
nek, elérhető számukra.
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16.00 SZÉCHENYI’ZSIGKIQND 120-VADASZLESEN
Papp Miklós előadása. Az Ezüstidő Szabadidős Egyesület
rendezvénye. A részvétel ingyenes. Helyszin: Civil Ház

A nyugdíjasklubok fejlesz- t,--—
tését, az idősek életkörül- !j

ményeinek javítasát tűzte
célul az Eletet az éveknek
megyei szervezete, -

idén ünnepli harmincadik
születésnapját.

Szabó Katalin
kata1In.za.e döenrkq i’

Nyulíiek

t. Emfézp

Nyugdtjcs Klubok ás Idősek „Életet az

éveknek”
Heves Megyei Szervezete által

meghirdetett

„SENIOR SPORTNAPON”

mzjtott erechném es te/jesitményért.

.L. - ..

negyei alelnök

iztunk, amelyek az
%áltak ismert

megjelentek az Új
f,. Igy szervezünk

idős kéimíies at
káiból. z amatőr
tTIűvtzeti egvütte
tnk, szólisták vetél

-—hettek részt, vala
álokon, gálauíso

::k nwg a ben
hetséget, értéket.

l’tpI) \lkk tcIltöttkö1)s d(1(lIa a \ada%fat i tcneier’L a.,ki,eirőI
n ;itapctő .iliI’ a,r.d . aLiniini ‚ecIien /—iginoiitIrl a I IeIiiri

Iuag%ar adá,rI. siiiuiaLiii adás,kon). IroeIrI.

1
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Rengeteg Heves megyei nyug, Fotó: beküldött
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Szeptember 8-án, vasárnap

az ÉRSEKKERTBEN
reggeltől napestig

10.00 — Dobó Katica Hagyományőrző Népdalkör szüreti műsora

10.30 Simon Zsóka dalénekes: Népszerű dallamok
11.10 II. Rákóczi Ferenc-emlékéu: az Ezüstidő

Szabadidős Egyesület zenés megemlékezése 2Z
112.00 Palóc Himnusz ‚PARO*

MUSTXÉSZÍTÉS EGÉSZ NAP!

‘KORJAK FESZTIVÁLJA
a Mi1arak VÁsMÁi

EGRI CIVIL V.EREKASZTAL

XXIV. EGER
CIVIL ÜNNEPE

A szíves vendéglátás családias hangulatot teremtett Fotó: Sz. I.

MÁR MOST ÍRJA BE, hogy

2019. szeptember 20-21-22-én

családjával barótjával vendégeivel
rondevúra

EGER, Csiky S. u. 30. beatlesmuzeum.hu

Interaktív, vidám zenés kirándulás 450
négyzetméteren, több mint 2500 tárgy
bemutatásával a Beatles színpompás
világába! A szórakozás garantált!

VII. Élet a török hódoltságban
Eger, Dobó István Vármúzeum, Dobó-bástya rendezvényterem

20J9. november 9-1 0.

Ára: 1500 Ft
‚O



I[lGER A Magyarok Vásá

rával egybekotve rende

lík megOktót)Cr 13-án a
Szépkorúak fesztíválját az
Ersekkertbefl, ahová min

denkit várnak a szervezők.
Az Idősek világnapjához

kapcsolódóan másodík alka

lommal tartják meg a feszti

vált vasárnaP reggeltől nap
nyugtáig. Nagy Jenő, a Ma

gyarok Vásárának szervező

je elmondta, kulturális prog
ramokkal várják az érdeklő

dőket. Szavai szerint ugyan-

Rendhagyó i
tárlaton
jártak
az egriek
BUDAPEST, EGER A Természet
tudományi Múzeum legújabb,
Attila örökösei a hunoktól az
Árpád-házig című időszakos
kiállítását tekinthette meg az
egriek egy csoportja. A Ma
gyarságkutató Intézet irányí
tásával archeológusok, antro
pológusok, régészek és más
kutatók a legkorszerűbb mód
szerekkel hasonlítják össze a
Kárpát-medence államalakí
tó népeinek DNS-eit, melyek
a csontokban megőrződnek.
A bemutatón a hunok, avarok
és a magyarok Kárpát-meden
cei megtelepedésének törté
netén túl, számos arcrekonst
rukción ábrázolják a többgyö
kerű napkeleti népeket.

Fűrész János, az Ezüstidő
Szabadidő Egyesület elnö
ke lapunknak azt is elmond
ta, nem meglepő, hogy III. Bé
la fejrekonstrukcíója jelké
pes trepanációval, koponyalé
keléssel igen hasonlít a Szent
László-hermához. De nagyon
érdekes az utolsó Arpád-há
zi herceg, macsói Béla, III.
Ratiszlav kijevi nagyfejede]em
és IV. Béla lánya, Anna kiseb
bik fiának sérült koponyája is,
akit 1272-ben gyilkoltak meg.
A 2018-ban előkerült csontjain
több mínt húsz kardvágást ta
láltak. A tárlaton kisfilm mu
tatja be a kutatás mai állását.

A különleges téma iránt ér
deklődőknek jó hír, hogy a
nagy érdeklődésre tekintettel
december 1-jéíg meghosszab
bítják a kiállítást. B. K.

‚-4
O
(‘1

MEGIEflV
Mesterem; Dr. Gyökössy Endre

Éktápolás télekápolás”
Előadó: Révészné Ilona

Ideje: 2019.09.26. 16.00. Belépés: ingyenes
Helye: Eger, „Civit ház” Bajcsy-Zs. u. 9.

(8. sz. gomb)



_. \ árosi civil önnel)
570] 151 [I 1?? (‘i]) V ItO a 11 t]t 11

tízen tiet helyi nonprofit szer
vezettel irt alá t’g etertésf nyi—
hitkozatot ilabis lászló pok
gá riwster a Kenitny Ferenc

)ort(sa rn uh olImpia I tfi’

iiiéhen — 1 lel vet kel I kezel n I
a c jv II értékeket a vá I-f)sba n,
fontosnak tartom, ho\ az a
t) pontos pmgra m, a melyet
kidolgoztun k, az Fgc’rt)en élők
érdekeit tükrözze — mondta cl
a Vár sveető.

A megjelent civilek aláírták
a z egyet Ii mcI I ék I etek kel cl ké
sz ö I t nv II a L koza toka t, m t’l vek
cvút5m I igazotina k a szerve
ietel- t’gvén i fi loioí iáj alH)z.

- Igen foJmtt)snak tartottam,
hogy 1)árn)el\ik két fél írja
a km ezt a mnegá I lapodást, tiszta
szívvel tel ‘sse ezt. Mindkét
fél higgyen abban, hogy eZe

let az értékeket kölcsönösen
elfogatijuk hangsúlyozta a

I )olga rmeter.
A nyilatkozatot a civil élet

különböző területcin tevő
lenvkedo szervezetek kép
viscloi szignózták, köztük bo-
rászok, borba rátok, illetve idő—
sekket ti)morítő egyesület.

A )o1gármesterf siekert Új..
ra induló Ilabis lászló reméli,
hogy e t.lokunwntumok újabt
összefogást es sikert hoznak

G. Zs

Ingyenes 70 felett kis jegy
lifő O/tő 27% OFt

Kedvezményes 62-70
Ilfő 850/fő 27% 9350Ft

Ingyenes Felnőtt kis jegy
Ifő 0/fő 27% OFt

Mindösszesen: (37,40 BUR) 9 350 Ft

támogatják
Egert köniiú sze

retni, itt élünk és otthonnak
érezzük. Korunknál fogva
is Ismerjük értékeit, s prog—
ramjainkkal azon vagyunk,
hogy mások ís megismerjék

mondta Fűrész János, az
Ezüstició Szabadidős Egyesü
let cl nökt’. On szervc’zőtl() kö—
zösségként hiszik, fontosak a
város épített örökségei.

Az önkormányzat igény
li a folyamatos párbeszédet,
ez hozta cl az elmúlt években
Eger diitamikus fejlődését —

tette hozzá.
Szavai szerint a város kö

zel tizenegyezer 65 év feletti
szépkorú lakója értékeli a

ket. Most kiemelte a két óvoda
építését, a vár felÚjítását, és ki
tért a Felsővárosban megnyílt
idősgonciozási központra Ís.
Jövőbeli tervei közt megemlí
tette a városi idcísiigvi tanács
megalakítását is.

Sánta György a hagyo-
niányokitoz híveit átadta az
Idlőst)arat Polgármester ki
tüntetést, melyet Idén Pász
tor János, Gyöngyöshalász
első eml)ere kapta. Kiosz
tották heves megye leg
erc’clinényesebb nyugchjas—
cso)Ortjának járó díjat is,
amit a gvöngyöshalás zi
Gyi3ngyösbokréta Egyesühst

érdeiiielt ki. G. Zs.

Nyilatkozatokat
írtak alá az egriek

EGER
DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM

Ket: 2019.10.09. Sorszám: BL2019/D/1 0097

2f)19. OKTOEER 8., KEDD

szépkorűak I

1
.It. —

.%._•d

Ii11i

megbecsülést. Sokan aktívan
részt vesznek a közéletben,
másolt élvezik a idősgondo
zási központok nyújtotta lehe
tőségeket. Erzik a szépkorúak,
hogy munkálkociásuk is ben
ne vau az egri sikerekhen.

-. Nem véletlen, hogy az or
szágban először Ilabis László
kapta meg az Idósbarát Pol
gármester emlékplakettet, az
önkormányzat pedig a közel
múltban az Idősbarát Onkor
mámiyzat címet. Üdvözlendő-
nek tartjuk a polgármester
tervét a Szépkorú Centrumok,
a Városi Idősügyi Tanács s az
idősügyi referensi poszt létre
tiozásra - htizta alá.

2019. OKTÓBER 8-10.

„ÉLETET AZ ÉVEKNEK» ORSZÁGOS
NYUGDIJAS FESZTIVÁL :-7. -

Szdi
E8eI Hrdo u

Egerben találkoztak
aszépkorúak

I Liü[ü/ Ileteclszer is tartal
utas napokat tölthetnek a
szépkorúak Egerben, köszön
hetően a Nytigclijasklubok ős
Idősek Eletet az Eveknek Or-
szágos Szövetségémiek.

Kedden délután a hotel Elő
rában Ünnepélyes keretek kö-
zött megnyitották azt a három-
napos rendezvényt, melyre az
ország minden tájáról érkez
tek nyugtlíjasC)k. Sánta Gyula,
az Eletet az Eveknek heves
1\Íegyei Szervezetének elnöke
köszöntötte a megjelenteket.
Ilabís László, Eger polgármes -

tere elmondta, minden evbefl
bemutatja az eloző találkozó
óta megvalósult fejlesztése

•k’
--; _?!%..



éveJ9J9.O62O-án halt meg
rtzétetében meg nem értett “

Csontváry Kosztka Tivadar
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Előadó: Bagó Sándor
• 2019.10.03. 16.00. Belépés: ingy

he”, „Civil ház” Bajcsy’
gomb)

ömörországban öregbítették Gárdonyí és az egrí lankák boraínak jó hírét
2019. OKTŐBER 8., KEDD

varos Batyi, Szombaty
sált Mikszáth Kálmán és Pősa
Lajos. akik meghatározó szere
ps’t játszottak déstapja életétwn.
Barálvága Púsa lajosval egy éle
ten át tartott, ez a családok kö
zött ma is él. Hogy a kaPcsolat
alakulásában a botnak is szere
pe solt említette sz egri író le
zármaLottjd arról a I I’SZtV

kúi Is egy ik gerendijara irt vers
io tanúskodik: t894 szept. hó
tizenlsárorn, tizennég)j Itt mu
latott három ember, azaz négy.,’
Lányi Géza clmbalmozott/ c;ár
donyi meg ugrándozott! S hlám
volt a nádas határ! Pósa dalolt,
minta madár! Ilyet nem látott a
KárpáV Isten veled Fesztv Ár
pád.”

Mini a tosáhbiakhan tihang
‚ott, (árdonyi s-zerinta[orörbnt
törrás, amiről még dalt io költött.
A Göre-történetek egvikétwn pe
dig így irt: ...löhet, hogy a kohol
mérög, de az bor ne-m tnérög az
mán bizonyos.” Az I gri villagok
című regényben pedig a bikavér
ről minta csodálatos bor erejéről

irt, ugyanis Doba gsőielmének
kutc sa. hogy ezt sz erőt a megfe
trIó piltanattsin a jo ét ér,teké
ben hasznosítani merte. i utol -

só nagy csatában csapra verette
a hordókat és ntegtőrtént S Cso
da...

A Csiltagházban rendezett
evten ft. Cv. \arga István iro
tatomtiirtéttesz a Hitt attekdo —

rák cimú t’lőatlásáhatt elmond
ta: igazi. szakrális jelentóségé
re a bor sz Ljszövetségben tett
szer, ahol Jézus első tsodájáról
esik szó: édesans ja kérésére a
kánai mensegzőn a vizet bor
rá, az öröm forr-ásásá sáttoztat
ta. Isten adománra, “1 a nemes
nedű sorra megihlette a kü
lönböző korokban élt irtotalmi
nagvjaínkat. Vörösmarty A jö
korban aranv bortsl”, (‘zut zor
t;ergrty a Hortlalt,an ‚Jtegyal
jai méz-bor” minősítést ad a tu
kajinak. lókai a tokaji tort .5 lő-

Legszebb
tetejét bizonyítja,

avítvédö Dobó a török

elvett utolsó nagy csa

csapra verette a hordó-

.NA1ZO6AT A fer
eStet és Jó itangu enekes,
Sándo: érdekes történetet
sz t039-40b8fl a gömöri

ban szolgáló hatánadász
emlékezetes estjéről,

smlt az egykori Széchenyi-kert
nevezett vendéglőben töl

trnt cl. Egy Blmfelvétetéhez ka

mának öltözött szinészek és sz
z1 tkák találkoztak, mulat-
Ik Ott egymással. s együtt ént’

drék, hogy Legszehb sáros

öatyíi sz az, hogy Szontbatví,’
eidea nevén Rimaszomhatyí.
/801 4 élet gyönyör! nte
ye ott Gőmör/ Ott minden kis
isy dollárt örököt.// Hetiehupás
msrlngos domboldalon! há

hétig tart egy hat) i lakoda
top/I Legszebb város Batyi! sz

; hogy Szombatyi! rendes ot’

ás Rlmaszombats i.
e Bstyiban’ működő Pósa
Társaság rvndezvénvón a

1ájdonyi és a bor, s bor és sz
címmel hatthattak

- las előadásokat sz ér
d6k Elsőként EsHet Pé

ter .Gátdoityl Géia dédunoká
zte fel, hogy a helyi tom
Mihály Református Gimná

tanult a később írosá

sei fehér asszony kan átlát
szú arany” nak. Ust’l)pElso%á
lelt téli itapsugár-itak ttes t’zi.
Mikszáth A gasallérukhas ol
vasztott arany, Krúdy pedig
A podolini kísértetben aranv
színű netls jolvékont ért ti
tutussal illeti. S akkor még nem
említettük Petőfi tw atitsi kor
versét, ntelvt’kls’n egebek kö
zött sz egri txtntkról áradozott,
Nem véletlenül tér hát be Eger
be mert - nsint 11144 februárjá
ban Andornakon írta Isa nem
tenné, az Isten itt megverné.
Az irodalmi rangra emelkedett
borlegendák egyike Jókai Mór
írása, miszerint egy magyar fú
úr az egyik hétsi vendéglőben
nézegeti a felkínált asztali bo
rokat. ‘ Itiitcér oorolgatja, hogy
azok Alsó-Ausztria, Stíria, Mor
va és más híres ttorvidékekről
származnak. Ilctzzon belőlük
tíz iccével, de hozzon egy dó-

‚Sót ív. S löltst’ lak’ miket, kéri kata, i ozéra 5 a vhirsz szótőtol
a venmist. \ptíkt,r ez tttem,törtú k,’ztílt sorísts,rrs ttent hitt
nik, ill tttotttia a fititt tJr: ..lgs sors ‚itt. S, est révzlses,ii épp
Mar sast to,i kút Itate k toka agy timmnmtl fogadták a itelu
it, s tllitst hetes deisaha — lttí ket, nmlttt ár. II. Kosat lvtsatt
teni — mttzt’otogus azt a történelnti er

találkozóra k,stttostta vitt tékó tikutitt ittumitt óv ft’tts k
Egri h’ámms i’t. auto el, sapja öroksegt’kent

krtmp ‘á tt,lor ttatttt rtt’k i

Krupa Sándor az édesapját

(. éshatárvadásztársaitmeg
• -.

‘ orökitő fényképet ás agy

.
1939/40.bóI származó kato
nai dokumentumot ajándé.

-

kozott a helyI múzeumnak
Fotó: Szilvás István
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Hazánk gyümölcstemiésének
kétharmada szőlő
Egy híres eget borkereskedő igy
szólt a gyermekeihez EIárulok
nektek egy nagy titkot, amire
hosszú életem során (tsm tó
szőlőbőI Is lehet bort készItenl.
Dr. Ríca László, ex Eszterházy
KÁroly Egyetem tanára a bor-
kultúrától tartott előadásában
elhangzott a szőlő részesedé

ken is
merték

sz a világ gyúmőlcster
mesztésáből 5. míg Magyar
országon 38 százalék. A 60
ezer hektáron telepitett sző
lő Jelentős része borszőló, ami
ből a Soproni, Észak-Dunántúl,
EgrI, Toksji. BalatonI, Pannon
ás a Duna boreéglóben étlelnek
zamatos nedűket

a L. okat
41R, R íA OMt A bikavér erejet
bfeonyitja, hogy a várvédő Dobd a tö

I tök ellen vívott utolsó nagy Csatában
csapra tette a hordókat, ás megtör
tént a Csoda. A fertitymeeter ás a Jó
hangú énekes, Kropa Sándor érdekes
történeteket mesélt sz i939-4O-len
a gérnőd Sírosban szolgáló hstárva
dísz édesapja emlékezetes estjáről.
A Pász Lajos Titseság mndervén$n
a Girdonyi ás a bor, a bor ás sz Iroda
lom címmel halihattak előadást, 5I

Haön támogatja
„Vicuska és Gergő”
szobrát -

a Végvári vitézek
terén Ie”
patak-

l számlaszámra
utaIva”
megtéheti.

Minden forint
közelebb juttat
célunk eléréséhez.

Köször

- ‘ Közlemény: ..Vicuska
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p Szávánál tűzpárbajban kapott fejlövést a nagy háború első katonaáldozata

Megőrizték a hős arcvonásait
világot járt kerékpáros

békenagyköVet, Zelei József
os kísérője, Bagó Sándor is
rnét útra kelt. Ezúttal a nagy
báború elsó katonaáldoza
lára emlékeztek, halálának
ozerbiai helyszínén.

ilva ltstii

HE’ES MEGYE. ZIUONY Fgv hő
lappal Jliitdfl, hogy C at ii

Prini ip nacionalista szerb di
ik 1914. jún itis 211 án Szaraje
sóhan nwggs ilkolta a I ninhiril
kös tenni Ferit inandot kitört
iz első i lágháhorti.

A meréns tetet kösető had
üzenet titán az eloci fi’gvse
res összel sapasra a, (Isitrák
Magsar Miinan htát ős a hzerb
Kiraisságot összekötő zimil
int hídnál került sor.

Az I. s ilágháhorú hefejezé
senek 11)1). ős fordulója tlkal
másal Zeh’i József felkereste a
ötása fiCKó hiilját, s emléktáb
lát hel’,ezett t’l aziitt 5 helyen,
ahol az ésekig tartó hhldök
les első katiitiaáldozatakent
egs niagsar fmnsőtl hősi ha
lált halt. Most, á=O5. ős fordn
loli ségigkerekt1uk iz.im sz
utot, ameliet ‚iz altkor 21 őseit
fiatalember ii, nti”tett sző lofa
litjalól /ifltOflS ig mondta a
türiról a „erpeléti Ilagó han
hit, a kerekparii.it békenagv
kiKet allancló kíseröje.

Koszorúzás ás megemlékezés a zimonyi vasúti hídnál: itt érte a végzetes fejlövés Kovács Pál honvédot

amely sz elesett katitta ‚tri 50—

násait itriikíti meg.
.‘tz idei es fiirdulús Ünnep

seget küs etően i’tioí a szobor

Ill indult Li’lei József ős Ha
gós Sanilor a iimonv ig tiitti)

emlékturára. Hiirgosnal kel
tek át a I iszá n. napI .1 siet h
ildaliitt da őrititősés ii jutnI

tik el ‚i .i part jan feks Ő te
tipli lesre Iimonrltan megke
resték sz 10 korniátt’, tatt hí

‚italt, ahol liernutatkozásuk
ős úti i éljuk krnertetése utált
tiibli iI hal niatott ív a .segítsé
gükre sietett. Bar előzetes he
jelentős nélkül érkeztek, szí

‘Kevert fogadta Őket llejan
%lati(, s satos polgármestere
akisel lrcisvztsitr etheszc’lget
tek a kiihletősükrül. ‘égezetül
átadták az abád’,7alóki polgár
mester, Balogh I Is uh üdsözle
tet ős ajátidekát, .ttnit timims i
kollégája egy tárosisnwrtelí
ilbttmtnal 5 istoniott. Beszél
getós közben felselődött, liogs
siorosabb kapi stilat alakul
lialna ki a két település közúti

Jelei József ős utitarsa ez
uhu kereste fel ii egikor
harci események helb vínet
.5, avúti tttcl áh, di’ nini s rajt,
ftcrtpiloin. ‘clegtahilták a beke
kcrékpáros á Itil kitrábliart ott
elheli etett táblát, anwlyné
fejet hajtottak kos ái s Pál,
hiahorú áldozatainak emlélu
lőtt, s el lielsezték a nemzet

szitiikhi’ öltöitefett koszorút.

A hadtörtenet i feljegs tesek
szIrjitt S határfolsónak stani I
tő Siis a mentén fc’ks 5 /imtlns
hatt ál lirnávozott a Császári év
királyi 611. szolnoki galogez
reit, mel’, nek őrs,olgátatt(a 1w
osztott katonái 1914. julius 211—
án foglalták t heti őket a folyó
11,1 rijin. Mástta1C hajnalban ar
ra riadtak, hogy a szerbek fel

Fotó: beküldött

roldiatittitták ‚i Sjás an átis elő
sasútl hIdat, ami miatt heses
ttiipárbaj alakult ki IK akut
latitag ezzel a tiatárini iilenssel
kezdődött sz első i lághátotrn.

Az említett túzhari hatt már
reggel kes ősnek bi,’ons ott a
mag’, arok lőszere, ‘,ért két
honséd Ktusát s Pál ős Hí
ró ( láhior paran sot kapott,

hog’, hozzanak uttánpótlast.
% isszatérs e éppen a leli ládát
emelték lii’ a lösészárckba,
amikor kovai s Pál fejlüs őst
kapott, s azonnal nic’ghall. gs
5 lett at elsó ilágtiáliorú u’lso
katuunaálctozata. I gs ittak kor
tarstt is eltalalták, tüilúluisést
kapott, s egs itta niú Is .i életét
sesztetti’, ezen a tiatvoc ‘lesett

Verdunnél dördült el az utolsó
halálos lövés 1918. november Ii-én

tnég c’g’, harnr,idik küzlegétis,
‘,eres Ititri’ Is.

Az urailalmi dtihcáns fhilde
kim dolgozó Kos ii s ti I 1111(2

ben \tuáilsialókon szulc’tett,
o 1913. oktoher elsejen sicititli
lii sorkatonai szolgálatra. Szál
liuhelyen 1923. szeplettthci’r 23
‚hit av itták fel a zászlóra s igs á
iii hotis eilcct abrázcthi szobrot,

Ha megemlékeztünk sz elsó
katonaáldozstról, tegyunk em
lítést az utolsóról is 1913.
nosember 1±-én rövIddel 5
Óra előtt a német, brit ás fran
cia sormány képviselői Párizs
mellett aláírták alI. vllághábo
rut lezáró egyezményt, misze
rint aznap délelőtt 1± órakor

elcsendesednek a fegyverek.
A tűzszünet életbe lépése előtt
egy perccel történt Verdun
nél, Hogy Henry N. Gunther, az
amerikai 313. gyalogezred őr
mestere még rohemra indult.
A németek kiabálták neki.
hogy vége a hábonjnak. ám ö
tüzet nyitott, mire fejbe lőtték.

r
-- I

Zimony polgármestere. Bejan Matiö isfigyelemmet kísérte ama
gyar békekerékpáros küldetését Fotó: bekuldött

Az eri békenaykövet világháborús
emlektúrái Europa-szerte
Zelel József 2014-ben sz I. vi- Krakkóban, Przemyslben, Lem
lágháború déli ás nyugati front- bergben, Vhlniusban ás Rigá
jén található helyszíneket ke- ban. 2017-ben volt sz első Ko
reste lel, s tisztelgett sz áldo- vács Pál-emtéktúra Zímonyba,
zatok emléke elótt. Érintette majd a magyar hadifoglyok Ha-
egyebek között Szarajevót, látmenetánek útvonalát követ
Goriziát, Verdunt, Ostendet. te Szerbián. Macedónlán, Albá
2015-ben a keleti front vona- nián, Szicilién ás Szardinlán át
tán járt Kassán, Limanován, Szamár-szigeti tábong.
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Páratlan tárlat a Helyőrségi Művelődési Otthonban

2019. NOVEMBER 14., CSÜTÖRTÖK

Fotók a háború terem
GYÖNGYÖS Az I. világháború

4 emlékhelyeinek fotóíbál nyílt
kiállítás a Helyűrségi Művelő
dési Otthonban.

Bagó Sándor nyugalma
zott honvéd alezredes, az eg
rí Zeleí József béke kerékpá
ros technikai kísérőjeként be
járta 2014—2018 között a nagy
háború európai frontjaínak
helyszíneit. A Jeles fotós az üt
jaíkon készült tízezernyi fel
vételből összeállított váloga
tással, videóval, szakmai elő
adással vándorkiállításon mu
tatja be a csaták helyeit, ahol
az elhunyt magyar katonákra
emlékezve koszorút, zászlót,
emlékkövet helyeztek cl. B. K.

A MAGY;\R NYF1I..V N;\PJA

Bagó Sándor (középen) az érdeklődők körében Fotó: beküldött
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Feszty Árpád
nwnkóss

Jól ísmert
m (ivészek
emléke előtt
tisztelegtek
EGER Feszty Árpád festőre, a
105 éve elhalálozott, méltat
lanul elfelejtett művészre és
a millenniumi évek más je
les alakjaíra emlékeztek a Ci
vil Ház rendezvényén. Fűrész
János, az Ezüstidő Szabadidős
Egyesület vezetője több évti
zedet átfogó előadásában az
1856-ban Ogyallán született
Feszty Arpád életén, munkás
ságán át mutatta be a korszak
mtlíőjét, a honfoglalás 1000
éves megünneplésére készű
lődő főváros hétköznapjait, a
szalonok, a művészek világát,
jeles családok történetét.

Az egri előadás tárgya volt
Pósa Lajos, a hazai gyermek
irodalom megteremtője, báró
Mednyánszky László, az I. vi
lágháborús rajzolóként meg
sebesült kitűnő lélekábrázo
ló festő, Herman Ottó autodi
dakta políhisztor, ők mind
annyian felvidéki származá
súak voltak, és az életben is Jó
barátok. Feszty, Pósa és Her
man is ugyanabban az évben,
1

‚.‚A Feszty-körkép
a magyarok
bejövetelét
örökítí meg

Feszty Árpád a historizáló
akadémikus festészet kiemel
kedő alakja volt, életének ál
lomásai München, Pest, Bécs,
Párizs, Velence, Firenze vol
tak. Az Operaház, a Törvény
széki palota falképeín tanul
mányozhatjuk ma is alkotása-
inak jellegzetes vonásait.

Legismertebb munkája a
tizenegy festő társával alko
tott, a Magyarok bejövetele
című körkép, amely most az
ópusztaszeri Nemzeti Törté
nelmi Emlékparkban látható.
A nevét őrző, 120 méter hosz
szú és 15 méter széles Feszty
körképet 1894-ben mutatták
be a mai Szépművészeti Mú
zeum helyén, majd Londonba
vitték, s később ismét a Város
ligetben lehetett megtekinte
ni. A II. világháborúban meg
sérült képet 1961-től lengyel
restaurátorok hozták rendbe,
mégpedig Morelli Gyula ötmé
teres korabeli fametszete és az
1930-ban készült diapozítívok
alapján. B.K.

Egrit
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1A flamand
‘festmények
fénykora
villan fel
EGER-BUDAPEST A napokban az

egriek egy csoportja látogatott
el Szépművészeti Múzeum „Ru

bens, Van Dyck és a flamand fes

tészet fénykora” című, legújabb
tárlatára, amelyre közel 120 mű

vet kértek ki a világ negyven

nagy közgyűjteményből. Az al

kotások a párizsi Louvre-ból, a

washingtoni és londoni National

Galleryből, a szentpétervári Er

mitázsból, a madridi Prádóból, a

bécsi Kunsthistorischesből. Ru

bens harmínc és Van Dyck csak

nem húsz remekműve mellett

más németalföldi mesterek fest

ményei ís láthatók. A tárlat ku

riózuma A jóslat kinyilatkOZá

sa festménye, s az ez alapján ké

szült gobelin, de a Lerma herceg

is grandiózus alkotás. Tanítvá

nya, Anthony Van Dyck, udvari

festő festményei is lenyűgözőek.

A másik teremben február kö

zepéig látható a korábban nyílt

Rembrandt és tanítványai rajza

it, rézkarcait bemutató kiállítás,

mellyel a holland festészet egyik

legnagyobb művésze halálának

J. évfordulójára emlékezik a

múzeum — számolt be Fűrész J

nos, az Egri Ezüstidő SzadadidoS

— Egyesület vezetője. 8. K.
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EGER, BUDAPEST A megye
székhelyen élő nyugdiJasok is
részt vettek a december elején
11. alkalommal megrendezett
Seniorpius Expón a fővárosban
— tájékoztatott Fűrész János, az
egri Ezüstidő Szabadidő Egye
sület elnöke. Az expón felléptek
az Eletet az Eveknek Országos
Nyugdíjs Szövetség különböző
dal- és tánccsoportjai Is. S. S.



az ezoterikus
fesztíváIon

minden december első vasár
napján rendezi meg a Termé
szetgyógyász Magazin a ma
ga elmaradhatatlan ünnepét.
Az egész napos rendezvényen
közel harminc előadást hall
gathattak.

Erdekes gondolatokat adott
át az érdeklődőnek ár. Boros G.
László, a Kalíforníai Egyetem
professzora az élőlények által
termelt anyagcserevízről, dr.
Domján Gábor hípnoterapeuta
a világszenzációnak nevezhe
tő Inversum nevű rendszeré
ről, ár. Buda László a test üze
neteiről. A paleoétkezés szak
értője, a I)sziChO]ógus Szendy
Gábor az öregedés lassítá
sáról, (lr. Simoncsics Péter a
pszichokardiológiáról szólt.
Müller Péter életének tapasz
talatait összegezte. Volt veze
tett meditáció, ingyenes álla
potfelmérés és holisztikus ta
nácsaciás is. Az érdeklődők
gyógytermékekkel, kiadvá
nyokkal is megismerkedhet
tek tudtuk meg Fűrész Já
nostól, az egri Ezüstídő Sza
baclidős Egyesület vezetőjétől.

B. X.

EGER Kárpátaljárót érkeztek
vendégek az egri önkormányzat
meghívásóra a Dobó téri advent
re. A beregdédai Falusi Turizmus
Egyesület helyben termelt terié
kekből mutatott be számos kü
lönlegességet. A szorgalmas gaz
dák a háztáji portákról saját ma
guk által készített gyümölcs
aszalékot, különböző lekváro
kat, szőtteseket, fonott vessző- és
gyékénykosarakat, dióbelet, me
legen sajtolt napraforgóolajat kí
náltak az érdeklődőknek.

Az Ezüstidő Szahadidőve
uk t e’ a Falusi \entlegtpk Mc
gyei Egyesülete szeresonta
got küldött velük a nehéz sorDan
élőknek Ben’gdédára. B. K.
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Egriek Is
részt vettek
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EGER, BUDAPEST Az egri sza
badidős egyesület kis cso
portja is részt vett a főváros
ban az évente megrendezett
Ezoterikus Karácsonyi Fesz
tiválon. Huszonhárom éve,

)i Beregőéct2zi ‘Fa1tsi Yttrtziiitts kÖszöttetétfejezi ‚j
a szeretetcsoirzagoÍrt, ameíyet bozzáuk
Káipátaíjára eLjuttatott ezáttatis ápoh’a

a magyar-magyar KpcsoLatozt és szebbé téve a

Karácsony ünnepét.
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Kárpátaljaí vendégek érkeztek az egri adventre

Elhoztákkincseiket4

A vendégek a Dobó téri adventen Beküldött fotó
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„Minden mérjbld hozzátesz a vil4ghoz.’

(Broon Róbot)


