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CENTRAL EUROPEAN TOUR

Jótékonysági

Mikulás futás
Cserépfaluban

–honfi–

Az Újszínház
vendégjátéka
a Gárdonyi Géza
Színházban
november 29-én
19 órától

Cserépi Trapp

Gárdonyi Géza Színház
november 26., 19.00

91 diákolimpiai érem Egernek
Zsúfolásig megtelt a Városháza
díszterme, amikor az elmúlt szerdán Martonné Adler Ildikó alpolgármester-asszony köszöntötte az idei
esztendő diákolimpiai egri érmeseit. Az egy órán át tartó elismerő
oklevélátadásokban Biros Péter,
háromszoros vízilabda olimpiai
bajnokunk volt segítségére, akinek
kézrázása a fiatalok számára emlékezetessé tette ezt a napot.
Képünkön a 91 egri érmesből az
EVSI-Egri Spartacus három tájfutója és edzőjük látható: (balról jobbra) Wachter András (Eszterházy),
Bárány Tamás (Gárdonyi), Kocsik
Eszter (Eszterházy) és Jacsó Tibor.

December 8., szombat

Távok: 5 illetve 10 km, 1.200 m, 600 m,
Rajt: 10.00 (gyerekek) 10.30 (5, 10 km)
Versenyközpont: Cserépfalu Közösségi Ház
A NEVEZÉS MINDEN
meg Ha van
TÁVON INGYENES!
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Rendező:
Kerényi
Imre

Hamarosan újra
itt a december,
ideje, hogy ismét
meglepjük és ellepjük a várost egy
csapat vidáman futkározó,
pirosba öltözött Mikulással!
Ebben az évben is csatlakozunk a Baptista
Szeretetszolgálat
„cipősdoboz” akciójához, ami azt jelenti, hogy a
rajt előtt, 15.30-tól lehetőség lesz
a „cipősdobozok” leadására. ...mert
nem csak futni jó, hanem adni is!!!
Mi legyen a dobozban?
Részletek itt: http://ciposdoboz.hu/
Tehát december 1-jén, szombaton, 15.30-tól várunk mindenkit
490138

Mikulás
futás 2018
szeretettel az Érsekkerti szökőkútnál! „Rajt” 16.00-kor.
Hogy a gyerekek is részt vehessenek a mókában, fussunk először
egy kisebb, kb 2 km-es szakaszt,
bejárva a sétáló belváros utcáit. Ez
a Dobó téren, a karácsonyfa előtt ér
majd véget, ahol minden résztvevő
egy kis meglepetést kap.
Az edzettebb Mikulásaink, a
meglepetés kiosztása után, innen
indulhatnak egy nagyobb, kb. 8 kmes körre, az északi városrész felé.
Végül az Érsekkertbe érkezünk
vissza.

Színpadon a Tóték
Örkény klasszikusát, a
Tóték című tragikomédiát a múlt évadban mutatta
be az egri Gárdonyi Géza
Színház, de a nagy sikerre
való tekintettel továbbra is
műsoron maradt, s a fővárosban és határon túl is
játszotta a társulat. Az előadás Egerben legközelebb
november 23-án, 19 órától
látható. Jegyek válthatók a
szervezőirodában, Egerben,
a Széchenyi u. 5. szám alatt;
a 36/518-347-es telefonszámon vagy a szervezes@
gardonyiszinhaz.hu-n.

Figyelem!!!
Az esemény nem verseny!
Kérünk mindenkit a KRESZ szabályainak betartására!
Gyertek minél többen, legyünk
minél pirosabbak! Ha van kedved,
hozz magaddal pár szem szaloncukrot, hogy igazi Mikulásként osztogathassuk a járókelőknek.
További információk:
Feketéné Kuzman Krisztina
Tel.: +36-30/439-6286
E-mail:
fusskrisztaeger@gmail.com

Várunk Mindenkit
szeretettel!




BSI Futónagykövetek - Eger:
Feketéné Kuzman Krisztina
Szívós Orsolya

