
 

 

Szakmai beszámoló 

Pályázati azonosító: 3607/02363 „Hol terem a magyar vitéz? Közművelődési programok 

megrendezése az 1552-es egri ostrom emlékére” 

1. Hol terem a magyar vitéz? 

Regionális vetélkedő 

A vetélkedő témája és célja: 

Az 1552-es ostrom története és az Egri csillagok című regény interaktív feldolgozása, újszerű 

megközelítése, a Gárdonyi életmű üzeneteinek átadása, tartalommal történő megtöltése, a 

témában szerzett tudás elmélyítése. 

A jelentkezés módja: 

A vetélkedőre 3 fős csapatok jelentkezését vártuk, elsősorban hatodik osztályosokét.  Egy 

iskolából több csapat is jelentkezhetett. A jelentkezés feladatok megoldásával és interneten 

történő visszaküldésével történt. A feladatok letölthetők voltak a vármúzeum weboldaláról 

2015. szeptember 1-től. A megoldott feladatokat 2015. október 5-ig, 24.00 óráig kellett 

elküldeni a múzeumba. 

A vetélkedő menete: 

A beérkezett feladatlapokat (összesen 17) muzeológusokból álló szakmai zsűri értékelte. A 

2015. október 16-án megrendezésre kerülő döntőre a hat legtöbb pontot elérő csapatot hívtuk 

Egerbe.  A győztes csapatok értékes díjazásban részesültek.  

 A döntő 2015. október 16-én 10.00 órától 15.00 óráig az Egri Várban került megrendezésre. A 

vitézi próba során nem csak elméleti tudásukról adhattak számot, (pl: Ostromjáték óriás puzzle-

val, Ki vagyok én?, Filmtrailer írása az Egri csillagok című filmről, Játékos műtárgykereső, 

Középkori mesterségek címere, Szuroköntés-évszám és helyszínválasztó) hanem ügyességüket 

is kipróbálhatták. (Középkori turkáló, Étel-és fűszerválasztó, Célbadobó). Október 17-én 



 

 
 

fakultatív programként részt vehetnek Az Egri Vár Napján, és ezen a napon került sor az 

ünnepélyes eredményhirdetésre is.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 



 

 
 

2. Az Egri Vár Napja – 2015. október 17. 

 

Az esemény helye: Dobó István Vármúzeum 

Az esemény ideje: 2015. október 17. 9.00 – 18.00 

Ünnepelj győzelmet! 

9.30  Történelmi felvonulás Eger belvárosán keresztül az Egri Vitézlő Oskola, a 

Hungari Dzsebedzsi és az Obsitos Zenekar közreműködésével. 

Őrtüzek meggyújtása 

10.00  Ünnepélyes megnyitó az Ágyúdombon, zászlófelvonás, fegyveres 

interpretáció, valamint a „Holt terem a magyar vitéz?” című vetélkedő és a 

Népmese napjához kapcsolódó rajzpályázat eredményhirdetése 

 

11.00 EGRI VÁR – NEMZETI EMLÉKHELY FELAVATÁSA 

 HIMNUSZ 

 HABIS LÁSZLÓ EGER MJV POLGÁRMESTERÉNEK KÖSZÖNTŐJE 

 RADNAINÉ DR. FOGARASI KATALIN A NEMZETI ÖRÖKSÉG INTÉZETE 

ELNÖKÉNEK KÖSZÖNTŐ BESZÉDE 

 A LAJTHA LÁSZLÓ NÉPTÁNC EGYÜTTES MŰVÉSZETI PRODUKCIÓJA 

 NYITRAI ZSOLT MINISZTERI BIZTOS, EGER ÉS KÖRZETE ORSZÁGGYŰLÉSI 

KÉPVISELŐJÉNEK ÜNNEPI BESZÉDE 

 ÜNNEPÉLYES SZTÉLÉAVATÁS 

 KATONAI HAGYOMÁNYŐRZŐ DÍSZSORTŰZ  

 A LAJTHA LÁSZLÓ NÉPTÁNC EGYÜTTES MŰVÉSZETI PRODUKCIÓJA 

 SZÓZAT 

 Helyszín: Dobó – bástya előtti terület 

11.45  Koszorúzás a Hősök termében 

 

Hol terem a magyar vitéz? 

9.30 Solymászbemutató a Palota előtt  

10.30  Fegyverbemutató az Egri Vitézlő Oskola közreműködésével a Palota előtt 

10.30  Zoknicsata a Szent László Vitézeivel a Varkoch-kapunál 

11.40 Miért haragszik a kutya a macskára? – Gárdonyi Géza meséje Daróczi Ilona 

bábelőadásában a Dobó-bástya Rendezvénytermében 

12.30 – 14.30 Vitézi próba – Ügyességi feladatok gyerekeknek és gyermeklelkű 

felnőtteknek a vár területén.  

Jelentkezni és jegyet váltani az Információs pontban lehet (200 Ft/fő) 

12.30 Az Obsitos Zenekar koncertje a színpadon 

13.00  Solymászbemutató a Palota előtt 

13.30 Fegyverbemutató az Egri Vitézlő Oskola közreműködésével az Ágyúdombon 



 

 
 

14.00  Zoknicsata a Szent László Vitézeivel a Varkoch-kapunál 

14.30 Fegyverbemutató az Egri Vitézlő Oskola közreműködésével az Ágyúdombon 

14.45 Vitézavatási ceremónia a Palota előtt 

15.00 Solymászbemutató a Palota előtt 

16.00  Táncház a Tekergő zenekar közreműködésével a Palota előtt 

17.00 „Eger vára ostromának fordított tüköre” – a Dobó István Vármúzeum 

Közművelődési és Múzeumpedagógiai Osztályának előadása a Palota előtt 

 

Mindent a kéznek 

9.00 – 16.00 Várműhely - Kézműves foglalkozások gyerekeknek és felnőtteknek a Balassi 

teremben. Pajzsfestés, textilnyomás, tűzzománc, különleges könyvjelző 

készítés. 

Jelentkezni és jegyet váltani az Információs pontban lehet. Jegyárak 100 Ft, 

200 Ft, illetve 300 Ft foglalkozástól függően. 

10.00 – 16.00 Gárdonyi Kuckó - Meseprogram gyerekeknek, játék nagyobbacskáknak és 

szülőknek Az Egri vár története című kiállításban 

10.00 – 16.00 Játékbarlang Az Egri vár története című kiállításban – Kockajáték, 

malomjáték, stratégiai játékok 

  



 

 
 

 

Napsütésben kinyit a Lurkók vára: 

AZ ALÁBBI A PROGRAMOK CSAK +15 ˚C FÖLÖTT, JÓ IDŐ ESETÉN KERÜLNEK 

MEGRENDEZÉSRE! 

9.00 – 17.00 Fabatka játszóház az alsó várudvaron 

9.00 – 17.00 Mesterségek műhelye – kézműves foglalkozások kicsiknek és nagyoknak.  

Üvegfestés, kosárfonás, fafaragás, kovácsműhely.  

Jelentkezni és jegyet váltani az Információs pontban lehet. Jegyárak 

foglalkozástól függően: 100 Ft, 200 Ft, illetve 300 Ft/foglalkozás. 

9.00 – 17.00 Póni lovagoltatás az alsó várudvaron. Jegyet váltani a helyszínen lehet.  

10.00 – 15.00  Kincskereső – Régészeti „homokozó” a Dobó István Vármúzeum 

régészeinek vezetésével a Székesegyház romjai mellett 

 

Életre kelt kiállítások 

11.00 – 15.00 „Kincsek a talpunk alatt” - A Dobó István Vármúzeum restaurátorainak 

bemutatója a Dobó-bástya Rendezvénytermében 

12.30 Morványkalács, ferentő, kisrózsa, nagyrózsa – hagyományos lakodalmi 

sütemények Heves megyében Zábrátzky Éva etnográfus előadása a Dobó-

bástya Rendezvénytermében 

13.00 Hét Évszázad Históriája – Rendhagyó tárlatvezetés Az Egri vár története 

című kiállításban 

14.30 „Boszorkányok pedig vannak…” – Boszorkányper a Börtönkiállításban  

A bíró: Érsek Lajos múzeumpedagógus 

15.30 Elődeink fegyverei, fegyvereink elődei – tárlatvezetés a Dobó-bástya 

Fegyverkiállításában 

 

1552. október 17-én a megtépázott török had megkezdte az elvonulást az Egri Vár falai 

alól. Az egri győzelem nagy fontosságú esemény volt, hiszen a 16. században első ízben 

sikerült a török főerők ellen megvédeni egy magyar várat. A német és az osztrák nyomtatott 

röplapok hadibeszámolói nyomán pedig egész Európában elterjedt az egriek helytállásának 

híre. 

 

2002-ben a várvédelem 450. évfordulóján egész éves programsorozattal emlékeztünk 

meg a hős egri védőkről és a várkapitányról, Dobó Istvánról. Ennek zárása volt az akkor első 

alkalommal megrendezett Egri Vár Napja. Azóta minden évben tartalmas és színes 



 

 
 

programokkal várjuk a látogatóinkat. A nap során ingyenes a belépés a vármúzeum területére, 

a kiállítások is térítésmentesen látogathatók. 

2015-ben a hagyományokhoz híven történelmi felvonulással kezdődtek programjaink. 

Az Egri Vitézek mutatták az utat a belvároson keresztül a várba. Ezt követte az ünnepélyes 

megnyitó, melynek kereteiben hirdették ki a „Hol terem a magyar vitéz?” című vetélkedő és a 

Népmese napjához kapcsolódó rajzpályázat eredményeit. 

„Ünnepelj Győzelmet!” Az idei rendezvényen került sor az Egri Vár Nemzeti 

Emlékhely avató ünnepségére. 

Az esős idő ellenére összegyűlt több száz ember előtt leplezték le az emlékhelyet jelölő 

sztélét. A Himnusz felcsendülése után Habis László polgármester, majd Radnainé dr. Fogarasi 

Katalin, a Nemzeti Örökség Intézetének elnöke, majd Nyitrai Zsolt, Eger és térsége 

országgyűlési képviselője is beszédet mondott. A köszöntők után a Lajtha László Néptánc 

Együttes produkcióját láthatta a közönség. 

A program a Hősök termében folytatódott, ahol Dobó István síremlékétnek 

megkoszorúzásával emlékeztünk az 1552-es ostrom várvédőinek helytállására. 

„Hol terem a magyar vitéz?” címmel, színes programokat kínáltunk az ide látogatóknak. 

A közkedvelt solymászbemutató és az Egri Vitézlő Oskolások fegyverbemutatói mellett, 

bábelőadással, vitézi próbával és táncházzal készültünk a kisebbeknek, a nagyobbaknak pedig 

koncerttel. A nap zárásaként a szervezők és hagyományőrzők rögtönzött előadását láthatta a 

közönség. Sajnos a folyamatos eső nem tette lehetővé a meghirdetett Zokni csatát, a 

Mesterségek műhelyét, a Fabatka játszóház kitelepülését, a Póni lovagoltatást és a Régészeti 

homokozót. Nem nyitott ki a nagy sikerű Lurkók vára. 

Mindent a kéznek. A gyermekeket és a felnőtteket egész napos kézműves 

programokkal vártuk. Lehetőségük volt pajzsot festeni, textilnyomással egyedi tarisznyát, 

tűzzománcolt ajándéktárgyakat, és különleges könyvjelzőket készíteni. A Gárdonyi kuckót és 

a Játékbarlangot a nap folyamán folyamatosan látogatták Az Egri vár története című 

kiállításban. 

Életre kelt kiállítások címmel, szakmai programok is gazdagították műsorainkat. A 

látogatók rendhagyó tárlatvezetéseken vehettek részt Az Egri vár története, és az Elődeink 

fegyverei, fegyvereink elődei című kiállításokban. Az érdeklődők a Dobó- bástya 

rendezvénytermében szakmai előadásokat hallgathattak, és betekintést nyerhettek 

restaurátoraink munkájába. 



 

 
 

Az idei évben is nagy látogatószámot fogadtunk, kb. 5000 fő kereste fel a várat ezen a 

napon. Közreműködőként 70 fő vett részt. A kollégákon kívül önkéntes segítséget nyújtottak a 

nyári Vártáborunkban résztvevő általános iskolás diákok, valamint több mint tíz középiskolás 

teljesített közösségi szolgálatot. 

Programunkkal minden évben törekszünk arra, hogy méltó módon emlékezzünk meg az 

egri hősökről. Ez a nap alkalmas arra, hogy az érdeklődők behatóbban megismerkedjenek a 

Vármúzeum időszaki és állandó kiállításaival is. Mivel az óvodásoktól a felnőttekig több 

korosztály felkeres minket, ezért az életkori sajátosságok figyelembevételével alakítjuk ki 

programjainkat. 

Médiában való megjelenéseink vonzották a legtöbb látogatót a rendezvényre. Az egri 

Szuperinfóban, a Facebook oldalon, a Rádió Egerben és az FM7 rádióban értesülhettek a 

rendezvényről. A részletes programot szórólapon és plakátokon hirdettük, melyeket a 

környékbeli szállodákban, szórakozóhelyeken, kulturális intézményekben is elhelyeztünk. 

Sajnos a 2015-ös Egri Vár Napját az előző évhez hasonlóan az esős időjárás jellemezte, 

így a programjaink nagy részét igyekeztünk fedett helyen rendezni. 

Szakmai vonatkozását tekintve a rossz idő ellenére is eredményesnek tekinthető a 

rendezvény. Közel 5000 emberrel, gyermekekkel és felnőttekkel ismertettük meg játékos 

formában és szakmai programokon keresztül az egri hős várvédők győzedelmes tetteit, 

Gárdonyi életművét, valamint kiállításaink kincseit.  

A rendezvény kapcsán született szakmai kapcsolatok a rendezvény után is kiválóan 

működnek, ennek köszönhetően a programjaink kialakításakor és megvalósításakor a jövőben 

is bizton számíthatunk partnereinkre. 

  



 

 
 

 

Fotódokumentáció 

a 2015. évi Egri Vár Napján 

Pályázati azonosító: 3607/02363 „Hol terem a magyar vitéz? Közművelődési programok 

megrendezése az 1552-es egri ostrom emlékére” 

 

 

Az Egri Vár Napja Nemzeti Emlékhely avató ünnepség, és koszorúzás 

 

 

 



 

 
 

 

Obsitos zenekar koncertje 

 

 

Solymászbemutató 

 



 

 
 

 

Várműhely 

 

 

 

Az Egri Vitézlő Oskola fegyverbemutatója  

 

 

 



 

 
 

 

Táncház a Tekergő Zenekarral 

 

 

 

 

 

 

 

„Eger vára ostromának fordított tüköre” 

 

 

 

 

Eger, 2015. december 10. 

 

 

 

 



 

 
 

 

SAJTÓFIGYELÉS 

Az Egri Vár napja 

 

 
* port.hu 

http://port.hu/pls/fe/festival.festival_page?i_festival_id=17728 

Leírás 

1552. október 17-én a törökök feladták az Egri Vár ostromát és elhagyták Egert. A győzelem emlékére 2002 óta 

október 17-e minden évben az Egri Vár Napja. Idén is, ezen az emlékezetes napon szakmai programokkal, 9 és 17 

óra között ingyenesen látogatható kiállításokkal várja a Dobó István Vármúzeum a látogatókat. Az Egri Vár 

ünnepnapján múzeumpedagógiai és kézműves foglalkozások, haditorna bemutatók, történelmi játszóház színesíti 

a programkínálatot. Október 17-én fél tízkor az őrtüzek fellobbanása jelzi majd az ünnepi események kezdetét. A 

Nemzeti Örökség Intézete, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dobó István Vármúzeum ezen a napon 

közösen avatja fel az Egri Vár, mint nemzeti emlékhelyet jelölő sztélét. A hivatalos eseményekkel párhuzamosan 

történelmi kalandjáték is kezdetét veszi. A múzeum kedvelőket interaktív tárlatvezetések és bemutatók várják a 

kiállításokban. Lesz boszorkányper és ki lehet próbálni számos középkori játékot is. A délutáni órákban sor kerül 

az egri ostrom fordított tükrére. A Végvári Vigasságokon már megszokott és megszeretett fegyverbemutatót és 

vitézi próbát ezúttal a zoknicsata teszi még színesebbé. 

 

*hunguest hotel 

http://www.hunguesthotels.hu/hu/hotel/eger/hunguest_hotel_flora/programok/programok_az_egri_varban_2015

ben/ 

EGER, HUNGUEST HOTEL FLÓRA - PROGRAMOK AZ EGRI VÁRBAN 2015-BEN 

Rendezvények, programok az Egri várban 2015-ben 

Őszi programok: 

Hold és csillagok – emlékülés, fegyverbemutatók - 2015. szeptember 11 - október 17. Népmese napja - 2015. 

szeptember 30. Az egri vár napja - 2015. október 17. Gárdonyi Napok - 2015. október 24-25. Megbékélés napja - 

2015. december 17. 

 

* egriprogramok 

http://www.egriprogramok.hu/hu/esemenynaptar/153-unnepi-programok/5486-az-egri-var-napja-2015.html 

Az egri vár napja 2015. október 17-én. A győzelem emlékére október 17-e az Egri Vár Napja. 

Múzeumpedagógiai és kézműves foglalkozások, haditorna bemutatók, történelmi játszóházak, szakmai 

programok zajlanak az 1552-es hősök emlékére. 

A belépés ingyenes, a Dobó István Vármúzeum kiállításai ezen a napon 9:00 - 17:00 óráig díjmentesen 

látogathatóak. A 3D Mozi és a Panoptikum megtekintéséhez külön jegy vásárlása szükséges. 

http://www.hunguesthotels.hu/hu/hotel/eger/hunguest_hotel_flora/programok/programok_az_egri_varban_2015ben/
http://www.hunguesthotels.hu/hu/hotel/eger/hunguest_hotel_flora/programok/programok_az_egri_varban_2015ben/
http://www.egriprogramok.hu/hu/esemenynaptar/153-unnepi-programok/5486-az-egri-var-napja-2015.html


 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

1552. október 17-én a törökök feladták az Egri Vár ostromát, és elhagyták Egert. 

PROGRAMOK: 

ÜNNEPELJ GYŐZELMET! 

9:30 

Történelmi felvonulás 

Eger belvárosán keresztül az Egri Vitézlő Oskola, a Hungari Dzsebedzsi és az Obsitos Zenekar 

közreműködésével. Őrtüzek meggyújtása. 

10:00 

Ünnepélyes megnyitó 

az Ágyúdombon, zászlófelvonás, fegyveres interpretáció, valamint a "Hol terem a magyar vitéz?" című 

vetélkedő és a Népmese napjához kapcsolódó rajzpályázat eredményhirdetése. 

11:00 

EGRI VÁR - NEMZETI EMLÉKHELY FELAVATÁSA 

- Himnusz 

- Habis Lászlo, Eger MJV polgármesterének köszöntője 

-Radnainé Dr. Fogarasi Katalin a Nemzeti Örökség Intézete elnökének köszöntő beszéde 

- A Lajtha László Néptánc Együttes művészeti produkciója 

- Nyitrai Zsolt miniszteri biztos, Eger és körzete országgyűlési képviselőjének ünnepi beszéde 

- Ünnepélyes sztélé avatás 

- Katonai hagyományőrző díszsortűz 

- A Lajtha László Néptánc Együttes művészeti produkciója 

- Szózat 

Helyszín: Dobó-bástya előtti terület 

11:45 

Koszorúzás a Hősök termében 

HOL TEREM A MAGYAR VITÉZ? 

9:30 

Solymászbemutató 

a Palota előtt 

10:30 

Zoknicsata 

Szent László Vitézeivel a Varkoch-kapunál 

10:30 

Fegyverbemutató 

az Egri Vitézlő Oskola közreműködésével a Palota előtt 

11:40 

Miért haragszik a kutya a macskára? 

 Gárdonyi Géza meséje Daróczi Ilona bábelőadásában a Dobó-bástya rendezvénytermében 

12:30 - 14:30 

Vitézi próba 

Ügyességi feladatok gyerekeknek és gyermeklelkű felnőtteknek a vár területén. Jelentkezni és jegyet váltani 

az Információs pontban lehet (200 Ft/fő) 

12:30 

Az Obsitos Zenekar koncertje a színpadon 

13:00 

Solymászbemutató a Palota előtt 

13:30 

Fegyverbemutató 

az Egri Vitézlő Oskola közreműködésével az Ágyúdombon 

14:00 

Zoknicsata Szent László Vitézeivel a Varkoch-kapunál 

14:30 

Fegyverbemutató az Egri Vitézlő Oskola közreműködésével az Ágyúdombon 

14:45 

Vitézavatási ceremónia a Palota előtt 

15:00 

Solymászbemutató a Palota előtt 

16:00 

Tancház a Tekergő zenekar közreműködésével a Palota előtt 

17:00 

"Eger vára ostromának fordított tüköre" 

a Dobó István Vármúzeum Közművelődési és Múzeumpedagógiai Osztályának előadása a Palota előtt 

MINDENT A KÉZNEK 



 

 
 

9:00 - 16:00 

Várműhely - Kézműves foglalkozások gyerekeknek és felnőtteknek a Balassi teremben. Pajzsfestés, 

textilnyomás, tűzzománc, különleges könyvjelző készítése. Jelentkezni, jegyet váltani az Információs 

pontban lehet. Jegyárak: 100 Ft, 200 Ft, 300 Ft foglalkozástól függően. 

10:00 - 16:00 

Gárdonyi Kuckó - Meseprogram gyerekeknek, játék nagyobbacskáknak és szülőknek Az egri vár története 

című kiállításban. 

10:00 - 16:00 

Játékbarlang 

Az egri vár története című kiállításban - Kockajáték, malomjáték, stratégiai játékok 

NAPSÜTÉSBEN KINYIT A LURKÓK VÁRA 

AZ ALÁBBI PROGRAMOK CSAK +15°C FÖLÖTT, JÓ IDŐ ESETÉN KERÜLNEK 

MEGRENDEZÉSRE 

9:00 - 17:00 

Mesterségek műhelye 

kézműves foglalkozások kicsiknek és nagyoknak. Üvegfestés, kosárfonás, fafaragás, kovácsműhely. 

Jelentkezni és jegyet váltani az Információs pontban lehet. Jegyárak foglalkozástól függően: 100 Ft, 200 Ft, 

300 Ft/foglalkozás. 

9:00 - 17:00 

Fabatka játszóház 

az alsó várudvaron 

9:00 - 17:00 

Póni lovaglás 

az alsó várudvaron (Jegyváltás a helyszínen) 

10:00 - 15:00 

Kincskereső - Régészeti "homokozó" a Dobó István Vármúzeum régészeinek vezetésével a Székesegyház 

romjai mellett 

ÉLETRE KELT KIÁLLÍTÁSOK 

11:00 - 15:00 

"Kincsek a talpunk alatt" 

A Dobó István Vármúzeum restaurátorainak bemutatója a Dobó-bástya Rendezvénytermében 

12:30 

Morványkalács, ferentő, kisrózsa, nagyrózsa - hagyományos lakodalmi sütemények Heves megyében 

Zábrátzky Éva etnográfus előadása a Dobó-bástya Rendezvénytermében 

13:00 

Hét Évszázad Históriája 

Rendhagyó tárlatvezetés Az egri vár története című kiállításban 

14:30 

"Boszorkányok pedig vannak..." 

 Boszorkányper a Börtönkiállításban. A bíró: Érsek Lajos múzeumpedagógus 

15:30 

Elődeink fegyverei, fegyvereink elődei 

Tárlatvezetés a Dobó-bástya Fegyverkiállításában 

A belépés ingyenes, a Dobó István Vármúzeum kiállításai ezen a napon 9:00 - 17:00 óráig díjmentesen 

látogathatóak. A 3D Mozi és a Panoptikum megtekintéséhez külön jegy vásárlása szükséges. 

A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják. 

 

* programturizmus 

http://www.programturizmus.hu/ajanlat-egri-var-napja-eger.html 

Az Egri Vár Napja 2015 

2015. október 17. 3300 Eger , Vár 1. 

 

A Dobó István Vármúzeum minden év október 17-én rendezi meg Az Egri Vár Napját, amellyel az 1552-es hősies 

várvédelem emléke előtt tiszteleg. `2002 óta hagyományosan kerül sor Dobó István síremlékének 

megkoszorúzására. A nap folyamán múzeumpedagógiai és kézműves foglalkozásokon vehetnek részt, haditorna 

bemutatókat tekinthetnek meg a látogatók.` Ezen a napon lesz a Nemzeti Emlékhely átadó ünnepség az Egri 

várban, valamint a `Hol terem a magyar vitéz` c. történelmi vetélkedő és a Népmese napjához kapcsolódó 

rajzpályázat eredményhirdetésére is. Solymászbemutatóval, izgalmas szakmai és családi programokkal várjuk az 

érdeklődőket. 

  

Az Egri Vár Napja 

Ünnepelj győzelmet! 

http://www.programturizmus.hu/ajanlat-egri-var-napja-eger.html
http://www.programturizmus.hu/ajanlat-egri-var-napja-eger.html
http://www.programturizmus.hu/telepules-eger.html
javascript:show_map();


 

 
 

9.15 Történelmi felvonulás Eger belvárosán keresztül az Egri Vitézlő Oskola és a Hungari Dzsebedzsi 

közreműködésével, őrtüzek meggyújtása 

9.45  Ünnepélyes megnyitó az Ágyúdombon, zászlófelvonás, Nemzeti emlékhely átadás, fegyveres interpretáció, 

valamint a „Holt terem a magyar vitéz?” című vetélkedő és a Népmese napjához kapcsolódó rajzpályázat 

eredményhirdetése 

10.30    „Csók 150” című Vándorkiállítás megnyitója az Ellátó - Arkt Művészeti Központban 

12.00    Koszorúzás a Hősök termében 

Hol terem a magyar vitéz? 
10.30           Solymászbemutató a Palota előtt 

11.00           Zoknicsata a Szent László Vitézeivel a Varkoch-kapunál 

11.30           Fegyverbemutató az Egri Vitézlő Oskola közreműködésével az Ágyúdombon 

11.40           Miért haragszik a kutya a macskára? – Gárdonyi Géza meséje Daróczi Ilona bábelőadásában a Dobó-

bástya Rendezvénytermében 

12.30           Fegyverbemutató az Egri Vitézlő Oskola közreműködésével az Ágyúdombon 

12.30 – 15.00  Vitézi próba –Ügyességi feladatok gyerekeknek és gyermeklelkű felnőtteknek a vár területén. 

Jelentkezni és jegyet váltani az Információs pontban lehet (200 Ft/fő). 

 13.30          Fegyverbemutató az Egri Vitézlő Oskola közreműködésével az Ágyúdombon 

14.00          Zoknicsata a Szent László Vitézeivel a Varkoch-kapunál 

14.30          Solymászbemutató a Palota előtt 

15.30          Vitézavatási ceremónia a Palota előtt 

16.00          Táncház a Tekergő zenekar közreműködésével a Palota előtti téren 

17.00     „Eger vára ostromának fordított tüköre” – a Dobó István Vármúzeum Közművelődési és 

Múzeumpedagógiai Osztályának előadása 

 

Mindent a kéznek 
10.00 – 16.00  Gárdonyi Kuckó - Meseprogram gyerekeknek, játék nagyobbacskáknak és szülőknek Az Egri vár 

története című kiállításban 

10.00 – 16.00  Játékbarlang Az Egri vár története című kiállításban 

10.00 – 16.00  Várműhely - Kézműves foglalkozások gyerekeknek és felnőtteknek a Balassi teremben. Jelentkezni 

és jegyet váltani az Információs pontban lehet. 

Jegyárak foglalkozástól függően: 100 Ft, 200 Ft, illetve 300 Ft/foglalkozás 

 

Napsütésben kinyit a Lurkók vára: 
Ezek a programok csak +15 ˚C fölött, jó idő esetén kerülnek megrendezésre! 

 10.00 – 15.00 Kincskereső – Régészeti „homokozó” a Dobó István Vármúzeum régészeinek vezetésével a 

Székesegyház romjai mellett 

10.00 – 17.00  Mesterségek műhelye – kézműves foglalkozások kicsiknek és nagyoknak. Jelentkezni és jegyet 

váltani az Információs pontban lehet. 

 Jegyárak foglalkozástól függően: 100 Ft, 200 Ft, illetve 300 Ft/foglalkozás. 

 10.00 – 17.00  Fabatka játszóház az alsó várudvaron 

10.00 – 17.00  Póni lovagoltatás az alsó várudvaron 

Életre kelt kiállítások 
11.00 – 15.00  „Kincsek a talpunk alatt” - A Dobó István Vármúzeum restaurátorainak bemutatója a Dobó-bástya 

rendezvénytermében 

11.00   „Boszorkányok pedig vannak…” – Boszorkányper a Börtönkiállításban. A bíró: Érsek Lajos 

múzeumpedagógus 

11.30     Agria, Munitissima Hungariae - Az egri vár és hősei a képzőművészetben 

H. Szilasi Ágota művészettörténész előadása az Egri Képtárban 

12.30    Morványkalács, ferentő, kisrózsa, nagyrózsa – hagyományos lakodalmi sütemények Heves megyében 

Zábrátzky Éva  etnográfus előadása a Dobó-bástya Rendezvénytermében 

13.00     Hét Évszázad Históriája – Rendhagyó tárlatvezetés „Az Egri vár története” című kiállításban 

14.30    Gárdonyi közelében – Kaland a Gárdonyi-házban (Gárdonyi u. 28.) kicsiknek és nagyoknak. A 

tárlatvezető: Sz. Király Júlia irodalomtörténész muzeológus. 

 15.00      Elődeink fegyverei, fegyvereink elődei – tárlatvezetés a Dobó-bástya Fegyverkiállításában 

A belépés ingyenes, a Dobó István Vármúzeum kiállításai ezen a napon 9.00 – 17.00 óráig díjmentesen 

látogathatóak. A 3D mozi és a Panoptikum megtekintéséhez külön jegy vásárlása szükséges. 
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják! 

 

 

 

* eger városom 

http://eger.varosom.hu/programok/szabadido/Az-Egri-Var-Napja-2.html 

Az Egri Vár Napja 

http://eger.varosom.hu/programok/szabadido/Az-Egri-Var-Napja-2.html


 

 
 

 

Minden évben ugyanazon a napon, október 17-én rendezik meg az Egri Vár Napját. 

  

Ebben az évben sem lesz ez másként, 2014. október 17-én ismét tiszteleghetünk az egri vár hős védői és Dobó 

István várkapitány előtt.  

Az egész napos egri programon kézműves foglalkozások, haditorna bemutatók, látványos történelmi felvonulás 

igyekszik elénk varázsolni az Egri Vár dicső napjait. 

 

* programstart 

http://www.programstart.hu/index.php/ajanlatok/kulturalis-rendezveny/eger/az-egri-var-napja-2015 

Az Egri Vár Napja 2015 

 Kézműves foglalkozások 

 Dobó István síremlékének megkoszorúzása 

 Haditorna bemutatók 

 Solymászbemutató 

Az esemény helyszíne: Eger , Egri Vár 

Az esemény időpontja:  

 2015 október 17. 

További Információk:  

 Ingyenes belépés! 

A Dobó István Vármúzeum minden év október 17-én rendezi meg Az Egri Vár Napját, amellyel az 1552-es hősies 

várvédelem emléke előtt tiszteleg. 

 

* dolcevita 

http://www.dolcsevita.hu/ 

 
 

* szabadidomagazin 

http://www.szabadidomagazin.hu/index.php?page=article&pid=4039 
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KULTÚRA 

ÚTI CÉL 

EURÓPAI UNIÓ 

ÉLETMÓD 

SPORT 

PARLAMENT 

INFORMATIKA 

SZABADIDŐ ANNO 

Az Egri Vár Napja 

Tegnap 20:50 | 

http://www.dolcsevita.hu/
http://www.szabadidomagazin.hu/index.php?page=article&pid=4039


 

 
 

Vár az élmény 

2015. október 17. 

1552. október 17-én a törökök feladták az Egri Vár ostromát és elhagyták Egert. A győzelem emlékére 2002 óta 

október 17-e minden évben az Egri Vár Napja. 

Idén is, ezen az emlékezetes napon szakmai programokkal, 9 és 17 óra között ingyenesen látogatható kiállításokkal 

várja a Dobó István Vármúzeum a látogatókat. 

Az Egri Vár ünnepnapján múzeumpedagógiai és kézműves foglalkozások, haditorna bemutatók, történelmi 

játszóház színesíti a programkínálatot. 

Október 17-én fél tízkor az őrtüzek fellobbanása jelzi majd az ünnepi események kezdetét. A Nemzeti Örökség 

Intézete, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dobó István Vármúzeum ezen a napon közösen avatja fel 

az Egri Vár, mint nemzeti emlékhelyet jelölő sztélét. 

A hivatalos eseményekkel párhuzamosan történelmi kalandjáték is kezdetét veszi. A múzeum kedvelőket 

interaktív tárlatvezetések és bemutatók várják a kiállításokban. Lesz boszorkányper és ki lehet próbálni számos 

középkori játékot is. A délutáni órákban sor kerül az egri ostrom fordított tükrére. A Végvári Vigasságokon már 

megszokott és megszeretett fegyverbemutatót és vitézi próbát ezúttal a zoknicsata teszi még színesebbé. 

 

* elomagazin 

http://elomagazin.com/2015/10/az-egri-var-napja/ 

Az Egri Vár Napja 

2015. 10. 14.erika Életmód0 

1552. október 17-én a törökök feladták az Egri Vár ostromát és elhagyták Egert. A győzelem emlékére 2002 óta 

október 17-e minden évben az Egri Vár Napja. 

Idén is, ezen az emlékezetes napon szakmai programokkal, 9 és 17 óra között ingyenesen látogatható kiállításokkal 

várja a Dobó István Vármúzeum a látogatókat. 

 Az Egri Vár ünnepnapján múzeumpedagógiai és kézműves foglalkozások, haditorna bemutatók, történelmi 

játszóház színesíti a programkínálatot. 

Október 17-én fél tízkor az őrtüzek fellobbanása jelzi majd az ünnepi események kezdetét. A Nemzeti Örökség 

Intézete, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dobó István Vármúzeum ezen a napon közösen avatja fel 

az Egri Vár, mint nemzeti emlékhelyet jelölő sztélét. 

A hivatalos eseményekkel párhuzamosan történelmi kalandjáték is kezdetét veszi. A múzeum kedvelőket 

interaktív tárlatvezetések és bemutatók várják a kiállításokban. Lesz boszorkányper és ki lehet próbálni számos 

középkori játékot is. A délutáni órákban sor kerül az egri ostrom fordított tükrére. A Végvári Vigasságokon már 

megszokott és megszeretett fegyverbemutatót és vitézi próbát ezúttal a zoknicsata teszi még színesebbé. 

Ünnepeljük együtt a magyarok egri győzelmét! 

 Vár az élmény! 

 Eger a te történeted, idén is! 

 

* euroastra 

http://euroastra.hu/node/95485 

Az Egri Vár Napja - Ünnepelj győzelmet 

cs, 2015/10/15 - 00:07 - johannes 

 

http://elomagazin.com/2015/10/az-egri-var-napja/
http://elomagazin.com/author/erika/
http://elomagazin.com/rovat/eletmod/
http://elomagazin.com/rovat/eletmod/
http://euroastra.hu/node/95485
http://euroastra.hu/node/95484


 

 
 

1552. október 17-én a törökök feladták az Egri Vár ostromát és elhagyták Egert. A győzelem emlékére 2002 óta 

október 17-e minden évben az Egri Vár Napja. Idén is, ezen az emlékezetes napon szakmai programokkal, 9 és 17 

óra között ingyenesen látogatható kiállításokkal várja a Dobó István Vármúzeum a látogatókat. 

Az Egri Vár ünnepnapján múzeumpedagógiai és kézműves foglalkozások, haditorna bemutatók, történelmi 

játszóház színesíti a programkínálatot. 

  

Október 17-én az őrtüzek fellobbanása jelzi majd az ünnepi események kezdetét. A Nemzeti Örökség Intézete, 

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dobó István Vármúzeum ezen a napon közösen avatja fel az Egri 

Vár, mint nemzeti emlékhelyet jelölő sztélét. 

  

A történelmi felvonulás fél tízkor indul Eger belvárosán keresztül az Egri Vitézlő Oskola, a Hungari Dzsebedzsi 

és az Obsitos Zenekar közreműködésével. 10 órakor    ünnepélyes megnyitó az Ágyúdombon, zászlófelvonás, 

fegyveres interpretáció, valamint a "Hol terem a magyar vitéz?" című vetélkedő és a Népmese napjához 

kapcsolódó rajzpályázat eredményhirdetése. 

  

11 órakor a Dobó-bástya előtti területen kerül sor a Nemzeti Emlékhely felavatására. 
A Himnusz elhangzása után Habis László, Eger MJV polgármesterének köszöntője, Radnainé Dr. Fogarasi Katalin 

a Nemzeti Örökség Intézete elnökének köszöntő beszéde és Nyitrai Zsolt miniszteri biztos, Eger és körzete 

országgyűlési képviselőjének ünnepi beszéde után következik az ünnepélyes sztélé avatás. A katonai 

hagyományőrző díszsortűz után a Lajtha László Néptánc Együttes művészeti produkcióját a Szózat zárja. 

11:45-kor koszorúzás a Hősök termében. 
  

A hivatalos eseményekkel párhuzamosan történelmi kalandjáték is kezdetét veszi. A múzeum kedvelőket 

interaktív tárlatvezetések és bemutatók várják a kiállításokban. Lesz boszorkányper és ki lehet próbálni számos 

középkori játékot is. A délutáni órákban sor kerül az egri ostrom fordított tükrére. A Végvári Vigasságokon már 

megszokott és megszeretett fegyverbemutatót és vitézi próbát ezúttal a zoknicsata teszi még színesebbé. 

  

A belépés ingyenes, a Dobó István Vármúzeum kiállításai ezen a napon 9:00 - 17:00 óráig díjmentesen 

látogathatóak. 

A 3D mozi és a Panoptikum megtekintéséhez külön jegy vásárlása szükséges. 

  

2015. október 17. 

Egri Vár Napja 

  
www.egrivar.hu 

  

Lantai József 

 IDEGENFORGALOM 

 Nyomtatóbarát változat 

 

* heol 

http://www.heol.hu/heves/kozelet/hivatalosan-is-nemzeti-emlekhellye-avatjak-az-egri-varat-634039 

Hivatalosan is Nemzeti Emlékhellyé avatják az egri várat 

2015. október 15. 10:50 SZ. E. 

EGER | Újabb időkapszulát helyeztek el az egri vár területén, ezúttal a Dobó bástya előtt, szerdán délelőtt. 

A jövőnek most helyi általános és középiskolások üzenhettek, az ő leveleik kerültek bele abba hengerbe, amit 

Habis László polgármester és Berecz Mátyás, a Dobó István Vármúzeum igazgatója helyeztek a mélybe. A szerdai 

sajtótájékoztatón az Egri Vár Napjának várható programjairól is szó esett. 

A cikk a hirdetés után folytatódik 

A kapszula felett szombaton emléktáblát – amely az erődítmény értékeit, nemzetünk történelmében elfoglalt 

szerepét mutatja be – avat Habis László Eger polgármestere, Radnainé dr. Fogarasi Katalin, a Nemzeti Örökség 

Intézetének elnöke, Berecz Mátyás, a Dobó István Vármúzeum (DIV) igazgatója, valamint Nyitrai Zsolt 

országgyűlési képviselő. 

http://www.egrivar.hu/
http://euroastra.hu/taxonomy/term/8
http://euroastra.hu/node/95485/print
http://www.heol.hu/heves/kozelet/hivatalosan-is-nemzeti-emlekhellye-avatjak-az-egri-varat-634039
http://www.heol.hu/heves/kozelet/hivatalosan-is-nemzeti-emlekhellye-avatjak-az-egri-varat-634039#p2


 

 
 

Berecz Mátyás és Habis László 

Fotó: Berán Dániel 

– Eger iskolaváros mivoltából is adódik, hogy most helyi általános és középiskolásokat kértünk fel arra, 

fogalmazzák meg üzenetüket az eljövendő generációknak – árulta el szerdán Habis László. – Ezek az általuk 

megfogalmazott gondolatok kerültek most az időkapszulába. A lényeg az volt, hogy a vár Nemzeti Emlékhellyé 

válásáról szóló, október 17-én avatandó sztélé talapzatába kerüljön minél több, az erőd dicsőségéhez méltó, 

egriektől származó üzenet. 

Mint azt a diákoktól megtudtuk: főként azon reményeiket jegyezték le, hogy sokan jönnek majd Egerbe, és még 

többen megismerik az Egri Csillagok történetét. 

Ezek után Szalainé Király Júlia, a DIV irodalomtörténésze vette át a szót, aki a szombaton várható programokról 

tájékoztatta a megjelenteket. 

– Több mint 460 évvel ezelőtt, 1552. október 17-én a törökök feladták a vár ostromát és elhagyták Egert. A 

győzelem emlékére 2002 óta október 17-e minden évben az Egri Vár Napja. Idén is, ezen az emlékezetes napon 

szakmai programokkal, 9 és 17 óra között ingyenesen látogatható kiállításokkal várja a vármúzeum a látogatókat. 

Főként a családoknak, gyermekekkel érkezőknek kedveskedünk – közölte Szalainé Király Júlia. 

Elmondta: a programkínálatot múzeumpedagógiai és kézműves foglalkozások, haditorna bemutatók, történelmi 

játszóház, várműhely színesíti. Lesz boszorkányper és ki lehet próbálni számos középkori játékot is. A délutáni 

órákban az egri ostrom fordított tükrét is megrendezik, ezúttal a nők veszik át a hatalmat a várban. A Végvári 

Vigasságokon már megszokott és megszeretett fegyverbemutatót ezúttal a zoknicsata teszi még színesebbé. A 

Gótikus Palota emeleti kiállítótermében vitézi próbára jelentkezhetnek a kalandvágyók (az állomásokat szerdán a 

sajtó képviselőivel is kipróbáltatták, és mindenki felettébb jól szórakozott), amelynek végén vitézzé avatási 

ceremónia sem marad el. 

 

 

 

* mti 

Kultúra-múzeum-programok  

Nemzeti emlékhellyé avatják szombaton az egri várat 

 

    Eger, 2015. október 14., szerda (MTI) - Nemzeti emlékhellyé avatják szombaton az egri várat, ehhez 

kapcsolódóan helyezett el egy időkapszulában egri diákoktól és lakosoktól származó üzeneteket a hevesi 

megyeszékhely polgármestere szerdán a várban. 

 

    Habis László azt mondta: Eger iskolaváros, ismertsége pedig elsősorban az 1552-es dicsőséges várvédelemmel 

függ össze. Ezért kezdeményezték, hogy a város fiataljai, diákjai a jövőnek üzenve írják le az ostrommal 

kapcsolatos gondolataikat. 

    Ezeket az írásokat a Dobó-bástya előtti területen egy időkapszulába rejtve helyezték el. Az időkapszula az Egri 

Vár Napja keretében szombaton felavatandó, az egri vár nemzeti emlékhely státuszát jelölő sztélé talapzatába 

került. 

    Berecz Mátyás, a Dobó István Vármúzeum igazgatója felidézte: az Országgyűlés tavaly decemberben 

nyilvánította nemzeti emlékhellyé az egri várat, lezárva azt a folyamatot, amely Tinódi Lantos Sebestyénnel 

kezdődött, majd Gárdonyi Gézával folytatódott, és a 20. században teljesedett ki. Ez a mementó jelzi, hogy a 

magyarság egyik legfontosabb történelmi emlékhelyének tartja az egri várat - tette hozzá. 

    Az igazgató arról is beszélt, hogy az Egri Vár Napját az ostrom 450. évfordulója, 2002 óta szervezik meg: 1552. 

október 17-én kezdték meg ugyanis a török seregek elvonulásukat a vár falai alól. 



 

 
 

    Rámutatott: a vár megvédése hatalmas jelentőséggel bírt akkoriban, hiszen a magyarság összefogásának jelképe 

lett. Mátyás király óta ez volt az első nagy győzelem az oszmán seregek felett, amelyet önerőből tudott kivívni a 

magyarság. 

    Az Egri Vár Napja szombaton fél tízkor, a történelmi belvároson át vezető felvonulással veszi kezdetét. Tíz 

órakor az Ágyúdombon ünnepélyes zászlófelvonás nyitja meg a programok sorát, majd 11 órakor nemzeti 

emlékhellyé avatják a várat. 

    Az elsősorban a családoknak, illetve gyerekeknek szóló játékos-nevelő programok között lesz solymász- és 

fegyverbemutató, vitézi próba, táncház, fellép a Lajtha László Néptáncegyüttes és az Obsitos zenekar is. A 

vármúzeum kiállításait interaktív módon mutatják be a muzeológusok, emellett a korabeli mesterségek fogásait is 

elleshetik az érdeklődők. 
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* mno 

http://mno.hu/utazas/szombaton-lesz-az-egri-var-napja-1309184 

Szombaton lesz Az Egri Vár Napja 

MTI, 2015. október 14., szerda 23:05  

Nemzeti emlékhellyé avatják szombaton az egri várat, ehhez kapcsolódóan helyezett el egy időkapszulában 

egri diákoktól és lakosoktól származó üzeneteket a hevesi megyeszékhely polgármestere szerdán a várban. 

Habis László azt mondta: Eger iskolaváros, ismertsége pedig elsősorban az 1552-es dicsőséges várvédelemmel 

függ össze. Ezért kezdeményezték, hogy a város fiataljai, diákjai a jövőnek üzenve írják le az ostrommal 

kapcsolatos gondolataikat. 

Ezeket az írásokat a Dobó-bástya előtti területen egy időkapszulába rejtve helyezték el. Az időkapszula aAz Egri 

Vár Napja keretében szombaton felavatandó, az egri vár nemzeti emlékhely státuszát jelölő sztélé talapzatába 

került. 

Berecz Mátyás, a Dobó István Vármúzeum igazgatója felidézte: az Országgyűlés tavaly decemberben nyilvánította 

nemzeti emlékhellyé az egri várat, lezárva azt a folyamatot, amely Tinódi Lantos Sebestyénnel kezdődött, majd 

Gárdonyi Gézával folytatódott, és a 20. században teljesedett ki. Ez a mementó jelzi, hogy a magyarság egyik 

legfontosabb történelmi emlékhelyének tartja az egri várat – tette hozzá. 

2002 óta szervezik meg 

Az igazgató arról is beszélt, hogy Az Egri Vár Napját az ostrom 450. évfordulója, 2002 óta szervezik meg: 1552. 

október 17-én kezdték meg ugyanis a török seregek elvonulásukat a vár falai alól. Rámutatott: a vár megvédése 

hatalmas jelentőséggel bírt akkoriban, hiszen a magyarság összefogásának jelképe lett. Mátyás király óta ez volt 

az első nagy győzelem az oszmán seregek felett, amelyet önerőből tudott kivívni a magyarság. 

Az Egri Vár Napja szombaton fél tízkor, a történelmi belvároson át vezető felvonulással veszi kezdetét. Tíz órakor 

az Ágyúdombon ünnepélyes zászlófelvonás nyitja meg a programok sorát, majd 11 órakor nemzeti emlékhellyé 

avatják a várat. 

Az elsősorban a családoknak, illetve gyerekeknek szóló játékos-nevelő programok között lesz solymász- és 

fegyverbemutató, vitézi próba, táncház, fellép a Lajtha László Néptáncegyüttes és az Obsitos zenekar is. A 

vármúzeum kiállításait interaktív módon mutatják be a muzeológusok, emellett a korabeli mesterségek fogásait is 

elleshetik az érdeklődők. 

 

* mindenamieger 

http://mindenamieger.blogspot.hu/2015/08/az-egri-var-napja-2015.html 

Az Egri Vár Napja 2015 

0 CÍMOLDAL, PROGRAMOK 4:15 

A Dobó István Vármúzeum minden év október 17-én rendezi meg Az Egri Vár Napját, amellyel az 1552-es hősies 

várvédelem emléke előtt tiszteleg. Tisztelgés az egri hősök előtt. Koszorúzás, múzeumpedagógiai és kézműves 

foglalkozások, emléktábla avatás Balassi Bálint tiszteletére, haditorna bemutatók. Ezen a napon a vármúzeum és 

kiállításai szabadon látogathatók, s olyan helyek is megtekinthetők – Imre király sírboltja és Török-kert – amelyek 

máskor el vannak zárva a látogatóforgalom elől. 

 

* montazsmagazin 

http://www.montazsmagazin.hu/unnepelj-gyozelmet-hetvegen-lesz-az-egri-var-napja/ 

Ünnepelj győzelmet! – Hétvégén lesz az Egri Vár Napja 

2015-10-14 17:24:15 

1552. október 17-én a törökök feladták az Egri Vár ostromát és elhagyták Egert. A győzelem emlékére 2002 

óta október 17-e minden évben az Egri Vár Napja.  

http://mno.hu/utazas/szombaton-lesz-az-egri-var-napja-1309184
http://mindenamieger.blogspot.hu/2015/08/az-egri-var-napja-2015.html
http://mindenamieger.blogspot.hu/2015/08/az-egri-var-napja-2015.html#comment-form
http://mindenamieger.blogspot.hu/search/label/C%C3%8DMOLDAL
http://mindenamieger.blogspot.hu/search/label/PROGRAMOK
http://mindenamieger.blogspot.hu/2015/08/az-egri-var-napja-2015.html
http://www.montazsmagazin.hu/unnepelj-gyozelmet-hetvegen-lesz-az-egri-var-napja/


 

 
 

 
Idén is, ezen az emlékezetes napon szakmai programokkal, 9 és 17 óra között ingyenesen látogatható kiállításokkal 

várja a Dobó István Vármúzeum a látogatókat. 

 Az Egri Vár ünnepnapján múzeumpedagógiai és kézműves foglalkozások, haditorna bemutatók és történelmi 

játszóház színesíti a programkínálatot. 

Október 17-én fél tízkor az őrtüzek fellobbanása jelzi majd az ünnepi események kezdetét. A Nemzeti Örökség 

Intézete, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Dobó István Vármúzeum ezen a napon közösen avatja fel 

az Egri Várat, mint nemzeti emlékhelyet jelölő sztélét. 

A hivatalos eseményekkel párhuzamosan történelmi kalandjáték is kezdetét veszi. A múzeumkedvelőket interaktív 

tárlatvezetések és bemutatók várják a kiállításokon. Lesz boszorkányper és ki lehet próbálni számos középkori 

játékot is. A délutáni órákban sor kerül az egri ostrom fordított tükrére. A Végvári Vigasságokon már megszokott 

és megszeretett fegyverbemutatót és vitézi próbát ezúttal a zoknicsata teszi még színesebbé. 

Ünnepeljük együtt a magyarok egri győzelmét! 

Vár az élmény! 

 Eger a te történeted, idén is! 
Részletes program az Egri Vár honlapján 

 

* multkor 

http://mult-kor.hu/nemzeti-emlekhellye-avatjak-az-egri-varat-20151015 

Nemzeti emlékhellyé avatják az egri várat 

2015. október 15. 10:00 MTI 

Akcióban a csendes gyilkos 

Nemzeti emlékhellyé avatják szombaton az egri várat, ehhez kapcsolódóan helyezett el egy időkapszulában 

egri diákoktól és lakosoktól származó üzeneteket a hevesi megyeszékhely polgármestere szerdán a várban. 

 
Korábban 

 Kibővül az egri vár kazamata-rendszere 

 Így nézett ki a szolnoki végvár 1552-ben 

 Ezek voltak szerintünk az év felfedezései 

hirdetés 

Habis László azt mondta: Eger iskolaváros, ismertsége pedig elsősorban az 1552-es dicsőséges várvédelemmel 

függ össze. Ezért kezdeményezték, hogy a város fiataljai, diákjai a jövőnek üzenve írják le az ostrommal 

kapcsolatos gondolataikat. Ezeket az írásokat a Dobó-bástya előtti területen egy időkapszulába rejtve helyezték el. 

http://egrivar.hu/?module=cProgs&c=showFullPage&id=29
http://mult-kor.hu/marie-curie-es-a-radiumlanyok-20150818
http://mult-kor.hu/cikk.php?id=43440
http://mult-kor.hu/cikk.php?id=42800
http://mult-kor.hu/cikk.php?id=42663
http://www.montazsmagazin.hu/wp-content/uploads/2015/10/plak%C3%A1tEVN.jpg


 

 
 

Az időkapszula az Egri Vár Napja keretében szombaton felavatandó, az egri vár nemzeti emlékhely státuszát jelölő 

sztélé talapzatába került. 

Berecz Mátyás, a Dobó István Vármúzeum igazgatója felidézte: az Országgyűlés tavaly decemberben nyilvánította 

nemzeti emlékhellyé az egri várat, lezárva azt a folyamatot, amely Tinódi Lantos Sebestyénnel kezdődött, majd 

Gárdonyi Gézával folytatódott, és a 20. században teljesedett ki. Ez a mementó jelzi, hogy a magyarság egyik 

legfontosabb történelmi emlékhelyének tartja az egri várat - tette hozzá. Az igazgató arról is beszélt, hogy az Egri 

Vár Napját az ostrom 450. évfordulója, 2002 óta szervezik meg: 1552. október 17-én kezdték meg ugyanis a török 

seregek elvonulásukat a vár falai alól. 

Rámutatott: a vár megvédése hatalmas jelentőséggel bírt akkoriban, hiszen a magyarság összefogásának jelképe 

lett. Mátyás király óta ez volt az első nagy győzelem az oszmán seregek felett, amelyet önerőből tudott kivívni a 

magyarság. Az Egri Vár Napja szombaton fél tízkor, a történelmi belvároson át vezető felvonulással veszi 

kezdetét. Tíz órakor az Ágyúdombon ünnepélyes zászlófelvonás nyitja meg a programok sorát, majd 11 órakor 

nemzeti emlékhellyé avatják a várat. Az elsősorban a családoknak, illetve gyerekeknek szóló játékos-nevelő 

programok között lesz solymász- és fegyverbemutató, vitézi próba, táncház, fellép a Lajtha László 

Néptáncegyüttes és az Obsitos zenekar is. A vármúzeum kiállításait interaktív módon mutatják be a muzeológusok, 

emellett a korabeli mesterségek fogásait is elleshetik az érdeklődők. 

 

* origo 

http://www.origo.hu/kultura/kunszt/20151015-egri-var-nemzeti-emlekhely-idokapszula.html 

Nemzeti emlékhellyé avatják az egri várat 

MTI, ORIGO2015.10.15. 11:381 

Egri diákoktól és lakosoktól származó üzenetekkel teli időkapszulát helyeztek el október 14-én az egri 

várban, miután bejelentették, hogy a hétvégén nemzeti emlékhellyé avatják. Az időkapszulát a nemzeti 

emlékhely státuszt jelölő sztélé talapzatába tették, ami a Dobó-bástya előtti területen kapott helyet. 

 

* eco 

http://www.eco.hu/hir/nemzeti-emlekhellye-avatjak-szombaton-az-egri-varat/ 

NEMZETI EMLÉKHELLYÉ AVATJÁK SZOMBATON AZ EGRI VÁRAT 

Nemzeti emlékhellyé avatják szombaton az egri várat, ehhez kapcsolódóan helyezett el egy időkapszulában 

egri diákoktól és lakosoktól származó üzeneteket a hevesi megyeszékhely polgármestere szerdán a várban. 

 

*hirfal 

http://kultura.hirfal.hu/nemzeti_emlekhellye_avatjak_szombaton_az_egri_varat-7498536.html 

Nemzeti emlékhellyé avatják szombaton az egri várat 

Nemzeti emlékhellyé avatják szombaton az egri várat, ehhez kapcsolódóan helyezett el egy időkapszulában egri 

diákoktól és lakosoktól származó üzeneteket a hevesi megyeszékhely polgármestere szerdán a várban. (InfoRádió) 

 

*hirozon 

http://hir-ozon.hu/hirek/nemzeti-emlekhellye-avatjak-az-egri-varat 

Nemzeti emlékhellyé avatják szombaton az egri váratInfoRádió - Kultúra (2 nappal ezelőtt) - Nemzeti 

emlékhellyé avatják szombaton az egri várat, ehhez kapcsolódóan helyezett el egy időkapszulában egri 

diákoktól és lakosoktól származó üzeneteket a hevesi megyeszékhely polgármestere szerdán a várban.... 

 

* hirstart 

http://www.hirstart.hu/hk/20151014_szombaton_lesz_az_egri_var_napja 

Nemzeti emlékhellyé avatják szombaton az egri várat 

Somogy MA  Tegnap 07:21 Belföld  

+ 

Nemzeti emlékhellyé avatják szombaton az egri várat, ehhez kapcsolódóan helyezett el egy időkapszulában egri 

diákoktól és lakosoktól származó üzeneteket a hevesi megyeszékhely polgármestere szerdán a várban. Habis 

László azt mondta: 

 

* kultúra 

http://www.kultura.hu/rovidhirek/nemzeti-emlekhellye 

Nemzeti emlékhellyé avatják az egri várat 

 

Nemzeti emlékhellyé avatják az egri várat, ehhez kapcsolódóan helyezett el egy időkapszulában egri 

diákoktól és lakosoktól származó üzeneteket a hevesi megyeszékhely polgármestere október 14-én a várban. 

 

* magyarországon.hu 

http://magyarorszagon.hu/hirek/2015-10/kultura/nemzeti-emlekhellye-avatjak-szombaton-az-egri-varat/ 

Nemzeti emlékhellyé avatják szombaton az egri várat 
Ma.hu Kultúra - 2015. október 14. 18:42 

http://www.origo.hu/kultura/kunszt/20151015-egri-var-nemzeti-emlekhely-idokapszula.html
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http://kultura.hirfal.hu/f.php?cmd=go&msgid=7498536
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Nemzeti emlékhellyé avatják szombaton az egri várat, ehhez kapcsolódóan helyezett el egy időkapszulában 

egri diákoktól és lakosoktól származó üzeneteket a hevesi megyeszékhely polgármestere szerdán a várban. 

 

* ma 

http://www.ma.hu/kulturport.hu 

Nemzeti emlékhellyé avatják szombaton az egri várat 

 
Nemzeti emlékhellyé avatják szombaton az egri várat, ehhez kapcsolódóan helyezett el egy időkapszulában egri 

diákoktól és lakosoktól származó üzeneteket a hevesi megyeszékhely polgármestere szerdán a várban. 

 

* agria 

http://agria.hu/ 

Az Egri Vár Napjától a régiségvásárig – Hétvégi ajánló 

egriprogramok.hu - 

EGRI PROGRAMOK, PROGRAMAJÁNLATOK, ESEMÉNYEK EGER ÉS KÖRNYÉKÉN - 

2015. október 16. péntek 

Szombaton irány az Egri Vár és a sok ingyenes program. A hétvégén folytatódik a kamaraopera fesztivál, lesz 

fotóvonat, kiállításmegnyitó, vízlabda meccs, orgonahangverseny, Józsi Láma-előadás, hastánc, régiségvásár, túra 

és bábszínház is. 

 

TVR 

* tveger 

http://www.tveger.hu/az-egri-var-napja/ 

 

* radio88 

http://www.radio88.hu/nemzeti_emlekhellye_avatjak_szombaton_az_egri 

emzeti emlékhellyé avatják az egri várat szombaton. 

 

Az Egri Vár Napja a történelmi belvároson át vezető felvonulással veszi kezdetét, majd egész nap látványos, 

hagyományőrző programok várják a családokat. Az Egri Vár Napját az ostrom 450. évfordulója, 2002 óta 

szervezik meg, ugyanis 1552. október 17-én kezdték meg a török seregek elvonulásukat a vár falai alól. 

 

* hirado 

http://www.hirado.hu/2015/10/17/nemzeti-emlekhellye-avattak-az-egri-varat/ 

Nemzeti emlékhelyet jelölő sztélét avattak az egri várban szombaton, az Egri Vár Napján. 

Az ünnepségen a Nemzeti Örökség Intézetének elnöke úgy fogalmazott, hogy nem egy szokványos jelentőségű 

sztéléről van szó, hiszen kevés olyan jelentős esemény volt Magyarországon, mint az egri vár 1552-es dicsőséges 

védelme. 

 

Radnainé Fogarasi Katalin felidézte: 1552-ben 38 napi ostrom után a védők megfutamították a legalább hússzoros 

túlerőben lévő oszmán sereget. Aligha lehet tehát híresebb, hitelesebb emlékoszlop annál, mint ami Eger 

dicsőségét hirdeti - hangsúlyozta. 

  

Az elnök asszony az ünnepségen bejelentette: a Nemzeti Örökség Intézete 2016. május 14-én, majd ezt követően 

minden év május második szombatján meg kívánja szervezni a nemzeti emlékhelyek tematikus napját. 

  

Az esős idő ellenére összegyűlt több száz ember előtt Habis László, Eger polgármestere arról beszélt, hogy a vár 

a hazaszeretet, az elkötelezettség, a hősi helytállás szimbóluma. Felidézte: a legolvasottabb magyar irodalmi 

alkotás Gárdonyi Géza regénye, az Egri csillagok, amelyet 22 nyelvre fordítottak le, legutóbb olaszra, kínaira és 

törökre. Arról is beszélt, hogy az egri vár 1957 óta ad otthont a múzeumnak, ezen időszak alatt pedig több mint 20 

millió ember kereste fel Magyarország legismertebb végvárát. 
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http://www.ma.hu/kulturport.hu/263465/Nemzeti_emlekhellye_avatjak_szombaton_az_egri_varat
http://agria.hu/
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http://egriprogramok.hu/hu/fooldal/52-nyitooldali-cikkek/3720-az-egri-var-napjatol-a-regisegvasarig-hetvegi-ajanlo.html
http://www.tveger.hu/az-egri-var-napja/
http://www.radio88.hu/nemzeti_emlekhellye_avatjak_szombaton_az_egri
http://www.hirado.hu/2015/10/17/nemzeti-emlekhellye-avattak-az-egri-varat/
http://www.ma.hu/kulturport.hu/263465/Nemzeti_emlekhellye_avatjak_szombaton_az_egri_varat


 

 
 

  

A polgármester kitért arra is, hogy több mint fél évszázad után jelentős beruházási program kezdődött a várban: 

elkészült a várfalsétány, újra látogathatóvá tették a Török-kertet és zajlik a Szép-bástya rekonstrukciója is. 

  

Nyitrai Zsolt, Eger és térségének országgyűlési képviselője (Fidesz), miniszteri biztos szavai szerint az oszmán 

török félelmetes birodalmi akarata 1552-ben megtört Eger várán, a "koncentrált hazaszeretet szívós falán". Az egri 

hőstett pedig beépült a magyarság önazonosságába. 

  

Azt mondta: a történelem mintha ismételné önmagát. "Ma hasonló a feladatunk, csak más eszközökkel, mint anno 

az egri várvédőknek. Meg kell védenünk Magyarországot, Európát, a több száz év alatt keservesen kivívott 

kultúránkat s gondolkodásmódunkat az ide sereglő tömegektől" - fogalmazott. Kitért arra is, hogy Orbán Viktor 

miniszterelnökkel a Modern városok program keretében kötött megállapodás szerint új fejlesztések várnak az egri 

várra. Újjáépülhet Magyarország legnagyobb középkori katedrálisának főhomlokzata, Dobó István egykori 

lakhelye, a Provizori-palota és a hozzá tartozó dézsmapince is Az ünnepségen elhangzott: az Országgyűlés 2014. 

december 16-i döntésének köszönhetően az egri vár Magyarország 14. nemzeti emlékhelye. A sztélé avatását a 

Hősök termében tartott koszorúzás követte. Az Egri Vár Napját az ostrom 450. évfordulója, 2002 óta szervezik 

meg: 1552. október 17-én kezdték meg ugyanis a török seregek elvonulásukat a vár falai alól. Ezen a napon számos 

program, játszóház és bemutató is várja a vendégeket a várban. 
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Az ünnepségen a Nemzeti Örökség Intézetének elnöke úgy fogalmazott, kevés olyan jelentős esemény volt 

Magyarországon, mint az egri vár 1552-es dicsőséges védelme. 
Radnainé Fogarasi Katalin felidézte: 1552-ben 38 napi ostrom után a védők megfutamították a legalább hússzoros 

túlerőben lévő oszmán sereget. Aligha lehet tehát híresebb, hitelesebb emlékoszlop annál, mint ami Eger 

dicsőségét hirdeti - hangsúlyozta. 

Az elnök asszony az ünnepségen bejelentette: a Nemzeti Örökség Intézete 2016. május 14-én, majd ezt követően 

minden év május második szombatján meg kívánja szervezni a nemzeti emlékhelyek tematikus napját. 

Az esős idő ellenére összegyűlt több száz ember előtt Habis László, Eger polgármestere arról beszélt, hogy a vár 

a hazaszeretet, az elkötelezettség, a hősi helytállás szimbóluma. Felidézte: a legolvasottabb magyar irodalmi 

alkotás Gárdonyi Géza regénye, az Egri csillagok, amelyet 22 nyelvre fordítottak le, legutóbb olaszra, kínaira és 

törökre. 

Arról is beszélt, hogy az egri vár 1957 óta ad otthont a múzeumnak, ezen időszak alatt pedig több mint 20 millió 

ember kereste fel Magyarország legismertebb végvárát. 

A polgármester kitért arra is, hogy több mint fél évszázad után jelentős beruházási program kezdődött a várban: 

elkészült a várfalsétány, újra látogathatóvá tették a Török-kertet és zajlik a Szép-bástya rekonstrukciója is. 

 Nyitrai Zsolt, Eger és térségének országgyűlési képviselője (Fidesz), miniszteri biztos szavai szerint az oszmán 

török félelmetes birodalmi akarata 1552-ben megtört Eger várán, a "koncentrált hazaszeretet szívós falán". Az egri 

hőstett pedig beépült a magyarság önazonosságába. 

Azt mondta: a történelem mintha ismételné önmagát. "Ma hasonló a feladatunk, csak más eszközökkel, mint anno 

az egri várvédőknek. Meg kell védenünk Magyarországot, Európát, a több száz év alatt keservesen kivívott 

kultúránkat s gondolkodásmódunkat az ide sereglő tömegektől" - fogalmazott. 

Kitért arra is, hogy Orbán Viktor miniszterelnökkel a Modern városok program keretében kötött megállapodás 

szerint új fejlesztések várnak az egri várra. Újjáépülhet Magyarország legnagyobb középkori katedrálisának 

főhomlokzata, Dobó István egykori lakhelye, a Provizori-palota és a hozzá tartozó dézsmapince is. 

Az ünnepségen elhangzott: az Országgyűlés 2014. december 16-i döntésének köszönhetően az egri vár 

Magyarország 14. nemzeti emlékhelye. A sztélé avatását a Hősök termében tartott koszorúzás követte. 

Az Egri Vár Napját az ostrom 450. évfordulója, 2002 óta szervezik meg: 1552. október 17-én kezdték meg ugyanis 

a török seregek elvonulásukat a vár falai alól. Ezen a napon számos program, játszóház és bemutató is várja a 

vendégeket a várban. 
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Kultúra-múzem-nemzeti emlékhely  

RÖVIDHÍR - Nemzeti emlékhellyé avatták az egri várat 

 

    Eger, 2015. október 17., szombat (MTI) - Nemzeti emlékhelyet jelölő sztélét avattak az egri várban szombaton, 

az Egri Vár Napján. Az ünnepségen a Nemzeti Örökség Intézetének elnöke úgy fogalmazott, hogy nem egy 

szokványos jelentőségű sztéléről van szó, hiszen kevés olyan jelentős esemény volt Magyarországon, mint az egri 

vár 1552-es dicsőséges védelme. 

 

    Radnainé Fogarasi Katalin felidézte: 1552-ben 38 napi ostrom után a védők megfutamították a legalább 

hússzoros túlerőben lévő oszmán sereget. Aligha lehet tehát híresebb, hitelesebb emlékoszlop annál, mint amely 

Eger dicsőségét hirdeti - hangsúlyozta. 

    Az elnök az ünnepségen bejelentette: a Nemzeti Örökség Intézete 2016. május 14-én, majd ezt követően minden 

év május második szombatján meg kívánja szervezni a nemzeti emlékhelyek tematikus napját. 
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Kultúra-múzem-nemzeti emlékhely  

Nemzeti emlékhelyet jelölő sztélét avattak az egri várban 

 

    Eger, 2015. október 17., szombat (MTI) - Nemzeti emlékhelyet jelölő sztélét avattak az egri várban szombaton, 

az Egri Vár Napján. Az ünnepségen a Nemzeti Örökség Intézetének elnöke úgy fogalmazott, hogy nem egy 

szokványos jelentőségű sztéléről van szó, hiszen kevés olyan jelentős esemény volt Magyarországon, mint az egri 

vár 1552-es dicsőséges védelme. 

 

    Radnainé Fogarasi Katalin felidézte: 1552-ben 38 napi ostrom után a védők megfutamították a legalább 

hússzoros túlerőben lévő oszmán sereget. Aligha lehet tehát híresebb, hitelesebb emlékoszlop annál, mint ami Eger 

dicsőségét hirdeti - hangsúlyozta. 

    Az elnök asszony az ünnepségen bejelentette: a Nemzeti Örökség Intézete 2016. május 14-én, majd ezt követően 

minden év május második szombatján meg kívánja szervezni a nemzeti emlékhelyek tematikus napját. 

    Az esős idő ellenére összegyűlt több száz ember előtt Habis László, Eger polgármestere arról beszélt, hogy a 

vár a hazaszeretet, az elkötelezettség, a hősi helytállás szimbóluma. Felidézte: a legolvasottabb magyar irodalmi 

alkotás Gárdonyi Géza regénye, az Egri csillagok, amelyet 22 nyelvre fordítottak le, legutóbb olaszra, kínaira és 

törökre. 

    Arról is beszélt, hogy az egri vár 1957 óta ad otthont a múzeumnak, ezen időszak alatt pedig több mint 20 millió 

ember kereste fel Magyarország legismertebb végvárát. 

    A polgármester kitért arra is, hogy több mint fél évszázad után jelentős beruházási program kezdődött a várban: 

elkészült a várfalsétány, újra látogathatóvá tették a Török-kertet és zajlik a Szép-bástya rekonstrukciója is.  

    Nyitrai Zsolt, Eger és térségének országgyűlési képviselője (Fidesz), miniszteri biztos szavai szerint az oszmán 

török félelmetes birodalmi akarata 1552-ben megtört Eger várán, a "koncentrált hazaszeretet szívós falán". Az egri 

hőstett pedig beépült a magyarság önazonosságába. 

    Azt mondta: a történelem mintha ismételné önmagát. "Ma hasonló a feladatunk, csak más eszközökkel, mint 

anno az egri várvédőknek. Meg kell védenünk Magyarországot, Európát, a több száz év alatt keservesen kivívott 

kultúránkat s gondolkodásmódunkat az ide sereglő tömegektől" - fogalmazott. 

    Kitért arra is, hogy Orbán Viktor miniszterelnökkel a Modern városok program keretében kötött megállapodás 

szerint új fejlesztések várnak az egri várra. Újjáépülhet Magyarország legnagyobb középkori katedrálisának 

főhomlokzata, Dobó István egykori lakhelye, a Provizori-palota és a hozzá tartozó dézsmapince is. 

    Az ünnepségen elhangzott: az Országgyűlés 2014. december 16-i döntésének köszönhetően az egri vár 

Magyarország 14. nemzeti emlékhelye. A sztélé avatását a Hősök termében tartott koszorúzás követte. 

    Az Egri Vár Napját az ostrom 450. évfordulója, 2002 óta szervezik meg: 1552. október 17-én kezdték meg 

ugyanis a török seregek elvonulásukat a vár falai alól. Ezen a napon számos program, játszóház és bemutató is 

várja a vendégeket a várban. 
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Nemzeti emlékhellyé avatták az egri várat 
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Nemzeti emlékhelyet jelölő sztélét avattak az egri várban szombaton, az Egri Vár Napján. Az ünnepségen 

a Nemzeti Örökség Intézetének elnöke úgy fogalmazott, hogy nem egy szokványos jelentőségű sztéléről van 

szó, hiszen kevés olyan jelentős esemény volt Magyarországon, mint az egri vár 1552-es dicsőséges védelme. 

hirdetés 

Radnainé Fogarasi Katalin felidézte: 1552-ben 38 napi ostrom után a védők megfutamították a legalább hússzoros 

túlerőben lévő oszmán sereget. Aligha lehet tehát híresebb, hitelesebb emlékoszlop annál, mint amely Eger 

dicsőségét hirdeti - hangsúlyozta. Az elnök az ünnepségen bejelentette: a Nemzeti Örökség Intézete 2016. május 

14-én, majd ezt követően minden év május második szombatján meg kívánja szervezni a nemzeti emlékhelyek 

tematikus napját. 
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Nemzeti emlékhellyé avatták az egri várat 

2015-10-17 14:10:00 

   

Hirdetés 

Nemzeti emlékhelyet jelölő sztélét avattak az egri várban szombaton, az Egri Vár Napján. Az ünnepségen a 

Nemzeti Örökség Intézetének elnöke úgy fogalmazott, hogy nem egy szokványos jelentőségű sztéléről van szó, 

hiszen kevés olyan jelentős esemény volt Magyarországon, mint az egri vár 1552-es dicsőséges védelme. Radnainé 

Fogarasi Katalin felidézte: 1552-ben 38 napi ostrom után a védők megfutamították a legalább hússzoros túlerőben 

lévő oszmán sereget. Aligha lehet tehát híresebb, hitelesebb emlékoszlop annál, mint amely Eger dicsőségét hirdeti 

- hangsúlyozta. Az elnök az ünnepségen bejelentette: a Nemzeti Örökség Intézete 2016. május 14-én, majd ezt 

követően minden év május második szombatján meg kívánja szervezni a nemzeti emlékhelyek tematikus napját. 

MTI 
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Hivatalosan is Nemzeti Emlékhellyé avatják az egri várat 

2015. október 15. 10:50 SZ. E. 

EGER | Újabb időkapszulát helyeztek el az egri vár területén, ezúttal a Dobó bástya előtt, szerdán délelőtt. 

A jövőnek most helyi általános és középiskolások üzenhettek, az ő leveleik kerültek bele abba hengerbe, amit 

Habis László polgármester és Berecz Mátyás, a Dobó István Vármúzeum igazgatója helyeztek a mélybe. A szerdai 

sajtótájékoztatón az Egri Vár Napjának várható programjairól is szó esett. 
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Nemzeti emlékhelyet jelölő sztélét avattak az egri várban szombaton, az Egri Vár Napján. Nyitrai Zsolt, a 

megyei fejlesztésekért felelés miniszteri biztos, Eger és térsége országgyűlési képviselője elmondta: ma 

hasonló a feladatunk, csak más eszközökkel, mint az egykori várvédőknek. Meg kell védenünk 

Magyarországot és Európát. 
Radnainé Fogarasi Katalin, a Nemzeti Örökség Intézetének elnöke úgy fogalmazott, hogy nem egy szokványos 

jelentőségű sztéléről van szó, hiszen kevés olyan jelentős esemény volt Magyarországon, mint az egri vár 1552-es 

dicsőséges védelme. Aligha lehet tehát híresebb, hitelesebb emlékoszlop annál, mint ami Eger dicsőségét hirdeti 

– hangsúlyozta. 

Habis László egri polgármester arról beszélt, hogy a vár a hazaszeretet, a hősi helytállás szimbóluma. Felidézte: 

a legolvasottabb magyar irodalmi alkotás Gárdonyi Géza regénye, az Egri csillagok. 

Nyitrai Zsolt honatya az emlékoszlop avatásán hangsúlyozta: az oszmán török félelmetes birodalmi akarata 1552-

ben megtört Eger várán, a “koncentrált hazaszeretet szívós falán”. Az egri hőstett pedig beépült a magyarság 

önazonosságába. 

Azt mondta: a történelem mintha ismételné önmagát. “Ma hasonló a feladatunk, csak más eszközökkel, mint anno 

az egri várvédőknek. Meg kell védenünk Magyarországot, Európát, a több száz év alatt keservesen kivívott 

kultúránkat s gondolkodásmódunkat az ide sereglő tömegektől” – fogalmazott. 

 
Kitért arra is, hogy Orbán Viktor miniszterelnökkel a Modern városok program keretében kötött megállapodás 

szerint új fejlesztések várnak az egri várra. Újjáépülhet Magyarország legnagyobb középkori katedrálisának 

főhomlokzata, Dobó István egykori lakhelye, a Provizori-palota és a hozzá tartozó dézsmapince is. 

Mint elmondta: az Országgyűlés 2014. december 16-i döntésének köszönhetően az egri vár Magyarország 14. 

nemzeti emlékhelye. Hozzátette, hogy szerinte az egri várnak az elsők között kellett volna nemzeti emlékhellyé 

válnia, de valahogy nem lett az. Mindenki egyetértett vele, de senki nem képviselte ezt az ügyet eléggé határozottan 

és kitartóan. 

„2014. február 12-én a hátam mögött látható Dobó bástyában kezdeményeztük, hogy az egri vár hivatalosan is 

nemzeti emlékhely legyen. Hivatalosan is, hiszen a szívünkben és a lelkünkben eddig is – mindig is – az volt” – 

jelentette ki Nyitrai Zsolt. 

Majd így folytatta: „Kellemes kötelezettségemnek teszek eleget akkor, amikor felsorolom azok nevét, akik a 

legutolsó időszakban sokat tettek azért, hogy ma itt nemzeti emlékhelyet avathatunk. Köszönet Boross Péter és 

Orbán Viktor miniszterelnököknek, Zlinszky János alkotmányjogásznak, Szakály Sándor történésznek, Lázár 

János miniszternek, L.Simon László államtitkárnak, valamint Habis László polgármesternek. 

Hálásak vagyunk azon országgyűlési képviselőknek, akik a nemzeti emlékhellyé nyilvánítást szavazatukkal 

támogatták. Kormánypártiaknak és ellenzékieknek egyaránt”. 

„Köszöntsük együtt Észak-Magyarország egyetlen nemzeti emlékhelyét, az egri várat!” – zárta ünnepi beszédét 

Nyitrai Zsolt. 

A sztélé avatását a Hősök termében tartott koszorúzás követte. 

https://youtu.be/hYicaQxI7Oo 

 

* fidesz 

http://www.fidesz.hu/hirek/2015-10-19/nemzeti-emlekhellye-avattak-az-egri-varat/ 

2015.10.19 

NEMZETI EMLÉKHELLYÉ AVATTÁK AZ EGRI VÁRAT 

  

  

Nemzeti emlékhelyet jelölő sztélét avattak az egri várban szombaton, az Egri Vár Napján. Nyitrai Zsolt, a 

megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos, Eger és térsége országgyűlési képviselője elmondta: ma 

hasonló a feladatunk, csak más eszközökkel, mint az egykori várvédőknek. Meg kell védenünk 

Magyarországot és Európát. 

Radnainé Fogarasi Katalin, a Nemzeti Örökség Intézetének elnöke úgy fogalmazott, hogy nem egy szokványos 

jelentőségű sztéléről van szó, hiszen kevés olyan jelentős esemény volt Magyarországon, mint az egri vár 1552-es 

dicsőséges védelme. Aligha lehet tehát híresebb, hitelesebb emlékoszlop annál, mint ami Eger dicsőségét hirdeti - 

hangsúlyozta. 

https://youtu.be/hYicaQxI7Oo
http://www.fidesz.hu/hirek/2015-10-19/nemzeti-emlekhellye-avattak-az-egri-varat/
http://www.egerhirek.hu/wp-content/uploads/2015/10/01.jpg


 

 
 

Habis László egri polgármester arról beszélt, hogy a vár a hazaszeretet, a hősi helytállás szimbóluma. Felidézte: a 

legolvasottabb magyar irodalmi alkotás Gárdonyi Géza regénye, az Egri csillagok. 

Fotó: fidesz.hu 

"ÚJJÁÉPÜLHET MAGYARORSZÁG LEGNAGYOBB KÖZÉPKORI KATEDRÁLISÁNAK 

FŐHOMLOKZATA, DOBÓ ISTVÁN EGYKORI LAKHELYE, A PROVIZORI-PALOTA ÉS A HOZZÁ 

TARTOZÓ DÉZSMAPINCE IS." 

Nyitrai Zsolt honatya az emlékoszlop avatásán hangsúlyozta: az oszmán török félelmetes birodalmi akarata 1552-

ben megtört Eger várán, a "koncentrált hazaszeretet szívós falán". Az egri hőstett pedig beépült a magyarság 

önazonosságába. 

Azt mondta: a történelem mintha ismételné önmagát. "Ma hasonló a feladatunk, csak más eszközökkel, mint anno 

az egri várvédőknek. Meg kell védenünk Magyarországot, Európát, a több száz év alatt keservesen kivívott 

kultúránkat s gondolkodásmódunkat az ide sereglő tömegektől" - fogalmazott. 

Kitért arra is, hogy Orbán Viktor miniszterelnökkel a Modern városok program keretében kötött megállapodás 

szerint új fejlesztések várnak az egri várra. Újjáépülhet Magyarország legnagyobb középkori katedrálisának 

főhomlokzata, Dobó István egykori lakhelye, a Provizori-palota és a hozzá tartozó dézsmapince is. 

Mint elmondta: az Országgyűlés 2014. december 16-i döntésének köszönhetően az egri vár Magyarország 14. 

nemzeti emlékhelye. 

Hozzátette, hogy szerinte az egri várnak az elsők között kellett volna nemzeti emlékhellyé válnia, de valahogy 

nem lett az. Mindenki egyetértett vele, de senki nem képviselte ezt az ügyet eléggé határozottan és kitartóan. 

„2014. február 12-én a hátam mögött látható Dobó bástyában kezdeményeztük, hogy az egri vár hivatalosan is 

nemzeti emlékhely legyen. Hivatalosan is, hiszen a szívünkben és a lelkünkben eddig is - mindig is - az volt” – 

jelentette ki Nyitrai Zsolt. 

Majd így folytatta: „Kellemes kötelezettségemnek teszek eleget akkor, amikor felsorolom azok nevét, akik a 

legutolsó időszakban sokat tettek azért, hogy ma itt nemzeti emlékhelyet avathatunk. Köszönet Boross Péter és 

Orbán Viktor miniszterelnököknek, Zlinszky János alkotmányjogásznak, Szakály Sándor történésznek, Lázár 

János miniszternek, L.Simon László államtitkárnak, valamint Habis László polgármesternek. Hálásak vagyunk 

azon országgyűlési képviselőknek, akik a nemzeti emlékhellyé nyilvánítást szavazatukkal támogatták. 

Kormánypártiaknak és ellenzékieknek egyaránt”. 



 

 
 

 
„Köszöntsük együtt Észak-Magyarország egyetlen nemzeti emlékhelyét, az egri várat!” – zárta ünnepi beszédét 

Nyitrai Zsolt. 

A sztélé avatását a Hősök termében tartott koszorúzás követte. 

(nyitraizsolt.hu - fidesz.hu) 

 

* museum 

http://museum.breuerpress.com/2015/10/15/hivatalosan-is-nemzeti-emlekhellye-avatjak-az-egri-varat-

1444905847/ 

HIVATALOSAN IS NEMZETI EMLÉKHELLYÉ AVATJÁK AZ EGRI VÁRAT 

2015. OKTÓBER 15, CSÜTÖRTÖK, 12:44 

Újabb időkapszulát helyeztek el 

az egri vár területén, ezúttal a Dobó bástya előtt, szerdán délelőtt. A jövőnek most helyi általános és középiskolások 

üzenhettek, az ő leveleik kerültek bele abba hengerbe, amit Habis László polgármester és Berecz Mátyás, a Dobó 

István Vármúzeum igazgatója helyeztek a mélybe. Tovább » 

 

* radioeger 

http://radioeger.hu/hir.php?htip=helyi&hirid=3236 

Nemzeti Emlékhely lesz az Egri Vár 
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Október 17-én – az Egri Vár Napján – avatják hivatalosan is Nemzeti 

Emlékhellyé az egri várat. A történelmi egri vár hazánk legfrissebb Nemzeti 

Emlékhelye, ezért Habis László polgármester is hivatalos volt a közelmúltban 

tartott új 50 forintos forgalmi érmét bemutató ünnepségre a Magyar 

Tudományos Akadémia dísztermébe. Habis László a heolnak elárulta, hogy az 

ünnepséghez kapcsolódó workshopon Eger neve nagyon sokszor pozitív 

példaként merült fel, mivel a hevesi megyeszékhely – mint azt az idei 

Múzeumok Éjszakáján is megmutatta – képes kulturális emlékeit turisztikai vonzerővé alakítani. A Nemzeti 

Örökség Intézete jövő év májusában egy ehhez hasonló programsorozatot szeretne létrehozni Emlékhelyek 

Napjaként. 

  

* turizmus.com 

http://turizmus.com/ujdonsag/nemzeti-emlekhellye-avattak-az-egri-varat-1131937 

Nemzeti emlékhellyé avatták az Egri Várat 

Nemzeti emlékhelyet jelölő sztélét avattak az egri várban szombaton, az Egri Vár Napján. 

Forrás: MTI | 2015. október 17. szombat 15:22nyomtatás 

Radnainé Fogarasi Katalin, a Nemzeti Örökség Intézetének elnöke felidézte: 1552-ben 38 napi ostrom után a védők 

megfutamították a legalább hússzoros túlerőben lévő oszmán sereget. Aligha lehet tehát híresebb, hitelesebb 

emlékoszlop annál, mint ami Eger dicsőségét hirdeti – fogalmazott. 

 

  

Az elnök az ünnepségen bejelentette: a Nemzeti Örökség Intézete 2016. május 14-én, majd ezt követően minden 

év május második szombatján meg kívánja szervezni a nemzeti emlékhelyek tematikus napját. 

Habis László, Eger polgármestere kiemelte: az egri vár 1957 óta ad otthont a múzeumnak, ezen időszak alatt pedig 

több mint 20 millió ember kereste fel Magyarország legismertebb végvárát. 

A polgármester kitért arra is, hogy több mint fél évszázad után jelentős beruházási program kezdődött a várban: 

elkészült a várfalsétány, újra látogathatóvá tették a Török-kertet és zajlik a Szép-bástya rekonstrukciója is. 

Az Egri Vár Napját az ostrom 450. évfordulója, 2002 óta szervezik meg: 1552. október 17-én kezdték meg ugyanis 

a török seregek elvonulásukat a vár falai alól. Ezen a napon számos program, játszóház és bemutató is várja a 

vendégeket a várban. 

 

* propeller 

http://propeller.hu/itthon/3164785-nemzeti-emlekhellye-avattak-egri-varat 

Nemzeti emlékhellyé avatták az egri várat 

HVG.HU OKTÓBER 17., 14:20 0 HOZZÁSZÓLÁS MEGOSZTÁS  

Az ünnepségen a Nemzeti Örökség Intézetének elnöke úgy fogalmazott, kevés olyan jelentős esemény volt 

Magyarországon, mint az egri vár 1552-es dicsőséges védelme. 
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* magyarhirap 

http://magyarhirlap.hu/cikk/38244/Nemzeti_emlekhely_lett_a_hires_var 

Nemzeti emlékhely lett a híres vár 

Gárdonyi Géza legolvasottabb regényét, az Egri csillagokat huszonkét nyelvre fordították le, legutóbb olaszra, 

kínaira és törökre 

MH-összeállítás – 2015.10.19. 03:45  

Díszesen faragott oszlopot – sztélét - avattak az egri várban szombaton, az Egri vár napján, ezzel a vár 

Magyarország tizennegyedik nemzeti emlékhelye lett. Az ünnepségen Radnainé Fogarasi Katalin, a Nemzeti 

Örökség Intézet elnöke úgy fogalmazott: kevés olyan jelentős esemény volt Magyarországon, mint az egri vár 

1552-es dicsőséges védelme. 

A nemzeti emlékhely szombati ünnepélyes avatásán Radnainé Fogarasi Katalin kijelentette, hogy a Nemzeti 

Örökség Intézete 2016. május 14-én, majd ezt követően minden év május második szombatján meg kívánja 

szervezni a nemzeti emlékhelyek tematikus napját. Az elnök asszony felidézte: 1552-ben harmincnyolc napi 

ostrom után a védők megfutamították a legalább hússzoros túlerőben lévő oszmán sereget. Aligha lehet tehát 

híresebb, hitelesebb emlékoszlop annál, mint ami Eger dicsőségét hirdeti – hangsúlyozta. Az esős idő ellenére 

összegyűlt több száz ember előtt Habis László, Eger fideszes polgármestere arról beszélt, hogy a vár a hazaszeretet, 

az elkötelezettség, a hősi helytállás szimbóluma, majd felidézte, a legolvasottabb magyar irodalmi alkotást 

Gárdonyi Géza regényét, az Egri csillagokat, amelyet huszonkét nyelvre fordítottak le, legutóbb olaszra, kínaira 

és törökre.  Arról is beszélt, hogy az egri vár 1957 óta ad otthont a múzeumnak, ezen időszak alatt pedig több mint 

húszmillió ember kereste fel Magyarország legismertebb végvárát. A polgármester kitért arra is, hogy több mint 

fél évszázad után jelentős beruházási program kezdődött a várban, elkészült a várfalsétány, újra látogathatóvá 

tették a Török-kertet, és zajlik a Szép-bástya rekonstrukciója is, valamint csaknem négymilliárd forint uniós 

támogatásból, több mint ötmilliárd forintos beruházással megújult az egri történelmi belváros. 

 

Nyitrai Zsolt, Eger és térségének országgyűlési képviselője, miniszteri biztos elmondta, hogy Orbán Viktor 

miniszterelnökkel a Modern városok program keretében kötött megállapodás szerint további fejlesztések várnak a 

várra. Újjáépülhet Magyarország legnagyobb középkori katedrálisának főhomlokzata, Dobó István egykori 

lakhelye, a Provizori-palota és a hozzá tartozó dézsmapince isAz Országgyűlés 2014. december 16-i döntésének 

köszönhetően az egri vár Magyarország tizennegyedik nemzeti emlékhelye.  

- See more at: http://magyarhirlap.hu/cikk/38244/Nemzeti_emlekhely_lett_a_hires_var#sthash.RqH4Sbx3.dpuf 

 

* magyarmúzeumok 

http://www.magyarmuzeumok.hu/tema/2802_nemzeti_emlekhely_lesz_az_egri_var 

Nemzeti emlékhely lesz az egri vár 

AVATÁS 

Nemzeti emlékhellyé avatják szombaton az egri várat, ehhez kapcsolódóan helyezett el egy időkapszulában egri 

diákoktól és lakosoktól származó üzeneteket a hevesi megyeszékhely polgármestere szerdán a várban. 

MTI 2015-10-16 13:39 

 

Cikk küldése e-mail:    

Habis László azt mondta: Eger iskolaváros, ismertsége pedig elsősorban az 1552-es dicsőséges várvédelemmel 

függ össze. Ezért kezdeményezték, hogy a város fiataljai, diákjai a jövőnek üzenve írják le az ostrommal 

kapcsolatos gondolataikat. 

 

Ezeket az írásokat a Dobó-bástya előtti területen egy időkapszulába rejtve helyezték el. Az időkapszula az Egri 

Vár Napja keretében szombaton felavatandó, az egri vár nemzeti emlékhely státuszát jelölő sztélé talapzatába 

került. 

  

http://magyarhirlap.hu/cikk/38244/Nemzeti_emlekhely_lett_a_hires_var
http://magyarhirlap.hu/tart/kereses?HNDTYPE=SEARCH&name=doc&page=1&fld_in_content=1&fld_title=&fld_sort=score&fld_keyword=&fld_author=113
http://magyarhirlap.hu/cikk/38244/Nemzeti_emlekhely_lett_a_hires_var#sthash.RqH4Sbx3.dpuf
http://www.magyarmuzeumok.hu/tema/2802_nemzeti_emlekhely_lesz_az_egri_var
http://www.magyarmuzeumok.hu/tema/2802_nemzeti_emlekhely_lesz_az_egri_var/print
http://www.facebook.com/share.php?u=<;url>


 

 
 

 
  

Berecz Mátyás, a Dobó István Vármúzeum igazgatója felidézte: az Országgyűlés tavaly decemberben nyilvánította 

nemzeti emlékhellyé az egri várat, lezárva azt a folyamatot, amely Tinódi Lantos Sebestyénnel kezdődött, majd 

Gárdonyi Gézával folytatódott, és a 20. században teljesedett ki. Ez a mementó jelzi, hogy a magyarság egyik 

legfontosabb történelmi emlékhelyének tartja az egri várat - tette hozzá. 

Az igazgató arról is beszélt, hogy az Egri Vár Napját az ostrom 450. évfordulója, 2002 óta szervezik meg: 1552. 

október 17-én kezdték meg ugyanis a török seregek elvonulásukat a vár falai alól. Rámutatott: a vár megvédése 

hatalmas jelentőséggel bírt akkoriban, hiszen a magyarság összefogásának jelképe lett. Mátyás király óta ez volt 

az első nagy győzelem az oszmán seregek felett, amelyet önerőből tudott kivívni a magyarság. 

Az Egri Vár Napja szombaton fél tízkor, a történelmi belvároson át vezető felvonulással veszi kezdetét. Tíz órakor 

az Ágyúdombon ünnepélyes zászlófelvonás nyitja meg a programok sorát, majd 11 órakor nemzeti emlékhellyé 

avatják a várat. 

Az elsősorban a családoknak, illetve gyerekeknek szóló játékos-nevelő programok között lesz solymász- és 

fegyverbemutató, vitézi próba, táncház, fellép a Lajtha László Néptáncegyüttes és az Obsitos zenekar is. A 

vármúzeum kiállításait interaktív módon mutatják be a muzeológusok, emellett a korabeli mesterségek fogásait is 

elleshetik az érdeklődők. 

 

RTV 

* MT híradó- 2015. október 17. 

https://youtu.be/GLd4TfSM488 

https://youtu.be/M5ZlAtpPieE 

 

* inforadio 

http://inforadio.hu/hir/belfold/nemzeti-emlekhellye-avattak-az-egri-varat-766727 

Nemzeti emlékhellyé avatták az egri várat 

2015. október 17., szombat 15:15     InfoRádió / MTI 

        Kinyomtatom  

 

Elküldöm 

 

Betűméret + - 

Nemzeti emlékhelyet jelölő sztélét avattak az egri várban szombaton, az Egri Vár Napján. Az ünnepségen 

a Nemzeti Örökség Intézetének elnöke úgy fogalmazott, hogy nem egy szokványos jelentőségű sztéléről van 

szó, hiszen kevés olyan jelentős esemény volt Magyarországon, mint az egri vár 1552-es dicsőséges védelme. 
  

Radnainé Fogarasi Katalin felidézte: 1552-ben 38 napi ostrom után a védők megfutamították a legalább hússzoros 

túlerőben lévő oszmán sereget. Aligha lehet tehát híresebb, hitelesebb emlékoszlop annál, mint amely Eger 

dicsőségét hirdeti - hangsúlyozta. Az elnök az ünnepségen bejelentette: a Nemzeti Örökség Intézete 2016. május 

14-én, majd ezt követően minden év május második szombatján meg kívánja szervezni a nemzeti emlékhelyek 

tematikus napját. 
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