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EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY – MEGÚJUL AZ EGRI VÁR 
 

AZ EGRI VÁR ÉS ERŐDRENDSZER TURISZTIKAI ATTRAKCIÓINAK FELJESZTÉSE CÍMŰ PROJEKT 

ELŐREHALADÁSÁNAK BEMUTATÁSA, MEGHÍVÁS A „BEMTUTATKOZIK A MEGÚJULÓ EGRI VÁR” 

CÍMŰ PROGRAMRA 

 

„Az Egri vár és erődrendszer turisztikai attrakcióinak fejlesztése” című fejlesztési program 

keretében, a több mint kétmilliárd Ft-os beruházást követően Eger vára megszépülve, megújulva 

fogja várni a látogatókat, és teljesen új vonzerőket is kínál. A programelemek (a teljesség igénye 

nélkül): 

A vár déli bejáratánál elhelyezkedő Török-kert több mint 30 év után megnyílik. A vársétányt szintén 

évtizedek után építették újra: ezzel új városrészekbe is elkalauzolják a Várba érkező turistákat. A 

csodás panorámát kínáló Szép-bástya megerősítése és megújítása, valamint a Fegyvertár 

újjáépítése. A folyamatban van Setét Kapu és Kazamata átalakítása megóvása és felújítása – 

megnyílnak az eddig nem látogatható részek. Érdekességekkel, színes tartalommal bővül a Vár 

kínálata: a program nem csupán építést, hanem tartalomfejlesztést, interaktív kiállítások létrehozást 

is jelenti az Egri várban. 

 

Elkészült a Törökkert várfalának felújítása, a területet a terveknek megfelelően teljesen bejárhatóvá 

alakították, s az egykori kapuvédő bástyából új kilátás nyílik a belvárosra. 

A nyárra elkészült és használható a Várfalsétány, s ehhez kapcsolódóan kőburkolatot kapott a Dobó-bástya 

betonfala, továbbá a támfal burkolatjavítása is elkészült. A terület térvilágítást kapott, pihenő padokat 

helyeztek ki, kertészeti munkát végeztek és biztonsági kamerákat telepítettek. A sétány új gyalogos elérési 

útvonalként is funkcionál Eger megújult belvárosa és az Almagyar domb között. 

Az építésnek köszönhetően egyre jobban a város fölé magasodik a Szép-bástya, amely kilátóként és 

történelmi időutazás helyszíneként is szolgálja majd a látogatókat: az egykori Kálvária-dombon „múltba látó 

készülékek”, ún. kronoszkópok segítségével tekinthetünk be az Egri várban szolgáló vitézek életébe. 

Szép-bástya lábánál interaktív kiállításnak és katonai interpretációs programoknak otthont adó fegyvertár is 

elkészült. 

 

 A fejlesztés fontos részét képezte a közműcsere és térvilágítás a Vár teljes területén, amely hosszú távra 

biztosítja az évente több százezer vendéget fogadó Nemzeti Emlékhely, s egyben népszerű rendezvény-

helyszín biztonságos működését.  

 

Minderről és további részletekről egy interaktív délután keretében, különleges tárlatvezetésekkel és 

családi programokkal kísért eseményen informáljuk az egrieket és az érdeklődőket 2015. október 9-

én, pénteken 16.00 órától. A „Bemutatkozik a megújuló Egri vár” című eseményen Eger 

polgármestere és a Dobó István Vármúzeum projektmenedzsere ad tájékoztatást az érdeklődőknek, 

majd minden látogató választhat a speciális ismertető séták, tárlatvezetések és családi programok 

közül. Az egriek az október 9-i programot a már jól ismert 100 Ft-os egri sétajeggyel látogathatják. 



 
 
 

 

 
 

 

A nyílt nap programja: 

 

16:00 Megnyitó a Palota udvarán 

Köszöntőt mond: Habis László, Eger Megyei Jogú Város Polgármestere 

 

Tárlatvezetések 

16:30-18:30 A beruházás jelenlegi állapotának ismertetése az érintett helyszíneken: 

16:30 és 17:30 Csillag Tamás projektmenedzser csoportos vezetése a Várfalsétányon. A vezetés útvonala: 

Palota udvar, Várfalsétány, Dobó-bástya konferencia terem (régészeti előadás kezdete) 

16:30 és 17:30 Rákóczi Gergely régész csoportos vezetése, mely során megtekinthető a felújított Török kert 

és a megújuló Szép-bástya. A Vezetés útvonala: Palota udvar, Török kert, Szép-bástya, Palota udvar 

17:00, 18:00 Tóth Zoltán régész előadása a beruházás során előkerült régészeti leletekből (Szépasszony-

völgyi honfoglaló temető) a Dobó-bástya rendezvény termében. 

 

16:30-18:30 Tematikus közönségi programok: 

Vitézi próba - indulás az Információs ponttól 

Gárdonyi-kuckó „Az egri vár története” c. kiállításban 

Hadtörténelem testközelben – Interpretáció a Zászlódombon 

Nagyon fontos, hogy az Egri vár egész évben, a beruházás teljes időtartama alatt nyitva áll a látogatók előtt! 

 

 

 

2015. KIEMELT PROGRAMJAI az Egri várban: 

Október 17 - Egri Vár Napja, Országos Gárdonyi Géza Emléknap 

Október 19-24 - Gárdonyi Napok 

 

Egyéb programok az Egri várban: 

Október 3 - november 21 

„Kötelező olvasmány… Egri csillagok másképp!” - tematikus gyermekfoglalkozások szombatonként 

Történelmi interpretációk 

 

2015. kiemelt kiállításai: 

Időszaki kiállítások 

„Repülő nemzet leszünk…” – A Magyar 

Királyi Honvéd Légierő relikviái 1920-1945 (Palota földszinti kiállítóhely) 

 

2015.09.18 – 2015.11.30 - Metamorphosis Transylvaniae (Zsinagóga Galéria) 

 

2015.12.31-ig - Múlt-kirakó régészeti kiállítás (Dobó-bástya) 

 

2016. 12.31-ig - Elődeink fegyverei, fegyvereink elődei (Dobó-bástya) 

 

 

A Dobó István Vármúzeum kiállításai, programjai a felújítás alatt is látogathatók. www.egrivar.hu 

http://www.egrivar.hu/

