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Múzeumok Éjszakája megvalósítására Egerben Fáklyafényben a város elnevezésű pályázathoz 

Pályázati azonosító: 3507/38 

 
 

2014-ben Egerben a Múzeumok Éjszakája rendezvényeinek révén egy olyan 

rendezvénytársulás jött létre, amelynek tagjai közgyűjtemények (Dobó István Vármúzeum, Bródy 

Sándor Megyei és Városi Könyvtár), oktatási intézmény (Eszterházy Károly Főiskola), valamint 

kulturális tevékenységet folytató civil egyesületek (Eger Vára Barátainak Köre, Egri Vitézlő 

Oskola) voltak. Ezek a szervezetek olyan programokat kínáltak erre az estére és éjszakára, amelyek 

kiegészítik egymást, széles skáláját kínálva a kulturális kikapcsolódásnak.  

Az együttműködésüknek köszönhetően erre az eseményre a fenti szervezetek egy közös 

jegyrendszert alakítottak ki, amely kedvezményeket kínáltak az Egrieknek és az Egerbe 

látogatóknak. A kedvezményeket az augusztus 15-17. között megrendezésre kerülő Végvári 

Vigasságok Történelmi Fesztiválon lehetett felhasználni. A turisztikai szolgáltatók beszámolói 

alapján a kedvezményes kuponfüzet sikeresnek bizonyult, a Végvári Vigasságok ideje alatt számos 

alkalommal kerültek felhasználásra a kedvezményeket biztosító jegyek.  

 

A kedvezményeket biztosító szolgáltatók listáját az alábbiakban olvashatják: 

1. DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM: A Végvári Vigasságok történelmi fesztivál idején (2014. 

augusztus 15-17-én) 1 fő felnőtt jegy megvásárlása esetén a második felnőtt jegy féláron. 

www.egrivar.hu 

2. SZANTOFER ÉTTEREM (Eger, Bródy S. u. 3.): Múzeumi menü 2014. június 21-én 

szombaton egész nap: Hideg eperkrémleves mákos túrógombóccal, egri titok, meggyes-

mákos palacsinta forró vaníliaöntettel. Ár: 2.800 Ft/fő. www.szantofer.hu 

3. IMOLA UDVARHÁZ (Eger, Tinódi Sebestyén tér 4.): A 2014. június 21-i vacsora árából 

10% kedvezmény. www.imolaudvarhaz.hu 

4. IMOLA UDVARHÁZ (Eger, Tinódi Sebestyén tér 4.): A Végvári Vigasságok történelmi 

fesztivál idején (2014. augusztus 15-17.) a vacsora árából 10% kedvezmény. www. 

imolaudvarhaz.hu 
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5. A Dottó városnéző kisvonat a Végvári Vigasságok történelmi fesztivál idején (2014. 

augusztus 15-17.) 800 Ft/fő helyett 600 Ft/fő árért szállítja kedves Vendégeit. 

www.evergreenkft.hu 

6. OFFI Ház Eger (Eger, Dobó tér 5. ): A 2014. június 21-i vacsora árából 10% kedvezmény. 

www. offihaz.hu 

7. OFFI Ház Eger (Eger, Dobó tér 5.): A Végvári Vigasságok történelmi fesztivál idején (2014. 

augusztus 15-17.) a vacsora árából 10% kedvezmény. www.offihaz.hu 

8. SENATOR HÁZ (Eger, Dobó tér 11.): A 2014. június 21-i vacsora árából 10% 

kedvezmény. www. senatorhaz.hu 

9. SENATOR HÁZ (Eger, Dobó tér 11.): A Végvári Vigasságok történelmi fesztivál idején 

(2014. augusztus 15-17.) a vacsora árából 10% kedvezmény. www.senatorhaz.hu 

10. VARÁZSTORONY (Eszterházy Károly Főiskola, Eszterházy tér 1.): A Végvári Vigasságok 

történelmi fesztivál idején (2014. augusztus 15-17.) a felnőtt jegy 1.000 Ft helyett 800 Ft/fő, 

a kedvezményes jegy 800 Ft/fő helyett 600 Ft/fő. www.varazstorony.ektf.hu 

11. SERVITA UDVARHÁZ (Eger, Servita u. 3-5.): A 2014. június 21-i vacsora árából (18 

órától 24 óráig) az ételekre 15% kedvezmény. www.servitaudvarhaz.hu 

12. SERVITA UDVARHÁZ (Eger, Servita u. 3-5.): A Végvári Vigasságok történelmi fesztivál 

idején (2014. augusztus 15-17.) a vacsora árából az ételekre 15% kedvezmény. 

www.servitaudvarhaz.hu 

 

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.  

 

A Dobó István Vármúzeumban már hagyománnyá vált, hogy mindig valamilyen különleges 

„vendége” van az éjszakának, 2014-ben több érdekességet is bemutattunk. Eger városában és a 

várban az év elejétől megkezdődtek a felújítási munkák, amelyek régészeti megfigyeléssel is járnak. 

A Vármúzeum régészei szép leleteket találtak mind a Dobó téren, mind a várban. Ezeket a leleteket 

ezen az éjszakán először mutattuk meg a nagyközönségnek. A restaurátor kollégák a Dobó-bástya 

rendezvénytermében várták azokat a látogatókat, akik kíváncsiak voltak arra, hogy ’mi van a 

talpunk alatt’. A Vármúzeum nagy sikernek könyvelte el, hogy sok egri lakost sikerült 

megmozgatnia és azok is eljöttek hozzánk, akiknek évközben nincs idejük az igényes kulturális 

kikapcsolódásra. 

 

http://www.varazstorony.ektf.hu/
http://www.servitaudvarhaz.hu/
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Az Éjszakának már vannak állandó elemei is, melyeket az idei évben is beépítettünk 

programjainkba: ilyen a fáklyás felvonulás az Egri Vitézlő Oskola vezetésével, a fáklyás 

kazamatavezetés, valamint a Tűzugrás Fesztivál, amelyen 90 néptáncos állta körbe a máglyát, 

amelyet a Vitézlő Oskola női tagjai gyújtottak meg.  

A közös koreográfia után természetesen a táncosok segítségével a nézők is átugorhatták a 

tüzet, hiszen ahogy a néphagyomány is tartja, azért kell a tüzet átugrani, hogy a „betegség elmenjen, 

elhamvadjon, mint a tűz.” 

Eger városában számos nagy hírnévnek örvendő és magas látogatószámot generáló 

programok kerülnek megrendezésre évről évre. A turisztikai trendek megváltozásának 

köszönhetően a turisztikai/utazási csomagok szerepe évről-évre nő. A szolgáltatóknak vagy a 

programszervezőknek már nem elég 1 napos programot kínálni, meg kell célozni azokat a 

családokat, baráti társaságokat, akik egy komplex szolgáltatás-csomagot igénybe véve kívánják 

elkölteni diszkrecionális jövedelmüket. Szerettük volna megvalósítani azt az elképzelést, hogy egy 

napos rendezvényt programcsomagba építve, Eger városának turisztikai-idegenforgalmi, kulturális 

szolgáltatóival együttműködve egy olyan komplex élményt kínáljunk, melynek köszönhetően a 

vendég pozitív élményekkel gazdagodik és a csomagban található kupon kedvezményeiért ismét 

ellátogasson városunkba.  

A statisztikai adatok is azt mutatják, hogy sikerrel zárült Egerben, s ezen belül a Dobó István 

Vármúzeumban a Múzeumok Éjszakája c. rendezvény 2014-ben is. Múzeumunkban 731-en 

vásároltak teljes áru belépőjegyet, mellyel a vendégek a Kazamata-rendszert tekinthették meg a 

szokásostól eltérő módon, fáklyafényben. Összesen 7825 ingyenes látogató érkezett múzeumunkba, 

ez annak is köszönhető, hogy ingyenes városnéző kisvonat járatokat indítottunk a 

rendezvénytársulásban részt vevő intézmények között. Érezhető volt a külföldi látogatók számának 

növekedése, a Vármúzeumba összesen 316 külföldi látogató érkezett. 

 

A szakmai beszámoló honlapunkon elérhető útvonala: 

www.egrivar.hu/pdf/muzeumok_ejszakaja.pdf 

 

 

http://www.egrivar.hu/pdf/muzeumok_ejszakaja.pdf
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Fotódokumentáció 

Múzeumok Éjszakája megvalósítására Egerben Fáklyafényben a város elnevezésű pályázathoz 

Pályázati azonosító: 3507/38 
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