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Áprilisi hírlevél az Egri vár
és a Dobó István Vármúzeum
aktualitásairól
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Egri vár hírlevél

Nyári nyitvatartás

A tavasz beköszöntével az Egri várban is elkezdődött a turisztikai szezon, így a
télihez képest hosszabb nyitvatartással várjuk a látogatókat.
A VÁRKAPUK május 31-ig 9:00 és 21:00,
június 1-től augusztus 31-ig 9:00 és 22:00,
szeptemeber 1. és október 31. között 9:00 és 21:00 óra között tartanak nyitva.
KIÁLLÍTÁSAINK 10:00-től 18:00 óráig látogathatóak, minden nap.
A GÁRDONYI GÉZA EMLÉKHÁZ is 10:00-től 18:00 óráig tart nyitva.
A ZIFFER SÁNDOR GALÉRIA nyitvatartása: 10:30 – 18:30
A JÁTÉKVÁR JÁTSZÓHÁZ
június 30-ig pénteken, szombaton és vasárnap várja a gyereket 10:00 – 16:00 óra
közötti nyitvatartással.
Július 1-től augusztus 21-ig minden nap, augusztus 22-től október 31-ig ismét
csak pénteken, szombaton és vasárnap vehetik igénybe, 10:00 és 16:00 óra
között.

Egri vár hírlevél

Húsvéti hosszú hétvége
az Egri várb an
A húsvéti hosszúhétvége kiemelkedő időszak Eger város turisztikai életében. A
tavalyi pandémiás helyzet miatt elrendelt kényszerű bezártságot követően, idén
nyitott kapukkal és színes programokkal készülünk.
PROGRAM
ÁPRILIS 15., NAGYPÉNTEK
10:00 - 16:00
Húsvéti kézműveskedés a Játékvár Játszóházban
Húsvéti barkácsoló az alsó várudvarban Tóth Lóránt fafaragóval
„Keresd a címert!” családi rejtvény a kiállításokban
11:00 - 15:00
Íjászat az alsó várudvaron
(Külön jegy megvásárlása szükséges az Információs Pontban!)

TÁRLATVEZETÉSEK
10.00, 13.00, 15.00
Tárlatvezetés a Hősök termében
10.30, 13.30, 15:30
Fegyver- és viseletbemutató a Palotaudvaron
11.00, 14.00
Mi kerül a kondérba? – előadás az alsó várudvaron
Egy XVI. századi konyha asztalán lévő étkek mustrája, elkészítési
módozatok megösmerése, fűszerek szaglása...
12.00, 16.00
Tárlatvezetés az aknaﬁgyelő folyosóban
Külön jegy megvásárlása szükséges az Információs Pontban
15.52
Díszlövés az 1552-es győztes ostrom emlékére
az Ispotály pince feletti területen
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Húsvéti hosszú hétvége
az Egri várb an
ÁPRILIS 16., NAGYSZOMBAT
10:00 - 16:00
Húsvéti kézműveskedés a Játékvár Játszóházban
Húsvéti barkácsoló az alsó várudvarban Tóth Lóránt fafaragóval
Kovácsolás Vajda László kovácsmesterrel a Palotaudvaron
Őshonos kisállat simogató a Palotaudvaron
„Keresd a címert!” családi rejtvény a kiállításokban
11:00 - 15:00
Íjászat az alsó várudvaron
(Külön jegy megvásárlása szükséges az Információs Pontban!)
TÁRLATVEZETÉSEK
10.00, 13.00, 15.00
Tárlatvezetés a Hősök termében
10.30, 13.30, 15:30
Fegyver- és viseletbemutató a Palotaudvaron

11.00, 14.00
Mi kerül a kondérba? – előadás az alsó várudvaron
Egy XVI. századi konyha asztalán lévő étkek mustrája, elkészítési módozatok
megösmerése, fűszerek szaglása...
12.00, 16.00
Tárlatvezetés az aknaﬁgyelő folyosóban
Külön jegy megvásárlása szükséges az Információs Pontban
15.52
Díszlövés az 1552-es győztes ostrom emlékére
az Ispotály pince feletti területen
ÁPRILIS 17., HÚSVÉT VASÁRNAP
10:00 - 16:00
Húsvéti kézműveskedés a Játékvár Játszóházban
Húsvéti barkácsoló az alsó várudvarban Tóth Lóránt fafaragóval
Szövés, fonás, nemezelés Erdélyi Boglárkával a Palotaudvaron
Őshonos kisállat simogató a Palotaudvaron
„Keresd a címert!” családi rejtvény a kiállításokban
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Húsvéti hosszú hétvége
az Egri várb an
ÁPRILIS 18., HÚSVÉT HÉTFŐ
TÁRLATVEZETÉSEK
10.00, 13.00, 15.00
Tárlatvezetés a Hősök termében
10.30, 13.30, 15:30
Fegyver- és viseletbemutató a Palotaudvaron
11.00, 14.00
Mi kerül a kondérba? – előadás az alsó várudvaron
Egy XVI. századi konyha asztalán lévő étkek mustrája, elkészítési módozatok
megösmerése, fűszerek szaglása...
12.00, 16.00
Tárlatvezetés az aknaﬁgyelő folyosóban
Külön jegy megvásárlása szükséges az Információs Pontban
15.52
Díszlövés az 1552-es győztes ostrom emlékére
az Ispotály pince feletti területen

10:00 - 16:00
Népi játszótér a Palotaudvaron
Húsvéti kézműveskedés a Játékvár Játszóházban
Húsvéti barkácsoló az alsó várudvarban Tóth Lóránt fafaragóval
Szövés, fonás, nemezelés Erdélyi Boglárkával a Palotaudvaron
Őshonos kisállat simogató a Palotaudvaron
„Keresd a címert!” családi rejtvény a kiállításokban
TÁRLATVEZETÉSEK
10.00, 13.00, 15.00
Tárlatvezetés a Hősök termében
10.30, 13.30, 15:30
Fegyver- és viseletbemutató az Ispotály-pince felett
11.00, 14.00
Mi kerül a kondérba? – előadás az alsó várudvaron
Egy XVI. századi konyha asztalán lévő étkek mustrája, elkészítési
módozatok megösmerése, fűszerek szaglása...
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Húsvéti hosszú hétvége
az Egri várb an

12.00, 16.00
Tárlatvezetés az aknaﬁgyelő folyosóban
Külön jegy megvásárlása szükséges az Információs Pontban
15.52
Díszlövés az 1552-es győztes ostrom emlékére
az Ispotály pince feletti területen
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M agyar Minta - Holló Valéria

ÁPRILIS 14-TŐL
Új, népművészeti témájú kiállításunk nyílik, Magyar Minta – Holló Valéria
címmel.
Szegedy-Maszák Györgyné Holló Valéria a két világháború közötti
időszakban néprajzi magángyűjteményt hozott létre, melyhez az egész
Kárpát-medence területén gyűjtött népművészeti tárgyakat.
A felbecsülhetetlen anyag jelentős része (1368 db) 1952-ben a Dobó István
Vármúzeum néprajzi gyűjteményébe került. Később, 1986-ban még 500
tárgyat vásároltunk meg a kollekcióból. Idén márciusban még 158 tárgyat
ajándékozott a hagyaték gondozója múzeumunknak.
A gyűjteményből készülő kiállítás bemutatja a műgyűjtő életútját,
valamint a Kárpát-medence népművészetét.
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Csal ádi délután a
Dobó István Vármúzeumb an
Családi délutánjainkra azokat az érdeklődőket várjuk, akik a Dobó István
Vármúzeum falai között, múzeumi környezetben szeretnének együtt
eltölteni egy-egy tartalmas, élményekkel teli délutánt. Fontosnak tartjuk,
hogy a múzeumpedagógiai foglalkozásaink alapján, több generációnak
nyújtsunk ismereteket kiállításainkból és gyűjteményeinkből kiindulva.
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges:
muzeumpedagogia@egrivar.hu , 06 30/815 09 63
Játék a kazamatában: május 6.
14.00 órától

Szeretettel várjuk!

A Dobó István
Vármúzeum csapata
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