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Tisztelt
Partnerünk!

Szeptemberi hírlevél az Egri vár
és a Dobó István Vármúzeum
aktualitásairól

Jelenlegi hírlevelünkben szeptemberi kínálatunkat kívánjuk Önöknek  

bemutatni!



Egri vár
VÁRMÚHELY

szept. 2.

okt. 7.
nov. 4.
dec. 2.

Élet a török kori
Egerben
Régészeti kalauz
Az élet egy libajáték
Régi idok karácsonya

Egri vár hírlevél

Vár-Családi-Kör

A DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM CSALÁDI PROGRAMJAI

2022. szeptember 2., október 7., november 4., december 2.
A múlt és annak kutatása számtalan kérdést vet fel: vajon hogyan élhette 

mindennapjait a török kori Eger lakossága? Milyen eszköztárral dolgozhat egy 

régész? Mi köze lehet egy libának az emberi életúthoz vagy épp hogyan 

ünnepelhette a karácsonyt egy múltszázadbéli polgári család?

Szeretettel várjuk azokat, akik múzeumi környezetben szeretnének 

családtagjaikkal együtt eltölteni egy-egy tartalmas, élményekkel teli délutánt!

Egy-egy foglalkozás alkalmával sajátkészítésű tárgyat is hazavihetnek a 
résztvevők. 
Helyszínek: Várműhely (Dobó u. 12.) és a várban található Balassi Bálint terem

Ár: 1200 Ft/fő
Regisztráció:  muzeumpedagogia@egrivar.hu , 06/30 8150963 
A jelentkezés határideje a programot megelőző munkanap 12:00-ig.



VÁR-CSALÁDI-KÖR
SZEPTEMBER 02.

„Erdélyország arany almája…”- Élet a török kori Egerben

A Magyar Királyság történetének egyik meghatározó szakasza a több, mint 150 
évig tartó hódoltság időszaka volt. A török világutazó, Evlia Cselebi által csak 

„Erdélyország kizil elmájaként” (arany almájaként) emlegetett Eger 91 évre 
került oszmán-török fennhatóság alá. A város új lakói saját igényeiknek 

megfelelően formálták át a város képét. De vajon hogyan élte mindennapjait az 
itt megtelepedett török lakosság?

A családi napra ellátogatók bepillantást nyerhetnek a korabeli török kultúrába, 
és megismerkedhetnek az egykori oszmán igazgatási központ napjainkig 

megőrződött emlékeivel.

A program kezdési időpontja: 13:00 és 14:30 

Helyszín: Dobó István Vármúzeum, Balassi terem

 

Egri vár hírlevél



Egri vár hírlevél

Székely Gábor
életrajzi kötetének bemutatója

SZEPTEMBER 4., 16.00 ÓRA
ZIFFER SÁNDOR GALÉRIA (EGER, KOSSUTH L. U. 17.)

ELSZAKADÁS ÉS VISSZAFORDULÁS

A közéleti tevékenységéről ismert, egri születésű Székely Gábor Magvető Kiadó 
Tények és Tanúk sorozatában megjelent életrajzi könyvének bemutatója.
 

Visszaemlékezései egészen az 1840-es évekig nyúlnak vissza, hiszen annak a 
Schwarcz István Náftáli sályi zsidó kereskedőnek a leszármazottja, aki elsőként 
kapott engedélyt, hogy Egerben letelepedhessen, s aki a város egyik 

leggazdagabb polgáraként az izraelita hitközség irányításában is tevékenyen 

részt vett. Ükunokája hiteles tanúként emlékezik vissza a vidéki kisvárosi 
zsidóság életének sikeres, majd tragikus sorfordulóira, háború utáni éveire, 
vallásos neveltetésére.

A szerzővel Badacsonyiné Bohus Gabriella beszélget.
A könyv a helyszínen megvásárolható.



Egri vár hírlevél

Ötórai tea - Irodalmi beszélgetések
Gárdonyi egri otthonában

Egy rövid nyáriszünetet követően folytatódik a Gárdonyi 100 Emlékév keretében 
megrendezésre kerülő előadássorozatunk, mely az író életútját , Gárdonyi 

Egerhez való viszonyulását, itt töltött éveit elevenítik fel.

Helyszín: Gárdonyi Géza Emlékház, Közösségi Ház és Kert
(Eger, Gárdonyi Géza utca 28.)

A részvétel ingyenes!

2022. SZEPTEMBER 15., 17:00 ÓRA
GÁRDONYI MŰHELYÉBEN - „A GÁRDONYI-REJTÉLY”

Az író titkosírása, a személyéhez köthető mítoszok valóságtartalma, 
érdekességei



SZEPTEMBER 24.
TÖRÖK ÖRÖKSÉG

A török kor 150 évének öröksége kerül a Tarisznyavári Mulatságok 

középpontjába: a korszakra jellemző mesterségek bemutatásával, 
kipróbálásával, kisállatsimogatóval és sok egyéb izgalmas családi 
programmal készülünk a Várműhelyben, mely során közelebbről is 
megismerhetik a török kultúrát.

Helyszín: Várműhely, Eger, Dobó u. 12.

Tarisznyavári Mulatságok
a Várműhelyben

Egri vár hírlevél



Szeretettel várjuk! 

D
O

B
Ó

 IS
TVÁN VÁRM

Ú
Z

E U
M

EGRI VÁR

A Dobó István
 Vármúzeum csapata

Egri vár hírlevél

Kiállítás építés a
Ziffer Sándor Galériában

Elkezdődtek legújabb kiállításunk előkészítésének munkálatai
a Ziffer Sándor Galériában.

Kollégáink megkezdték a Fények és árnyak című tárlat bontását,
és a Petőfi 200 emlékév keretében megvalósuló

Érzelmek hullámhosszán - A romantika festészete Magyarországon 
(1820–1870) című kiállítás előkészítését.

A Galéria október 14-ig zárva tart.


