
Eger

1. Eger földrajza

A város a Bükk-vidék délnyugati szélén, az Eger-patak völgyében fekszik. A település 
közigazgatási területén, Almárnál fogadja magába az Almár-patakot, Felnémetnél 
pedig a Tárkányi-patakot. Eger északkeleti részén emelkedik az 532 m magas Nagy-
Eged és az 569 m magas Bükk-bérc, Bervától északra pedig az 590 m magas Hosszú-
galya. Eger, Heves megyében található.

2. A város történelme

a, A város nevének eredete ismeretlen.  Sokak szerint az „éger”(fa) szóból származik. 
Eger neve  670 körül a Kárpát-medence északkeleti területére beköltözött bolgár 
(onogur) népességtől eredhet.

b,  Eger lakónépessége 2011. január 1-jén 56 569 fő volt, ami Heves megye 
össznépességének 18,3%-át tette ki. Eger, Heves megye legsűrűbben lakott 
települése, Eger népesség korösszetétele igen kedvezőtlen. 

c, Eger alapítása Szent Istvánnak köszönhető, aki az egyik püspöki egyházmegye 
székhelyévé tette. 1241-ben a tatárok felégették a várost. Majd IV. Béla király 1248-
ban engedélyt adott kővár építésére, és a város újra békés fejlődésnek indulhatott: az
erdők helyére szőlőt telepítettek, új házak, utak épültek, a várban pedig felépült a ma
is megtekinthető gótikus püspöki palota.

d, 

o Egri Tavaszi Fesztivál (március vége, április eleje)
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o Az Egri Bikavér Ünnepe (július közepe)

o Középkori Piactér (július vége)

o Végvári vigasságok (július vége)

o Szépasszonyvölgyi Fesztivál (augusztus közepe)

o Bormustra az egri Piacz-on (augusztus közepe)

o Slow Film Festival /2007-ig Filmművészeti Nyári Egyetem/ (augusztus)

o Agria Nemzetközi Néptánctalálkozó (augusztus vége)

o Eger Ünnepe (szeptember közepe) – civil fesztivál

o Egri Vár Napja (október 17.) – a vár összes múzeuma ingyenesen látogatható

3. Gárdonyi Géza életrajza és az Egri csillagok

Gárdonyi Géza magyar író, költő, drámaíró, újságíró, pedagógus, a
Magyar Tudományos Akadémia tagja. A 19–20. századforduló magyar
irodalmának népszerűségében máig kiemelkedő alakja. A
pályafutását 1881-ben népiskolai tanítóként kezdte, majd 1885 után
újságíróként folytatta, az Egri csillagok című regénye 1901-ben
jelent meg könyv formában. 

A történet a török hódoltság idején játszódik, a 16. században. A
cselekmény a két főszereplő, Bornemissza Gergely és Cecey Éva
történetét követi gyerekkoruktól az egri várvédők győzelméig. 

Bornemissza Gergely lovát elrabolják és vele együtt őt is és a kis Cecey
Évát is.

 Gergely előbb Dobóhoz, majd Gábor paphoz kerül. 

Majd Budára megy kedveséhez, Vicuskához, ahol találkozik Ceceyékkel és Török 
Bálinttal. 

Mekcsey, Bornemissza, Vicuska és Török Jancsi Bálint úr kiszabadítására indulnak a 
Jedikulába.

Gergely az egri várba megy, hogy segítsen Dobó Istvánnak, miközben Vicuska fia 
megmentésére indul, akit Jumurdzsák  elrabolt.  Az egri várat sikeresen megvédték a 
magyarok. 
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4. Egri vár építése, kapitányai

A kőfalak anyaga az egri borvidék fő talajképző anyagának tekintett riolittufa, ami 
könnyen faragható, de könnyű, meglehetősen puha és nagyon kevéssé fagyálló.

Eger élére 1548-ban nevezték ki Dobó Istvánt várkapitánynak. Dobó elsődleges 
feladatának tartotta, hogy a várható török támadás ellen minél jobban megerősítse a 
végvárat. Ehhez növelte mind a helyőrség, mind a hadieszközök számát.  Majd 
Bornemissza Gergely volt a várkapitány.

Az egri várat a törökök több hétig át támadták. A magyarok hősiesen védték a várat 
és győztek. A vár a védelem fontos volt, hiszen
ha a törökök elfoglalják a várat, akkor
Magyarország a törököké lesz. 

5. ,,Amit még látni kell egerben”

Látnivalók: 

 Egri Bazilika

 Egri Vár

 Szépasszonyvölgy

 Város a város alatt-Eger

 Érseki palota és Látogatóközpont

                                                                                                                        Készítette: Oláh Vivien 6.a

3


