Égig érő fa – magyargyerek.com
5. Barangolások Magyarországon

Magyarországon az iskolai osztálykirándulások egyik kedvelt célpontja Eger. Itt is a
legnagyobb élmény a gyerekek számára az Egri Vár meglátogatása. A 13.
században már kővár épül itt, de igazi jelentőségre és hírnévre a 16. században tett
szert a vár, amikor a várban lévő kétezer fős védősereg közel negyvenszeres
túlerővel szemben védte a várat öt héten keresztül, és megfutamodásra késztették a

törököket.

Híres

regény

is

született

a

várvédők

hősiességéről,

amely

Magyarországon kötelező irodalom az általános iskolákban.
Ti voltatok már az Egri Várban? Ha nem, most itt az alkalom. Virtuális sétát tehettek
a várban.
http://www.egrivar.hu/3d_var/virtualis_tura.html
Böngésszetek a vár honlapján, majd húzzátok alá a helyes kifejezést a
szövegben!
Eger Magyarország egyik legkedveltebb idegenforgalmi célpontja. A műemlékekben
gazdag északkelet-magyarországi/délnyugat-magyarországi település gyógyvizei
és virágai/borai is világhírűek.
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Már az első magyar király, Szent István/Szent László püspökséget alapított itt 10011009 között, melynek védelmére 1248-tól kezdődően kővár/kőtemplom épült. Az
elpusztult román stílusú templom helyére a várdombon gótikus majd későgótikus
stílusban építettek katedrálist/múzeumot. A várban kiépült püspöki székhely
fénykorát a XV. században – a reneszánsz korban – élte. Ekkor az ország egyik
meghatározó kulturális központjaként tartották számon. A XVI. században a
török/tatár hódítások Magyarországot is elérték, melynek az ország fővárosa is
áldozatul esett. A törökök 1552-ben fordulnak az országrész egyik legnagyobb
erőssége, Eger ellen. A kétezer/kétszáz fős védősereg közel negyvenszeres
túlerővel szemben, ötheti ostromban védte meg a várat. A hősies helytállás a magyar
történelem egyik kiemelkedő eseménye, s híre – Gárdonyi Géza/Jókai Mór
történelmi

regénye

révén

–

a

világ

minden

részébe

eljutott.

Az egri vár ma védett műemlék, melyben a Dobó István/Bornemissza Gergely
Vármúzeum működik. Az állandó kiállításokon bemutatjuk a vár történetét, földalatti
erődrendszerét, a középkori büntetési módokat és ezek eszközeit. A kőtárban
megtekinthetők az elpusztult katedrálisok maradványai, a hősök termében az 1552es várvédelmet irányító várkapitány, Dobó István márvány síremlékének fedőlapja. A
várban található Egri

Képtár/Kőtár

hazánk egyik jelentős képzőművészeti

gyűjteménye.

Soroljatok fel 5 további nevezetességet, amelyet egy osztálykirándulás
alkalmával megnéznétek Egerben!
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