
MEGHÍVÓ

Borsod megye egyetlen, tartósan török birtokban volt várát, 
az Oszmán birodalom északkeleti határán állt Cserépvárat 

1687. október 30-án szabadították fel a keresztény csapatok. 
Az esemény 335. évfordulóján ostromnappal emlékezünk a 

bükkaljai erősségben.

Szakmai vezetett túra során mutatjuk be a középkori és 
török kori vár emlékeit. 

A föld alá mélyedve meglátogatjuk a sziklába vájt 
gabonatároló vermeket. 

Felderítjük a váralján álló barokk kastély titokzatos 
átváltozásait.

Házhoz megy a múzeum – a Herman Ottó Múzeum 
„bőröndkiállítása” Cserépvár régészeti ásatásainak leleteiből.

Az ostromnapra tisztelettel és szeretettel várunk minden 
Kedves Várbarátot, Érdeklődőt. 



RÉSZLETES PROGRAM

Az esemény időpontja és találkozója: 2022. október 29. szombat, 15.00 óra, Cserépváralja Turisztikai 
Fogadóközpont (Cserépváralja, Alkotmány u. 42.).

Az ostromnap két szakaszban zajlik. 
Első programja séta a várban, Dr. Szörényi Gábor András, a Herman Ottó Múzeum régészeti 

igazgatóhelyettese vezetésével.

A túra könnyű nehézségű, összesen 1500 méter hosszú, 90 méter szintkülönbséggel. A vezetés során 
bemutatandó helyszínek egy része fedett tér, így a túrát eső esetén is megrendezzük. Ehhez javasolt 

megfelelő túraöltözet viselése.

A vezetett séta állomásai: 
Első célpont a Vár-hegy. A kirándulás során a várban a következő kérdésekre kaphatunk választ:

     - Miért ide épült Cserépvár? A helyválasztás tényezői.
- Miért Cserép a neve?

     - Hol vannak a várfalak? Az alaprajz rekonstruálása.
     - Törökök a Bükk-hegység körül
    - Mi történt a visszafoglalás után?
    - Cserépvár jövője? Igen, a jövője.

A Vár-hegy bejárást követően, második állomásként bebújunk a gabonatároló verembe.
    - „Óriáskörte” a sziklába vájva. 

    - Mennyi búza fért el itt? 
     - Hová vitték innen a gabonát?

Harmadik állomás a barokk kápolna a Vár-hegy alatt. Bemutatásra kerülnek a helyiek archív fotói az 
elpusztult barokk kastélyról.

     - Hová tűntek a vár falai a 18. században?
     - Edelény – Bécs – Cserépváralja. Mi és ki kapcsolja össze?

Innen séta vissza a Turisztikai Fogadóközpontba.

A program ezt követően itt folytatódik, kb. 16.30 órakor.
     - Bemutatásra kerülnek a bükkaljai gyermekek rajzpályázatának képei Cserép váráról.

     - A gyermekrajzok előképe – Giacomo de Rossi 1688-ban készített metszetének ismertetése Cserépvárról 
és a környékről. Járt-e a metszetkészítő valaha is Cserépen?

     - Milyenek voltak egy északi török vár hétköznapjai? Rövidfilm vetítése a témában.
     - Mesélő tárgyak. A Herman Ottó Múzeum „bőröndkiállítása” Cserépvár régészeti feltárásainak leleteiből.

     - Milyen értéket képviselnek Cserép várának kövei egy geoparkban? Vándorkiállítással bemutatkozik a 
Bükk-vidék Geopark. Előadó: Megyeri Balázs, geopark szakmenedzser.


