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A könyvben szereplő fotók szerzői jogi védelem alatt állnak. Minden jog fenntartva. 
Tilos e kiadványt, vagy bármely részletét sokszorosítnai, információs rendszerben tárolni, 

vagy sugározni bármilyen formában a szerző engedélye nélkül

Tisztelt Olvasó!

 Örömömre szolgál, hogy Egervár képeskönyvét a kezében tartva köszönthetem 
Önt. Egy kis település, amely annyi látnivalót és megannyi szépséget tartogat az 
ide érkezők számára, most otthonról is bebarangolható. Közel 750 év történelme 
elevenedik meg, és képez egyben időkapszulát a jövő számára.
  Műemlékeink sora mutatja meg számos apró részletét, melyek felfedezésre hívnak. 
A Nádasdy-Széchenyi Várkastély, mely a hányattatott sorsa után végre újra szebb 
napokat lát, és színvonalas kikapcsolódást nyújt évente több ezer látogató számára.  
 Az Alexandriai Szent Katalin Plébániatemplom, ami lelki feltöltődés lehetősége 
mellett egy építészeti remekmű, páratlan belső berendezésével. De ott van a 
Pincedomb és a Hegyi Kápolna, melyeket gyalogosan is érdemes felfedezni, 
megtapasztalva a természet közelségét és a csodás panorámát.
 Kulturális programjainkon elkapott jobbnál jobb pillanatok mutatják meg, hogy Egervár egy élettől lüktető  
település. Profi és amatőr színjátszás, hagyományőrző és kulturális programok sokasága vár minden érdeklődőt 
évről évre, akik között remélem Önt is üdvözölhetjük majd.
 Köszönöm Mészáros T. Lászlónak, falunk szülöttének, hogy megszülethetett e könyv, és azt a több éves munkát, 
melynek során a benne látható képek elkészültek. Most mi is az Ő fényképezőgépén keresztül utazhatunk végig 
Egerváron, amihez jó szórakozást kívánok!

Dear Reader! 

 It gives me great pleasure to welcome you with the picture book of Egervár. The book you hold in your hands 
introduces you to a small place, which has so many attractions and natural beauty for all its visitors, that is now 
available to discover from home. Nearly 750 years of history come to life and, at the same time, also form a time 
capsule for future generations. Several small details of our monuments are presented in order to invite you to 
explore them. After difficult times in the past the Nádasdy-Széchenyi Castle is restored to its full grandeur and 
provides quality recreation for thousands of visitors every year. 
 The St. Catherine of Alexandria Vicarage Church is not only an architectural masterpiece with unparalleled 
interior design, but also offers visitors a place for spiritual recharging. Furthermore, you can visit Cellar Hill and 
the Mountain Chapel, both are worthwhile to be explored and easily accessible on foot to experience nature. 
Visitors' efforts are rewarded with wonderful views of the surrounding area.
 The better and better moments, caught on our cultural programs, show that Egervár is a pleasing and vivid 
settlement. A multitude of professional and amateur theatrical performances, traditional and cultural programs 
await all visitors interested from year to year, among whom we are eager to welcome you as well. 
 I would like to express my appreciation to Mr. László T. Mészáros, who was born in our village, for devoting many 
years to producing wonderful photos and creating this book. Let's take a tour of Egervár with the help of these 
spectacular photos, for that I wish you a pleasant time!
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Képek a régmúltból • Photos from the past
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Műemlékeink, nevezetességeink • Our monuments, sights
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Alexandriai Szent Katalin rk. Plébániatemplom • St. Catherine of Alexandria Vicarage church
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Béres János alkotta  I. Világháborús emlékmű, és Báró Solymosy László szobra  World War I memorial by János Béres and Statue of Baron László Solymosy
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Lovagi játékok a Nádasdy-Széchenyi várban • Knight games in Nádasdy -Széchenyi Castle  
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Esti fényben a Várkastély • The Castle in evening lights
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Egervári Esték. A Turay Ida Színház előadásai: Gül Baba, és az Indul a Bakterház címmel
  

Performances of the Turay Ida Theater: ’Baba Gül’, and ‘The Depature of the Railroad House ’



24 25

Festőtábor a Várkastélyban •Painting camp in the Castle
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A felújított várkastély • The renovated castle
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Alapítványi bálok pillanatai, 2016, 2020 • Moments of charity balls, 2016, 2020
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Játszótér avató • Playground inauguration ceremony
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Tavasz a Sárvíz mentén • Spring along the brook ‘Sárvíz’
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Pincedomb és hegyi kápolna • Cellar Hill and Mountain Chapel
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Falunap a Pincedombnál • Village day at Pincedomb (Cellar Hill)
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Az Egervári SE futballcsapata • The football team Egervári SE
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Fogathajtó verseny • Coach driving competition
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Megújult középületek • Renovated public buildings
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Élet a faluházban • Life in the village house
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Színjátszók Egervári Grámiuma, Illyés Gyula :Tűvé-tevők című komédiáját adják elő Amateur Acting Group, Their performance :’Tűvé-tevők’ (Needle search) by Gyula Illyés
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Ősz • Autumn
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Szüreti felvonulás • Harvest parade
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Advent • Advent
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Karácsonyi Betlehemes játékok • Christmas Nativity Plays
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