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„Szépasszonyvölgyi Márai Aktív Turisztikai Látogatóközpont – az első magyarországi 
integrált látogatóközpont szabadtéri színpaddal – kialakítása” címmel, ÉMOP-2.1.1/
b-09-2009-0004 azonosító számmal nyújtott be pályázatot Eger Megyei Jogú város 
önkormányzata, s 323 millió forint támogatást nyert a 380 milliós beruházásra.

A projekt célja olyan egyedülálló, az aktív és ökoturizmust népszerűsítő projekt megvalósítása, 
melyhez komplexitásában és szakmai tartalmában hasonló jelenleg nincs az országban.
A beruházással létrejön az egri Szépasszonyvölgyi Márai Aktív Turisztikai Látogatóközpont, ami az 
első magyarországi integrált látogatóközpont lesz, szabadtéri színpaddal.

A fejlesztések célja többek között a magas színvonalú turisztikai termékek kialakítása, és a 
szezonalitás mérséklése. 
Az egri borvidék kiemelt helyszínének a Szépasszony-völgynek a turisztikai kínálatában jelenleg 
a hagyományos borkóstoláshoz és vendéglátáshoz kapcsolódó kínálati elemek a dominánsak. A 
helyszín a belföldi turisták körében jól ismert, ami a piaci verseny éleződésével egyre inkább ve-
szít egyedülálló vonzerejéből. A fenntartható turizmus érdekében olyan szolgáltatások kialakítása 
szükséges a jövőben, amelyek karakterükben illeszkednek a helyi adottságokhoz és az alapvonz-
erőkhöz, de azokat új kínálati elemekkel egészítik ki.

A turisztikai projekt elemei: megújuló szabadtéri színpad és nézőtér, integrált látogatóközpont, 
Márai emlékszoba, kalandpark, túraút. A beruházások megvalósulásával a Völgy turisztikai kíná-
latában a hagyományos ökoturisztikai és a boros célcsoportok mellett a családosok, és az iskolai 
csoportok számára kíván állandóan megújuló turisztikai és szabadidős vonzerő és élmény lenni. 
Szabadtéri színpad: nézőtere megújul, alkalmassá válik több fő ültetésére, megoldódik a színpad 
fedése. A jelenlegi vizesblokkok, öltözők átépítésével létesül egy új épületegyüttes, látogatóköz-
pont, melyben helyet kaphat egy információs bázis is. 
Integrált látogatóközpont: az új épület egy külön helyiségében helyet kap a borkészítés és sző-
lőművelés történetét és folyamatát feldolgozó kiállítás, modern interaktví technikák bevonásával. 
A kisgyeremekek számára játszóház és gyermekmegőrző szerepel a tervekben, míg a szülőknek 
egy egészség-sarok.
Márai emklékszoba: Az új kínálat egyik központi eleme, ahol az író életével és műveivel (pl. bor 
témájú írásaival) ismerkedhetnek meg a látogatók előadó-művészeti programok keretében, szí-
nészek közreműködésével, dokumentum- és játékfilmek megtekintésével, ismeretterjesztő elő-
adások formájában.
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A létesítménnyel a város bekapcsolódhat  az országosan meghirdetett Márai programba, az új 
típusú műveltség-programba, amelyben az olvasásnépszerűsítés terén kiemelt figyelmet szentel-
het Eger a bor és a kultúra kapcsolatának.
Kalandpark: A játszóhelyek 3 terepszintet foglalnak el, illetve kötnek össze. Az ide érkezőt pihenő 
és gyülekezőhely várja majd a domb aljában. Az első játszószint a legkisebbeké lesz, ideális ját-
szó- és pihenőhelye a 3-8 éves korosztálynak. A nagyobbaknak terepcsúszda tervezett. 
A park az aktív és passzív pihenni vágyóknak egyaránt nyújt élményeket. 
A cél az, hogy az Egerbe látogató iskoláscsoportok számára a Szépasszonyvölgy célpont legyen. 
Túraút: A „Szépasszonyvölgyi Ökoturisztikai Túraútvonal” (SZÖT) minden korosztály számára 
teljesíthető, végig kalauzol a Szépasszonyvölgyben, bemutatva annak legfontosabb nevezetessé-
geit. Az egyes tervezett állomások részletes tematikus tartalmának kialakítása a projektmegva-
lósítás része. 

Miért éppen Márai nevét viseli a Látogatóközpont? Márai írásai színesen elevenítik meg a jó bort, 
többek között az egri bort. Márai Sándor alig negyvenévesen, 1941-ben arról álmodott, hogy 
öregkorában valahol a város környékén, szelíd dombok ölében borospincéje lesz. „Ha megöreg-
szem pincét akarok, ezt már szilárdan elhatároztam. Semmi mást nem akarok az élettől.” 
Márai Sándornak öregkorában nem volt pincéje. A város ezzel az elnevezéssel szimbolikusan tel-
jesítheti a kiváló és nemzetközileg elismert író kívánságát, és az itt megvalósuló irodalmi progra-
mokkal Máraira, a jó bor társaságában születő művekre emlékezik majd.

A Márai Aktív Turisztikai Látogatóközpont marketingtevékenységének első, és egyben fontos ré-
sze a központ integrálása a Márai Emlékkörútba. A kassai partnerek nyitottak az együttműködés-
re, aminek megalapozása és kiépítése folyamatban van. 

A Szépasszonyvölgy fejlesztése nem kizárólag a turizmus és a turisták kedvéért történik, hanem a 
bővülő szolgáltatásokkal az Önkormányzat új szabadidős és rekreációs kínálatot, programlehető-
séget kíván nyújtani a város polgárainak is,  megadva a lehetőséget – többek között – a családok 
tagjainak az együttes kikapcsolódására.

A Szépasszonyvölgyi Márai Aktív Turisztikai Látogatóközpont – az első magyarországi integrált lá-
togatóközpont szabadtéri színpaddal – kialakítása című ,ÉMOP-2.1.1/b-09-2009-0004 azonosító 
számú projekt megvalósítása megkezdődött, várhatóan az első fele 2013. áprilisában fejeződik 
be.
A projekt az Európai Unió támogatásával és a Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 
valósul meg.   


