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A Gárdonyi irodalmi fesztivál 2015-ben harmadik alkalommal került megrendezésre. Nagy 

öröm, hogy az elmúlt évhez képest 700 fővel nőtt a látogatók létszáma. A GIF elsősorban a 

családok fesztiválja lett, de minden korosztály számára nyújtunk programokat. 

Ugyancsak fontos jellemző az összművészetiség, amely lehetővé teszi, hogy az irodalmat 

számos más művészeti ághoz kapcsoljuk, változatosan, sokszínűen közelítsük és mutassuk be. 

A GIF továbbra is a térség egyetlen szakmai-muzeológiai és irodalmi fesztiválja, melyet az 

idelátogatók örömmel üdvözölnek. 

Büszkék vagyunk a GIF sajátos, bensőséges, barátságos és családias hangulatára, melyet a nagy 

látogatói létszám ellenére is szeretnénk megőrizni. 

Legfontosabb célunk megvalósult. Az olvasás és a Gárdonyi életmű népszerűsítése mellett a 

programok közelebb hozták az emberekhez a magyar irodalmat, „kézzel foghatóvá” tették a 

Gárdonyi életmű legfontosabb üzeneteit: a hazafiságot, a helytállást, a kitartó munka szeretetét, 

egymás tiszteletét, a családszeretetet. 

A GIF továbbra is az újszerű programokra, a modern megközelítésre, az interaktivitásra, a 

szakmai eredmények igényes ismeretterjesztésére helyezi a hangsúlyt. 

 

 



Programok: 

Augusztus 1. szombat 

 

Nyüzsgős-Játszós-Pepecselős 

A nyüzsgős-játszós-pepecselős programjaink elsősorban a gyerekeket, illetve a kisgyermekes 

családokat célozta meg. Az alábbi programok során a látogatók elmerülhettek az irodalmi 

játszóházakban, közvetlenül interaktív módon sajátíthatták el az ismereteket. 

10:00 – 13:00 Gárdonyi kuckó – meseprogram gyerekeknek, játék nagyobbacskáknak 

és szülőknek. Fegyverbemutató, ruhapróba, kirakójátékok, titkosírás 

tudáspróba. 

   Könyvműhely – könyvborító, könyvjelző készítése, szitanyomás. 

   Fabatka játszóház – Színes népi játékok, kiolvasók, mondókázók. 

Fűz népi játéktér – Népi játékok és népi hangszerek készítése, közös 

verselések, éneklések kisebbeknek és nagyobbaknak is. 

Gergők és Vicák – Vitézi próba gyerekeknek vitézzé avatási 

szertartással, settenkedő, létramászás, íjászat, csatacsillag, célbadobó. 

Látványműhelyek – Kákafonás, papírmerítés, fajáték készítés, fazekas 

bemutató, kosárfonás, bőrműves 

 

Látogatók létszáma: 1.200 fő 

Közreműködők létszáma: 32 fő 

 

 

Zenés-táncos 

A fesztivál koncertjeinek elsődleges célja, hogy a zenén keresztül jutassuk el az irodalmi művek 

üzenetét a közönség számára. A gyerekeknek és a felnőtteknek is nyújtunk lehetőséget az ilyen 

módon történő igényes kikapcsolódásra. A délelőtti és a kora délutáni koncertre érkező 



gyerekeket szinte „beszippantotta” a várban található rengeteg játék, programlehetőség, 

kiállítás. Szülők és gyerekek szó szerint elmerültek a magyar irodalom és történelem világában. 

 

11:30  Indul a mesevonat! – A Bóbita zenekar koncertje a színpadon 

12:00  Síppal, dobbal – Zenés foglalkozás a Fűz népi játszótérrel 

 

Látogatók létszáma: 500 fő 

Közreműködők létszáma: 32 fő 

 

Mesélős-leülős 

A mesék, a mesemondás intim világát idézzük meg ezekkel a programjainkkal. 

 

12:00 – 13:00 Miért haragszik a kutya a macskára? – Gárdonyi mesék, bábkészítés és közös 

bábjáték a Meseligetben Daróczi Ilonával. 

 

Látogatók létszáma: 40 fő 

Közreműködők létszáma: 4 fő 

 

Zeg-Zugos-Pihenős 

A déli, legmelegebb időszakra zárt, hűvös helyekre invitáltuk látogatóinkat. 

 

13:00 – 16:00 Diafilmek vetítése a Tinódi-teremben 

  Mesefilm vetítése a Dobó-bástya rendezvénytermében 

  Az erdő kapitánya 

14:00  Summáját írom… Tinódi és Gárdonyi nyomában. Lázár Attila zenés 

előadása a Történeti kiállításban 

 

Látogatók létszáma: 90 fő 

Közreműködők létszáma: 6 fő 

 

 

 



Délutáni visszajövős a nagy alvás után 

Nyüzsgős-Játszós-Pepecselős 

16:00 – 19:00 Az én falum – a mi falunk – Irodalmi játszóház kicsiknek és nagyoknak. Népi 

és történelmi játékok Gárdonyi novelláskötete nyomán (falábakon való járás, 

karika gurítás, kártyajátékok, kockajátékok, „GIFster”, krumplimalac-gurítós) 

 Gárdonyi kuckó – meseprogram gyerekeknek, játék nagyobbacskáknak és 

szülőknek 

 Könyvműhely – könyvborító, könyvjelző készítése, szitanyomás 

 Fabatka játszóház 

 Fűz népi játéktér 

 Gergők és Vicák – Vitézi próba gyerekeknek vitézzé avatási szertartással, 

settenkedő, létramászás, íjászat, csatacsillag, célbadobó 

 Látványműhelyek – Kákafonás, papírmerítés, fajáték készítés, fazekas 

bemutató, kosárfonás, bőrműves 

16:00 Kerekítő – Ölbeli játékok és mondókák picúroknak 

16:30 Síppal, dobbal – zenés foglalkozás a Fűz népi játszótérrel. Népi hangszerek 

készítése és kipróbálása 

 

Látogatók létszáma: 1.300 fő 

Közreműködők létszáma: 32 fő 

 

Zenés-Táncos 

 

17:00 Az üveghegyen túl – Katáng zenekar előadása a színpadon 

 

Látogatók létszáma: 100 fő 

Közreműködők létszáma: 9 fő 

 

Felnőttes 

18:00 „Csak az a miénk, ami a szívünk.” 

 Saárossy Kinga és Blaskó Balázs színművészek valamint a Pavane táncegyüttes 

előadása a színpadon. A Gárdonyi írások felolvasása után a táncegyüttesek a 

részlethez illő tánccal szórakoztatták a vendégeket. 



20:00 Az éjszaka csodái. Hűvösvölgyi Ildikó zenés irodalmi estje Weöres Sándor 

költeményeivel a Dobó-bástya teraszán finom süteményekkel, kávéval, teával, 

üdítővel. 

 

Látogatók létszáma: 150 fő 

Közreműködők létszáma: 34 fő 

 

Augusztus 2. vasárnap 

 

 

Nyüzsgős-Játszós-Pepecselős 

10:00 – 13:00 Az én falum – a mi falunk – Irodalmi játszóház kicsiknek és nagyoknak. Népi 

és történelmi játékok Gárdonyi novelláskötete nyomán (falábakon való járás, 

karika gurítás, kártyajátékok, kockajátékok, „GIFster”, krumplimalac-gurítós) 

 Gárdonyi kuckó – meseprogram gyerekeknek, játék nagyobbacskáknak és 

szülőknek 

 Könyvműhely – könyvborító, könyvjelző készítése, szitanyomás 

 Fabatka játszóház 

 Fűz népi játéktér 

 Látványműhelyek – kákafonás, papírmerítés, fajáték készítés, fazekas 

bemutató, kosárfonás, üvegfújás, bőrműves 

 Vitézek kerestetnek! – Szent László Vitézeinek történelmi játszóháza 

 

Látogatók létszáma: 1.200 fő 

Közreműködők létszáma: 32 fő 

 

Kedvcsinálós: 

 

10:30 Mesés felvonulás a Belvárosban a Gárdonyi művek szereplőivel 

 

Látogatók létszáma: 300 fő 

Közreműködők létszáma: 30 fő 

 

 



Mesélős-Leülős 

 

11:00 Nagyapó meséi – Lázár Attila bábelőadása a Gárdonyi Emlékházban (Eger, 

Gárdonyi u. 28.) 

12:00-13:00 Miért haragszik a kutya a macskára? Gárdonyi mesék, bábkészítés és közös 

bábjáték a Meseligetben Daróczi Ilonával 

 

Látogatók létszáma: 60 fő 

Közreműködők létszáma: 7 fő 

 

Zeg-Zugos-Pihenős 

 

13:00 – 16:00 Diafilmek vetítése a Tinódi-teremben 

 Mesefilm vetítés – Dobó-bástya Rendezvénytermében 

 Ludas Matyi 

 

Látogatók létszáma: 35 fő 

Közreműködők létszáma: 5 fő 

 

Délutáni visszajövős a nagy alvás után 

Nyüzsgős-Játszós-Pepecselős 

 

16:00 – 19:00 Az én falum – a mi falunk – Irodalmi játszóház kicsiknek és nagyoknak. Népi 

és történelmi játékok Gárdonyi novelláskötete nyomán (falábakon való járás, 

karika gurítás, kártyajátékok, kockajátékok, „GIFster”, krumplimalac-gurítós) 

 Gárdonyi kuckó – meseprogram gyerekeknek, játék nagyobbacskáknak és 

szülőknek 

 Könyvműhely – könyvborító, könyvjelző készítése, szitanyomás 

 Fabatka játszóház 

 Fűz népi játéktér 

 Vitézek kerestetnek! – Szent László Vitézeinek történelmi játszóháza 

 Látványműhelyek – Kákafonás, papírmerítés, fajáték készítés, fazekas 

bemutató, kosárfonás, bőrműves 

16:00 Kerekítő – Ölbeli játékok és mondókák picúroknak 



16:30 Síppal, dobbal – zenés foglalkozás a Fűz népi játszótérrel. Népi hangszerek 

készítése és kipróbálása 

17:00 A Pavane zászlóforgatók műsora a Palota előtt 

 

Látogatók létszáma. 1.300 fő 

Közreműködők létszáma: 32 fő 

 

 

Zenés-Táncos 

17:30 Buborék együttes koncertje a színpadon 

19:00 Eltáncolt versek – Pavane táncegyüttes előadása a színpadon 

 

Látogatók létszáma: 300 fő 

Közreműködők létszáma: 31 fő 

 

Felnőttes 

20:00 A feleségek felesége. Petőfiné Szendrey Júlia naplója, levelezése és Kerényi 

Ferenc: Júlia című monodrámája alapján írta és Szendrey Júliát játsza: Patka 

Heléna 

 

Látogatók létszáma: 30 fő 

Közreműködők létszáma: 8 fő 

 

Augusztus 3. hétfő 

 

Gárdonyi születésnapi ünnepély 

A hangulatos zenés, irodalmi délutánon elsősorban a felnőtteket szórakoztattuk, „tanítottuk”. 

rossz idő miatt sajnos egy belső helyszínen zajlottak az események, de ez nem 

szegte a résztvevők kedvét. 

16:00 Az én Gárdonyim. Karádi István zenés irodalmi műsora 

16:30 Születésnapi köszöntő Gárdonyi tortájával, finom Gárdonyi borral 

17:30 El kell menni. A Hungarikum együttes koncertje 

18:30 Régi idők mozija – Ida regénye (1936) – Filmvetítés 

 



Látogatók létszáma: 120 fő 

Közreműködők létszáma: 12 fő 

 

 

Sajtómegjelenések: 

 

Egri Magazin 2015. júliusi szám 

Szuperinfó hetilap 2015. július második hete 

Facebook hirdetés (2015.07.27-08.02-ig) 

ViaPannónia megjelenés 2015. július 

 

 

 

Jegybevétel:       4.079.700 Ft 

 

Bérleti díjból származó bevétel:  100.965 Ft 

 

Reklám és marketingre fordított költségek: 

Egri Magazin hirdetés:   63.500 Ft 

Szórólap, plakát:    179.000 Ft 

Szuperinfó hirdetés:    68.580 Ft 

Facebook hirdetés:    10.000 Ft 

ViaPannónia hirdetés.    19.050 Ft 

 

 

A szakmai beszámoló elérési útvonala: 

http://egrivar.hu/?module=cFileStore&c=downloadFullList&id=1 

 

 

 

 

 

 

 



Kreatív anyag: 

 

 

 

 

 

Látogatói statisztika: 1. számú melléklet 

Sajtófigyelés: 2. számú melléklet 



Fotódokumentáció: 
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III. Gárdonyi Irodalmi Fesztivál Látogatói statisztikája 

2015. augusztus 1-2-3. (péntek- szombat- vasárnap) 
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Nyitott könyvvé válik az irodalom Egerben 
* mti.hu 
 

Kultúra-irodalom-fesztivál  
Ismét Gárdonyi fesztivált tartanak az egri várban 
    Eger, 2015. július 25., szombat (MTI) - Augusztus 1. és 3. között az egri vár ad otthont a III. Gárdonyi 

Irodalmi Fesztiválnak, amely irodalmi kávéházzal, játszóházzal, vitézi próbával, könyvműhellyel és 

előadásokkal várja a kicsiket és nagyokat. 
   A fesztivál kreatív formában igyekszik az irodalmat és Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényének 

világát közelebb hozni korunk emberéhez - hangsúlylozták a szervezők közleményükben - közölték a 

szervezők az MTI-vel. 
    Az egész napos programsorozaton a gyermekeket kézműves foglalkozásokkal, meseprogrammal, 

gyermekelőadásokkal és látványműhelyekkel várják. 
    A fesztivál első napján, szombaton a Gergők és Vicuskák programban a résztvevők belebújhatnak az 

Egri csillagok szereplőinek bőrébe. Vitézi szertartás keretei között íjászatban, célba dobásban, 

létramászásban, settenkedésben kell teljesíteni a kihívásokat. 
    Az esti órákban színművészek idézik meg a letűnt korokat: szombaton a Kossuth-díjas Hűvösvölgyi 

Ildikóval, illetve Saárossy Kingával és Blaskó Balázzsal találkozhatnak az érdeklődők. Másnap, vasárnap 

este A feleségek felesége címmel Petőfiné Szendrey Júlia naplóját, levelezését ismerhetik meg a látogatók 

Patka Heléna előadásában. A fesztivál utolsó napján Karádi István zenés műsorában az esemény címadó 

írója, Gárdonyi Géza személye elevenedik meg. 
 
bkug \ kut \ brr 
 
MTI 2015. július 25., szombat 13:23 
 
* euroastra 
http://euroastra.hu/node/93242 
 
 

h, 2015/07/27 - 00:21 - johannes 
Nyitott könyvvé válik az irodalom Egerben a 2015. augusztus 1-3. között megrendezésre kerülő III. 

Gárdonyi Irodalmi Fesztiválon, ahol újra a családoké a főszerep az Egri Várban. Irodalmi kávéházzal, 

játszóházzal, vitézi próbával, könyvműhellyel és előadásokkal várnak kicsiket és nagyokat. 
  
Az Egri Várban 2015-ben immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Gárdonyi Irodalmi 
Fesztivál, mely kreatív formában igyekszik az irodalmat és az Egri Csillagok világát közelebb hozni 

korunk emberéhez. Az egész napos programsorozat minden korosztálynak könnyed és felejthetetlen 

szórakozást kínál. 
  
A gyermekeket kézműves foglalkozásokkal, meseprogrammal, gyermekelőadásokkal és 

látványműhelyekkel várják. Igazi különlegességnek ígérkezik a Gergők és Vicuskák program, ahol a 

résztvevők belebújhatnak az Egri csillagok szereplőinek bőrébe. Megelevenedik a múlt és a vitézi 

szertartás keretei között íjászatban, célba dobásban, létramászásban, settenkedésben kell teljesíteni a 

http://euroastra.hu/node/93242


kihívásokat. Vitézek kerestetnek!- szól Szent László Vitézeinek szlogenje és ami biztos, hogy augusztus 

1 és 3. között az Egri Várban bárki vitézzé válhat. 
  
Az esti órákban kiváló színművészek idézik meg az egykor letűnt korokat. 
Szombaton „Csak az a mienk, ami szívünk." - Saárossy Kinga és Blaskó Balázs színművészek 

valamint a Pavane táncegyüttes előadását láthatjuk a színpadon, majd „Az éjszaka csodái" Hűvösvölgyi 
Ildikó irodalmi estje következik a Dobó-bástya teraszán finom süteményekkel, kávéval, teával, 

üdítővel. 
Vasárnap este A feleségek felesége címmel Petőfiné Szendrey Júlia naplóját, levelezését ismerhetik 

meg a látogatók Patka Heléna előadásában. 
A fesztivál utolsó napján Gárdonyi születésnapi kerti ünnepély Gárdonyi tortájával, finom Gárdonyi-
borral az író otthonában, valamint Karádi István zenés műsorában az esemény címadó írója, Gárdony 

Géza személye elevenedik meg. 
  
2015. augusztus 1-3. 
III. Gárdonyi Irodalmi Fesztivál 
Egri Vár 
  
www.egrivar.hu 
  
Lantai József 
 
* cseppek 
http://cseppek.hu/cikk/7222az-egri-varban-immar-harmadik-alkalommal-kerul-
megrendezesre-a-gardonyi-irodalmi-fesztival 
 
Az Egri Várban immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Gárdonyi Irodalmi 

Fesztivál 
Lantai József, 2015. július 25. 18:23 

 

 
2015. augusztus 1. és 3. között újra a családoké a főszerep az Egri Várban. 
Irodalmi kávéházzal, játszóházzal, vitézi próbával, könyvműhellyel és előadásokkal várnak kicsiket és 

nagyokat. A Gárdonyi Irodalmi Fesztivál kreatív formában igyekszik az irodalmat és az Egri 

Csillagok világát közelebb hozni korunk emberéhez. Az egész napos programsorozat minden 

korosztálynak könnyed és felejthetetlen szórakozást kínál. 
A gyermekeket kézműves foglalkozásokkal, meseprogrammal, gyermekelőadásokkal és 

látványműhelyekkel várják. Igazi különlegességnek ígérkezik a Gergők és Vicuskák program, ahol a 

résztvevők belebújhatnak az Egri csillagok szereplőinek bőrébe. Megelevenedik a múlt és a vitézi 

szertartás keretei között íjászatban, célba dobásban, létramászásban, settenkedésben kell teljesíteni a 

kihívásokat. Vitézek kerestetnek!- szól Szent László Vitézeinek szlogenje és ami biztos, hogy augusztus 

1 és 3. között az Egri Várban bárki vitézzé válhat. 
Az esti órákban kiváló színművészek idézik meg az egykor letűnt korokat. Szombaton az időutazás 

megteremtésében a Kossuth-díjas Hűvösvölgyi Ildikó, Saárossy Kinga ésBlaskó Balázs vesznek 
részt. Míg vasárnap este A feleségek felesége címmel Petőfiné Szendrey Júlia naplóját, levelezését 

ismerhetik meg a látogatók Patka Heléna előadásában. A fesztivál utolsó napján Karádi István zenés 

műsorában az esemény címadó írója, Gárdony Géza személye elevenedik meg. 
Vár az élmény! Eger a te történeted, idén is! 
Jegyinformációk: 
 A programok múzeumi belépőjeggyel látogathatók. Felnőtt: 1200 Ft/fő, kedvezményes: 600 Ft/fő. A 

fenti jegy tartalmazza Az egri vár története, a Börtönkiállítás és az időszaki kiállítások belépődíjait, 

valamint az 1552 című 3D-s mozi megtekintését és az Egri csillagok című tárlatvezetés díját. Ez utóbbi, 

kb.: 30-40 perces séta során az Egri csillagok című regény legfontosabb helyszíneit tekinthetik meg. 

Komplex felnőtt jegy: 2200 Ft/fő, komplex kedvezményes jegy: 1500 Ft/fő. A komplex jegy az 

http://www.egrivar.hu/
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http://cseppek.hu/files/images/teljes_kepernyo_rogzitese_2015.07.25._181729.jpg


alábbiakat tartalmazza: Az egri vár története, a Börtönkiállítás és az időszaki kiállítások belépődíjait, 

valamint az 1552, és a Magyarország története című 3D-s mozi megtekintését, a Panoptikumot és az 

Egri csillagok című tárlatvezetés díját. 
 
* programturizmus 
http://www.programturizmus.hu/ajanlat-gardonyi-irodalmi-fesztival.html 
2015. augusztus 1 - 3. 3300 Eger , Vár 1. 
 
Az irodalmi fesztivált a Gárdonyi Emlékévben indították útjára. Eger város, az Egri Vár különböző 

helyszínein felolvasó programok, színházak, irodalmi kerekasztal-beszélgetések, író-olvasó találkozók, 

filmvetítések, könyvbemutatók, gyermekprogramok, irodalmi kiállítások népszerűsítik a magyar 
irodalmat és Gárdonyi Gézát. 
Info: 
[Telefonszám] 
[Faxszám] 
http://egrivar.hu 
Facebook információk 
[E-mail cím] 
3300 Eger , Vár 1. 
 
* heol 
http://www.heol.hu/heves/kultura/gardonyi-irodalmi-fesztival-ujratoltve-621959 
Gárdonyi Irodalmi Fesztivál újratöltve 
2015. július 25. 11:45 Sz.E. 
EGER | Augusztus 1. és 3. között újra a családoké a főszerep a várban, hiszen a III. Gárdonyi 
Irodalmi Fesztivál irodalmi kávéházzal, játszóházzal, vitézi próbával, könyvműhellyel és 
előadásokkal várja az érdeklődőket. 
A Dobó István Vármúzeum rendezvénye kreatív formában igyekszik az irodalmat és az Egri Csillagok 

világát közelebb hozni korunk emberéhez. A három napos programsorozat minden korosztálynak 

könnyed és felejthetetlen szórakozást kínál. 
Jövő hét végén a gyermekeket kézműves foglalkozásokkal, meseprogrammal, gyermekelőadásokkal és 

látványműhelyekkel várják. Igazi különlegességnek ígérkezik a Gergők és Vicuskák program, ahol a 

résztvevők belebújhatnak az Egri csillagok szereplőinek bőrébe. Megelevenedik a múlt és a vitézi 

szertartás keretei között íjászatban, célba dobásban, létramászásban, settenkedésben kell teljesíteni a 

kihívásokat. Az esti órákban kiváló színművészek idézik meg a letűnt korokat. Szombaton az időutazás 

megteremtésében a Kossuth-díjas Hűvösvölgyi Ildikó, Saárossy Kinga és Blaskó Balázs vesznek részt, 

míg vasárnap este A feleségek felesége címmel Petőfiné Szendrey Júlia naplóját, levelezését ismerhetik 

meg a látogatók Patka Heléna előadásában. A fesztivál utolsó napján Karádi István zenés műsorával 

Gárdony Gézát idézi meg. 
 
* egriprogramok 
http://egriprogramok.hu/hu/esemenynaptar/153-unnepi-programok/10375-iii-
gardonyi-irodalmi-fesztival.html 
III. Gárdonyi Irodalmi Fesztivál 

 Ünnepi programok* 
Dátum:szombat, augusztus 1, 2015 11:00 - 20:00 
Időtartam:9 óra 
Location:Egri Vár 
Email:varmuzeum@egrivar.hu 
URL:http://www.egrivar.hu 
Kapcsolat:Dobó István Vármúzeum, 3300 Eger, Vár 1., tel.: 36/312-744, fax: 36/312-450, Helyszín: 

Dobó István Vármúzeum 

 

http://www.programturizmus.hu/ajanlat-gardonyi-irodalmi-fesztival.html
http://www.programturizmus.hu/telepules-eger.html
javascript:show_map();
javascript:;
javascript:;
http://egrivar.hu/?module=cProgs&c=showFullPage&id=22
http://hu-hu.facebook.com/pages/Egri-v%C3%A1r/531219793649048
javascript:;
http://www.programturizmus.hu/telepules-eger.html
http://www.heol.hu/heves/kultura/gardonyi-irodalmi-fesztival-ujratoltve-621959
http://egriprogramok.hu/hu/esemenynaptar/153-unnepi-programok/10375-iii-gardonyi-irodalmi-fesztival.html
http://egriprogramok.hu/hu/esemenynaptar/153-unnepi-programok/10375-iii-gardonyi-irodalmi-fesztival.html
http://egriprogramok.hu/hu/esemenynaptar/153-unnepi-programok.html
http://egriprogramok.hu/hu/esemenynaptar/location/5-egri-var.html
mailto:varmuzeum@egrivar.hu
http://www.egrivar.hu/


III. Gárdonyi Irodalmi Fesztivál 2015. augusztus 1-2-3. 
Egy csodálatos nyári hétvége, amelyen nyitott könyvvé válik a magyar irodalom 
 
2015. augusztus 1. és 3. között újra a családoké a főszerep az Egri Várban. Irodalmi kávéházzal, 

játszóházzal, vitézi próbával, könyvműhellyel és előadásokkal várnak kicsiket és nagyokat. 
Az Egri Várban 2015-ben immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Gárdonyi 
Irodalmi Fesztivál, mely kreatív formában igyekszik az irodalmat és az Egri Csillagok világát 

közelebb hozni korunk emberéhez. Az egész napos programsorozat minden korosztálynak 

könnyed és felejthetetlen szórakozást kínál. 
A gyermekeket kézműves foglalkozásokkal, meseprogrammal, gyermekelőadásokkal és 

látványműhelyekkel várják. Igazi különlegességnek ígérkezik a Gergők és Vicuskák program, 

ahol a résztvevők belebújhatnak az Egri csillagok szereplőinek bőrébe. Megelevenedik a múlt és 

a vitézi szertartás keretei között íjászatban, célba dobásban, létramászásban, settenkedésben kell 

teljesíteni a kihívásokat. Vitézek kerestetnek!- szól Szent László Vitézeinek szlogenje és ami 

biztos, hogy augusztus 1 és 3. között az Egri Várban bárki vitézzé válhat. 
Az esti órákban kiváló színművészek idézik meg az egykor letűnt korokat. Szombaton az 

időutazás megteremtésében a Kossuth-díjas Hűvösvölgyi Ildikó, Saaárossy Kinga és Blaskó 

Balázs vesznek részt. Míg vasárnap este A feleségek felesége címmel Petőfiné Szendrey Júlia 

naplóját, levelezését ismerhetik meg a látogatók Patka Heléna előadásában. A fesztivál utolsó 

napján Karádi István zenés műsorában az esemény címadó írója, Gárdony Géza személye 

elevenedik meg. 
Vár az élmény! Eger a te történeted, idén is! 

 
2015. augusztus 1-3. 
Augusztus 1. szombat 
Nyűzsgős-Játszós-Pepecselős 
10:00-13:00 
Gárdonyi kuckó – meseprogram gyerekeknek, játék nagyobbacskáknak és szülőknek 
Könyvműhely – könyvborító, könyvjelző készítése, szitanyomás 
Fabatka játszóház 
Fűz Népi játéktér 
Gergők és Vicuskák – vitézi próba gyerekeknek vitézzé avatási szertartással, settenkedő, létramászás, íjászat, csatacsillag, 

célbadobó 
Látványműhelyek – Kákafonás, Papírmerítés, Fajáték készítés, Fazekas bemutató, Kosárfonás, Bőrműves 
Kedvcsinálós 
10.30 
Mesés felvonulás a Belvárosban a Gárdonyi művek szereplőivel 
11.00 
A Pavane zászlóforgatók műsora a Palota előtt 
A fesztivál ünnepélyes megnyitója a Gótikus Palota előtt 
Zenés-Táncos 
11.30 
Indul a mesevonat! – A Bóbita zenekar koncertje a színpadon 
12.00 
Síppal, dobbal – zenés foglalkozás a Fűz népi játszótérrel 
Mesélős-leülős 
12.00-13.00 
Miért haragszik a kutya a macskára? – Gárdonyi mesék, bábkészítés és közös bábjáték a Meseligetben Daróczi Ilonával 
Zeg-Zugos-Pihenős 
13.00-16.00 
Diafilmek vetítése a Tinódi-teremben 
Mesefilm vetítés a Dobó-bástya Rendezvénytermében 



Az erdő kapitánya 
14.00 
Lázár Attila zenés előadása a Történeti kiállításban 
Délutáni visszajövős a nagy alvás után 
Nyűzsgős-Játszós-Pepecselős 
16:00-19:00 
Az én falum – a mi falunk – Irodalmi játszóház kicsiknek és nagyoknak 
Népi és történelmi játékok (falábakon való járás, karika gurítás, kártyajátékok, kockajátékok, „GIFster", krumplimalac-
gurítós 
Gárdonyi kuckó – meseprogram gyerekeknek, játék nagyobbacskáknak és szülőknek 
Könyvműhely – könyvborító, könyvjelző készítése, szitanyomás 
Fabatka játszóház 
Fűz Népi játéktér 
Gergők és Vicuskák – vitézi próba gyerekeknek vitézzé avatási szertartással, settenkedő, létramászás, íjászat, csatacsillag, 

célbadobó 
Látványműhelyek – Kákafonás, Papírmerítés, Fajáték készítés, Fazekas bemutató, Kosárfonás, Bőrműves 
15.45 
Kerekítő – ölbeli játékok és mondókák picúroknak 
16.30 
Síppal, dobbal – zenés foglalkozás a Fűz népi játszótérrel 
Zenés-Táncos 
17.00 
Az üveghegyen túl – a Katáng zenekar előadása a színpadon 
Felnőttes 
18.30 
 „Csak az a mienk, ami szívünk." 
 Saárossy Kinga és Blaskó Balázs színművészek valamint a Pavane táncegyüttes előadása a színpadon 
20.00 
Az éjszaka csodái. Hűvösvölgyi Ildikó irodalmi estje a Dobó-bástya teraszán finom süteményekkel, kávéval, teával, 

üdítővel. 
Augusztus 2. vasárnap 
Nyűzsgős-Játszós-Pepecselős 
10:00-13:00 
Az én falum – a mi falunk – Irodalmi játszóház kicsiknek és nagyoknak 
Népi és történelmi játékok (falábakon való járás, karika gurítás, kártyajátékok, kockajátékok, „GIFster", krumplimalac-
gurítós 
Gárdonyi kuckó – meseprogram gyerekeknek, játék nagyobbacskáknak és szülőknek 
Könyvműhely – könyvborító, könyvjelző készítése, szitanyomás 
Fabatka játszóház 
Fűz Népi játéktér 
Látványműhelyek – Kákafonás, Papírmerítés, Fajáték készítés, Fazekas bemutató, Kosárfonás, Üvegfújás, Bőrműves 
Vitézek kerestetnek! – Szent László Vitézeinek történelmi játszóháza 
Kedvcsinálós 
10.30 
Mesés Felvonulás a Belvárosban a Gárdonyi művek szereplőivel 
Mesélős-leülős 
11.00 
Nagyapó meséi – Lázár Attila bábelőadása a Gárdonyi Emlékházban (Eger, Gárdonyi u. 28.) 
12.00-13.00 
Miért haragszik a kutya a macskára? Gárdonyi mesék, bábkészítés és közös bábjáték a Meseligetben Daróczi Ilonával 
Zeg-Zugos-Pihenős 
13.00-16.00 
Diafilmek vetítése a Tinódi-teremben 
Mesefilm vetítés – Dobó-bástya Rendezvénytermében 
Ludas Matyi 
Délutáni visszajövős a nagy alvás után 
Nyűzsgős-Játszós-Pepecselős 
16:00-19:00 
Az én falum – a mi falunk – Irodalmi játszóház kicsiknek és nagyoknak 
Népi és történelmi játékok (falábakon való járás, karika gurítás, kártyajátékok, kockajátékok, „GIFster" 
Gárdonyi kuckó – meseprogram gyerekeknek, játék nagyobbacskáknak és szülőknek 
Könyvműhely: könyvborító, könyvjelző készítése, szitanyomás 
Fabatka játszóház 
Fűz Népi játéktér 
Látványműhelyek – Kákafonás, Papírmerítés, Fajáték készítés, Fazekas bemutató, Kosárfonás, Üvegfújás, Bőrműves 
Vitézek kerestetnek! – Szent László Vitézeinek történelmi játszóháza 
15.45 
Kerekítő – ölbeli játékok és mondókák picúroknak 
16.30 
Síppal, dobbal – zenés foglalkozás a Fűz népi játszótérrel 
17.00 
A Pavane zászlóforgatók műsora a Palota előtt 
Zenés-Táncos 
17.30 
Buborék együttes koncertje a színpadon 
19.00 



Eltáncolt versek – Pavane táncegyüttes előadása a színpadon 
Felnőttes 
20.00 
A feleségek felesége. Petőfiné Szendrey Júlia naplója, levelezése és Kerényi Ferenc: Júlia című monodrámája alapján írta 

és Szendrey Júliát játssza: Patka Heléna 
Augusztus 3. hétfő 
Gárdonyi születésnapi kerti ünnepély az író otthonában (3300 Eger, Gárdonyi utca 28.) 
16.00 
Az én Gárdonyim. Karádi István zenés irodalmi műsora 
16.30 
Születésnapi köszöntő Gárdonyi tortájával, finom Gárdonyi-borral 
17.30 
El kell menni. A Hungarikum együttes koncertje 
18.30 
Régi idők mozija - Ida regénye (1936) 
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják! 
www.egrivar.hu 
Jegyinformációk: 
 A programok múzeumi belépőjeggyel látogathatók. 
 Felnőtt: 1200 Ft/fő, kedvezményes: 600 Ft/fő 
A fenti jegy tartalmazza Az egri vár története, a Börtönkiállítás és az időszaki kiállítások belépődíjait, valamint az 1552 

című 3D-s mozi megtekintését 
és az Egri csillagok című tárlatvezetés díját. 
 Ez utóbbi, kb.: 30-40 perces séta során 
az Egri csillagok című regény legfontosabb helyszíneit tekinthetik meg. 
 Komplex felnőtt jegy: 2200 Ft/fő, komplex kedvezményes jegy : 1500 Ft/fő 
A komplex jegy az alábbiakat tartalmazza: 
 Az egri vár története, a Börtönkiállítás és az időszaki kiállítások belépődíjait, valamint az 1552, és a Magyarország 

története című 3D-s mozi megtekintését, a Panoptikumot 
és az Egri csillagok című tárlatvezetés díját. 
 
*szabadidő magazin 
http://www.szabadidomagazin.hu/index.php?page=article&pid=3937 

Gárdonyi Irodalmi Fesztivál 
2015. július 27. 20:38 |  

 
Nyitott könyvvé válik az irodalom Egerben 

2015. augusztus 1. és 3. között újra a családoké a főszerep az Egri Várban. Irodalmi kávéházzal, 

játszóházzal, vitézi próbával, könyvműhellyel és előadásokkal várnak kicsiket és nagyokat. 
Az Egri Várban 2015-ben immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Gárdonyi Irodalmi 
Fesztivál, mely kreatív formában igyekszik az irodalmat és az Egri Csillagok világát közelebb 

hozni korunk emberéhez. Az egész napos programsorozat minden korosztálynak könnyed és 

felejthetetlen szórakozást kínál. 
A gyermekeket kézműves foglalkozásokkal, meseprogrammal, gyermekelőadásokkal és 

látványműhelyekkel várják. Igazi különlegességnek ígérkezik a Gergők és Vicuskák program, ahol a 
résztvevők belebújhatnak az Egri csillagok szereplőinek bőrébe. Megelevenedik a múlt és a vitézi 

szertartás keretei között íjászatban, célba dobásban, létramászásban, settenkedésben kell teljesíteni a 

kihívásokat. Vitézek kerestetnek!- szól Szent László Vitézeinek szlogenje és ami biztos, hogy 

augusztus 1 és 3. között az Egri Várban bárki vitézzé válhat.  
Az esti órákban kiváló színművészek idézik meg az egykor letűnt korokat. Szombaton az időutazás 

megteremtésében a Kossuth-díjas Hűvösvölgyi Ildikó, Saaárossy Kinga és Blaskó Balázs vesznek 
részt. Míg vasárnap este A feleségek felesége címmel Petőfiné Szendrey Júlia naplóját, levelezését 

ismerhetik meg a látogatók Patka Heléna előadásában. A fesztivál utolsó napján Karádi István zenés 

műsorában az esemény címadó írója, Gárdony Géza személye elevenedik meg.  
  

http://www.szabadidomagazin.hu/index.php?page=article&pid=3937


Augusztus 1. szombat 
  

Nyűzsgős-Játszós-Pepecselős 
10:00-13:00  Gárdonyi kuckó – meseprogram gyerekeknek, játék nagyobbacskáknak és szülőknek  

Könyvműhely – könyvborító, könyvjelző készítése, szitanyomás 
Fabatka játszóház 

Fűz Népi játéktér 
Gergők és Vicuskák – vitézi próba gyerekeknek vitézzé avatási szertartással, settenkedő, létramászás, íjászat, csatacsillag, 

célbadobó 
Látványműhelyek – Kákafonás, Papírmerítés, Fajáték készítés, Fazekas bemutató, Kosárfonás, Bőrműves 
  
Kedvcsinálós 
10.30   Mesés felvonulás a Belvárosban a Gárdonyi művek szereplőivel 
11.00   A Pavane zászlóforgatók műsora a Palota előtt 

A fesztivál ünnepélyes megnyitója a Gótikus Palota előtt 
  
 Zenés-Táncos 
11.30   Indul a mesevonat! – A Bóbita zenekar koncertje a színpadon 

12.00 Síppal, dobbal – zenés foglalkozás a Fűz népi játszótérrel 
  
Mesélős-leülős 
12.00-13.00  Miért haragszik a kutya a macskára? – Gárdonyi mesék, bábkészítés és közös bábjáték a Meseligetben Daróczi 

Ilonával 
  
Zeg-Zugos-Pihenős 
13.00-16.00  Diafilmek vetítése a Tinódi-teremben 
   Mesefilm vetítés a Dobó-bástya Rendezvénytermében 
   Az erdő kapitánya 
14.00   Lázár Attila zenés előadása a Történeti kiállításban 
  
Délutáni visszajövős a nagy alvás után 

Nyűzsgős-Játszós-Pepecselős 
16:00-19:00  Az én falum – a mi falunk – Irodalmi játszóház kicsiknek és nagyoknak 
 Népi és történelmi játékok (falábakon való járás, karika gurítás, kártyajátékok, kockajátékok, „GIFster”, krumplimalac-gurítós 

Gárdonyi kuckó – meseprogram gyerekeknek, játék nagyobbacskáknak és szülőknek  
Könyvműhely – könyvborító, könyvjelző készítése, szitanyomás 
Fabatka játszóház 

Fűz Népi játéktér 
Gergők és Vicuskák – vitézi próba gyerekeknek vitézzé avatási szertartással, settenkedő, létramászás, íjászat, csatacsillag, 
célbadobó 
Látványműhelyek – Kákafonás, Papírmerítés, Fajáték készítés, Fazekas bemutató, Kosárfonás, Bőrműves 
15.45 Kerekítő – ölbeli játékok és mondókák picúroknak 

16.30 Síppal, dobbal – zenés foglalkozás a Fűz népi játszótérrel 
  

Zenés-Táncos 
17.00 Az üveghegyen túl – a Katáng zenekar előadása a színpadon 

Felnőttes 
18.30 „Csak az a mienk, ami szívünk.” 
Saárossy Kinga és Blaskó Balázs színművészek valamint a Pavane táncegyüttes előadása a színpadon 

20.00 Az éjszaka csodái. Hűvösvölgyi Ildikó irodalmi estje a Dobó-bástya teraszán finom süteményekkel, kávéval, teával, üdítővel. 
  
Augusztus 2. vasárnap 

  
Nyűzsgős-Játszós-Pepecselős 
10:00-13:00  Az én falum – a mi falunk – Irodalmi játszóház kicsiknek és nagyoknak 
 Népi és történelmi játékok (falábakon való járás, karika gurítás, kártyajátékok, kockajátékok, „GIFster”, krumplimalac-gurítós 

Gárdonyi kuckó – meseprogram gyerekeknek, játék nagyobbacskáknak és szülőknek  
Könyvműhely – könyvborító, könyvjelző készítése, szitanyomás 
Fabatka játszóház 

Fűz Népi játéktér 
Látványműhelyek – Kákafonás, Papírmerítés, Fajáték készítés, Fazekas bemutató, Kosárfonás, Üvegfújás, Bőrműves 
Vitézek kerestetnek! – Szent László Vitézeinek történelmi játszóháza 
 Kedvcsinálós 
10.30   Mesés Felvonulás a Belvárosban a Gárdonyi művek szereplőivel 
Mesélős-leülős 

11.00 Nagyapó meséi – Lázár Attila bábelőadása a Gárdonyi Emlékházban (Eger, Gárdonyi u. 28.) 
12.00-13.00  Miért haragszik a kutya a macskára? Gárdonyi mesék, bábkészítés és közös bábjáték a Meseligetben Daróczi Ilonával 

   
Zeg-Zugos-Pihenős 
13.00-16.00  Diafilmek vetítése a Tinódi-teremben 
   Mesefilm vetítés – Dobó-bástya Rendezvénytermében 
   Ludas Matyi  
Délutáni visszajövős a nagy alvás után 

Nyűzsgős-Játszós-Pepecselős 
16:00-19:00  Az én falum – a mi falunk – Irodalmi játszóház kicsiknek és nagyoknak 
 Népi és történelmi játékok (falábakon való járás, karika gurítás, kártyajátékok, kockajátékok, „GIFster” 



Gárdonyi kuckó – meseprogram gyerekeknek, játék nagyobbacskáknak és szülőknek  
Könyvműhely: könyvborító, könyvjelző készítése, szitanyomás 
Fabatka játszóház 

Fűz Népi játéktér 
Látványműhelyek – Kákafonás, Papírmerítés, Fajáték készítés, Fazekas bemutató, Kosárfonás, Üvegfújás, Bőrműves 
Vitézek kerestetnek! – Szent László Vitézeinek történelmi játszóháza 
15.45 Kerekítő – ölbeli játékok és mondókák picúroknak 

16.30 Síppal, dobbal – zenés foglalkozás a Fűz népi játszótérrel 
17.00 A Pavane zászlóforgatók műsora a Palota előtt 

  
Zenés-Táncos 

17.30  Buborék együttes koncertje a színpadon 
19.00   Eltáncolt versek – Pavane táncegyüttes előadása a színpadon 
Felnőttes 

20.00 A feleségek felesége. Petőfiné Szendrey Júlia naplója, levelezése és Kerényi Ferenc: Júlia című monodrámája alapján írta és 
Szendrey Júliát játssza: Patka Heléna 

  
 Augusztus 3. hétfő 
Gárdonyi születésnapi kerti ünnepély az író otthonában (3300 Eger, Gárdonyi utca 28.) 
16.00   Az én Gárdonyim. Karádi István zenés irodalmi műsora 
16.30   Születésnapi köszöntő Gárdonyi tortájával, finom Gárdonyi-borral 
17.30   El kell menni. A Hungarikum együttes koncertje 
18.30   Régi idők mozija - Ida regénye (1936) 
 
*Magyar Hírlap 
http://magyarhirlap.hu/cikk/31539/Tortenelmi_jatekok_Egerben 
 

Történelmi játékok Egerben 
Gárdonyi Géza művére is emlékeznek majd a várban 

OZ – 2015.07.28. 01:33  
Kreatív formában igyekszik az irodalmat és az Egri csillagok világát közelebb hozni korunk emberéhez 

a III. Gárdonyi Irodalmi Fesztivál, amelyet 2015. augusztus 1–3. között rendeznek meg Egerben, a 
várban, ahol irodalmi kávéházzal, játszóházzal, vitézi próbával, könyvműhellyel és előadásokkal várják 

a közönséget. 
A Gergők és Vicuskák programban a résztvevők belebújhatnak az Egri csillagok szereplőinek bőrébe, 

megelevenedik a múlt, és a vitézi szertartáson íjászatban, célba dobásban, létramászásban, sőt 

settenkedésben is teljesíteni kell a kihívásokat.  
 
Az esti órákban kiváló színművészek idézik meg az egykor letűnt korokat. Szombaton az időutazásban 

a Kossuth-díjas Hűvösvölgyi Ildikó, Saárossy Kinga és Blaskó Balázs vesznek részt, míg vasárnap este 

A feleségek felesége címmel Petőfiné Szendrey Júlia naplóját, levelezését ismerhetik meg a látogatók 

Patka Heléna előadásában. A fesztivál utolsó napján Karádi István zenés műsorában az esemény címadó 

írója, Gárdonyi Géza személye elevenedik meg. Gárdonyi 1899 végén a Pesti Hírlapban kezdte 

folytatásokban közölni leghíresebb művét, az Egri csillagokat. Már a maga korában elnyerte az 

olvasóközönség tetszését, a Magyar Tudományos Akadémia 1902-ben Péczely-díjjal jutalmazta a 
regényt.  
- See more at: http://magyarhirlap.hu/cikk/31539/Tortenelmi_jatekok_Egerben#sthash.R30hlsxT.dpuf 
 
*EgerHírek 
http://www.egerhirek.hu/ismet-gardonyi-fesztivalt-tartanak-az-egri-varban/ 
 

 
Videófotó: EGERhírek/Keller Richárd 
Augusztus 1. és 3. között az egri vár ad otthont a III. Gárdonyi Irodalmi Fesztiválnak, amely 

irodalmi kávéházzal, játszóházzal, vitézi próbával, könyvműhellyel és előadásokkal várja a 

kicsiket és nagyokat. 

http://magyarhirlap.hu/cikk/31539/Tortenelmi_jatekok_Egerben
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http://www.egerhirek.hu/wp-content/uploads/2014/08/gif.jpg


A fesztivál kreatív formában igyekszik az irodalmat és Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényének 

világát közelebb hozni korunk emberéhez – hangsúlylozták a szervezők közleményükben – közölték a 

szervezők az MTI-vel. 
Az egész napos programsorozaton a gyermekeket kézműves foglalkozásokkal, meseprogrammal, 

gyermekelőadásokkal és látványműhelyekkel várják. 
A fesztivál első napján, szombaton a Gergők és Vicuskák programban a résztvevők belebújhatnak az 

Egri csillagok szereplőinek bőrébe. Vitézi szertartás keretei között íjászatban, célba dobásban, 

létramászásban, settenkedésben kell teljesíteni a kihívásokat. 
Az esti órákban színművészek idézik meg a letűnt korokat: szombaton a Kossuth-díjas Hűvösvölgyi 

Ildikóval, illetve Saárossy Kingával és Blaskó Balázzsal találkozhatnak az érdeklődők. Másnap, 

vasárnap este A feleségek felesége címmel Petőfiné Szendrey Júlia naplóját, levelezését ismerhetik meg 

a látogatók Patka Heléna előadásában. A fesztivál utolsó napján Karádi István zenés műsorában az 

esemény címadó írója, Gárdonyi Géza személye elevenedik meg. 
Forrás: MTI 
 
*NapiGazd 
http://www.napigazdasag.hu/cikk/51080/ 
 

Ismét Gárdonyi fesztivált tartanak az egri várban 
2015. július 25. szombat 15:43 
Napi Gazdaság Online   |   MTI  
Augusztus 1. és 3. között az egri vár ad otthont a III. Gárdonyi Irodalmi Fesztiválnak, amely irodalmi 
kávéházzal, játszóházzal, vitézi próbával, könyvműhellyel és előadásokkal várja a kicsiket és nagyokat. 
A fesztivál kreatív formában igyekszik az irodalmat és Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényének 

világát közelebb hozni korunk emberéhez - hangsúlylozták a szervezők közleményükben - közölték a 

szervezők az MTI-vel. Az egész napos programsorozaton a gyermekeket kézműves foglalkozásokkal, 

meseprogrammal, gyermekelőadásokkal és látványműhelyekkel várják. 
A fesztivál első napján, szombaton a Gergők és Vicuskák programban a résztvevők belebújhatnak az 

Egri csillagok szereplőinek bőrébe. Vitézi szertartás keretei között íjászatban, célba dobásban, 

létramászásban, settenkedésben kell teljesíteni a kihívásokat. 
Az esti órákban színművészek idézik meg a letűnt korokat: szombaton a Kossuth-díjas Hűvösvölgyi 

Ildikóval, illetve Saárossy Kingával és Blaskó Balázzsal találkozhatnak az érdeklődők. Másnap, 

vasárnap este A feleségek felesége címmel Petőfiné Szendrey Júlia naplóját, levelezését ismerhetik meg 

a látogatók Patka Heléna előadásában. A fesztivál utolsó napján Karádi István zenés műsorában az 

esemény címadó írója, Gárdonyi Géza személye elevenedik meg. 
 
*Ma.hu 
http://www.ma.hu/kulturport.hu/256172/Ismet_Gardonyi_fesztivalt_tartanak_az_egri
_varban?place=srss 
 

Kult-túra 
Ismét Gárdonyi fesztivált tartanak az egri várban 

Augusztus 1. és 3. között az egri vár ad otthont a III. Gárdonyi Irodalmi Fesztiválnak, amely irodalmi 

kávéházzal, játszóházzal, vitézi próbával, könyvműhellyel és előadásokkal várja a kicsiket és nagyokat. 
2015.07.25 14:13MTI  
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A fesztivál kreatív formában igyekszik az irodalmat és Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényének 

világát közelebb hozni korunk emberéhez - hangsúlylozták a szervezők közleményükben - közölték a 

szervezők az MTI-vel.  
Az egész napos programsorozaton a gyermekeket kézműves foglalkozásokkal, meseprogrammal, 

gyermekelőadásokkal és látványműhelyekkel várják.  
A fesztivál első napján, szombaton a Gergők és Vicuskák programban a résztvevők belebújhatnak az 

Egri csillagok szereplőinek bőrébe. Vitézi szertartás keretei között íjászatban, célba dobásban, 

létramászásban, settenkedésben kell teljesíteni a kihívásokat.  
Az esti órákban színművészek idézik meg a letűnt korokat: szombaton a Kossuth-díjas Hűvösvölgyi 

Ildikóval, illetve Saárossy Kingával és Blaskó Balázzsal találkozhatnak az érdeklődők. Másnap, 

vasárnap este A feleségek felesége címmel Petőfiné Szendrey Júlia naplóját, levelezését ismerhetik meg 

a látogatók Patka Heléna előadásában. A fesztivál utolsó napján Karádi István zenés műsorában az 

esemény címadó írója, Gárdonyi Géza személye elevenedik meg. 
 
*MNO 
http://mno.hu/grund/ismet-gardonyi-fesztival-lesz-az-egri-varban-1297032 
 
Kultúrgrund  

Ismét Gárdonyi-fesztivál lesz az egri várban 
Előző cikk Következő cikk  
46  
Nyomtatás  
szerző: MTI, 2015. július 25., szombat 14:15  
Augusztus 1. és 3. között az egri vár ad otthont a III. Gárdonyi Irodalmi Fesztiválnak, amely irodalmi 

kávéházzal, játszóházzal, vitézi próbával, könyvműhellyel és előadásokkal várja a kicsiket és nagyokat. 
A fesztivál kreatív formában igyekszik az irodalmat és Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényének 

világát közelebb hozni korunk emberéhez – hangsúlyozták a szervezők közleményükben – közölték a 

szervezők az MTI-vel. 
Az egész napos programsorozaton a gyermekeket kézműves foglalkozásokkal, meseprogrammal, 

gyermekelőadásokkal és látványműhelyekkel várják. 
A fesztivál első napján, szombaton a Gergők és Vicuskák programban a résztvevők belebújhatnak az 

Egri csillagok szereplőinek bőrébe. Vitézi szertartás keretei között íjászatban, célba dobásban, 

létramászásban, settenkedésben kell teljesíteni a kihívásokat. 
Az esti órákban színművészek idézik meg a letűnt korokat: szombaton a Kossuth-díjas Hűvösvölgyi 

Ildikóval, illetve Saárossy Kingával és Blaskó Balázzsal találkozhatnak az érdeklődők. Másnap, 

vasárnap este A feleségek felesége címmel Petőfiné Szendrey Júlia naplóját, levelezését ismerhetik meg 

a látogatók Patka Heléna előadásában. A fesztivál utolsó napján Karádi István zenés műsorában az 

esemény címadó írója, Gárdonyi Géza személye elevenedik meg. 
 
 
*stop 
http://www.stop.hu/kultura/ismet-gardonyi-fesztivalt-tartanak-az-egri-
varban/1344260/ 

Ismét Gárdonyi fesztivált tartanak az egri várban 
2015. július 25. | 13:40  
Megoszt / nyomtat 
 

Augusztus 1. és 3. között az egri vár ad otthont a III. Gárdonyi Irodalmi Fesztiválnak, amely irodalmi 

kávéházzal, játszóházzal, vitézi próbával, könyvműhellyel és előadásokkal várja a kicsiket és nagyokat. 
A fesztivál kreatív formában igyekszik az irodalmat és Gárdonyi Géza Egri csillagok című regényének 

világát közelebb hozni korunk emberéhez - hangsúlylozták a szervezők közleményükben - közölték a 

szervezők az MTI-vel. Az egész napos programsorozaton a gyermekeket kézműves foglalkozásokkal, 

meseprogrammal, gyermekelőadásokkal és látványműhelyekkel várják.  
 

A fesztivál első napján, szombaton a Gergők és Vicuskák programban a résztvevők belebújhatnak az 

Egri csillagok szereplőinek bőrébe. Vitézi szertartás keretei között íjászatban, célba dobásban, 

létramászásban, settenkedésben kell teljesíteni a kihívásokat. Az esti órákban színművészek idézik meg 

a letűnt korokat: szombaton a Kossuth-díjas Hűvösvölgyi Ildikóval, illetve Saárossy Kingával és Blaskó 
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Balázzsal találkozhatnak az érdeklődők. Másnap, vasárnap este A feleségek felesége címmel Petőfiné 

Szendrey Júlia naplóját, levelezését ismerhetik meg a látogatók Patka Heléna előadásában. A fesztivál 

utolsó napján Karádi István zenés műsorában az esemény címadó írója, Gárdonyi Géza személye 

elevenedik meg. Forrás: MTI   |   STOP 
 
*szinhaz.hu 
http://www.szinhaz.hu/fesztival/61434-kicsiket-is-var-a-iii-gardonyi-irodalmi-
fesztival 
 

Kicsiket is vár a III. Gárdonyi Irodalmi Fesztivál 

 
2015. július 31. péntek, 16:30  
Augusztus 1. és 3. között újra a családoké a főszerep az Egri Várban. Irodalmi kávéházzal, játszóházzal, 

vitézi próbával, könyvműhellyel és előadásokkal várnak kicsiket és nagyokat. 
  
  
Az Egri Várban 2015-ben immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Gárdonyi Irodalmi 

Fesztivál, mely kreatív formában igyekszik az irodalmat és az Egri Csillagok világát közelebb hozni 

korunk emberéhez. Az egész napos programsorozat minden korosztálynak könnyed és felejthetetlen 

szórakozást kínál. 
  
A gyermekeket kézműves foglalkozásokkal, meseprogrammal, gyermekelőadásokkal és 

látványműhelyekkel várják. Igazi különlegességnek ígérkezik a Gergők és Vicuskák program, ahol a 

résztvevők belebújhatnak az Egri csillagok szereplőinek bőrébe. Megelevenedik a múlt és a vitézi 

szertartás keretei között íjászatban, célba dobásban, létramászásban, settenkedésben kell teljesíteni a 

kihívásokat. Vitézek kerestetnek! - szól Szent László Vitézeinek szlogenje és ami biztos, hogy 

augusztus 1 és 3. között az Egri Várban bárki vitézzé válhat. 
  
Az esti órákban kiváló színművészek idézik meg az egykor letűnt korokat. Szombaton az időutazás 

megteremtésében a Kossuth-díjas Hűvösvölgyi Ildikó, Saárossy Kinga és Blaskó Balázs vesznek 
részt. Míg vasárnap este A feleségek felesége címmel Petőfiné Szendrey Júlia naplóját, levelezését 

ismerhetik meg a látogatók Patka Heléna előadásában. A fesztivál utolsó napján Karádi István zenés 

műsorában az esemény címadó írója, Gárdony Géza személye elevenedik meg. 
 
 
*Buszon Magazin 
http://buszonmagazin.hu/gif-a-csaladok-fesztivalja/441 
 

GIF A családok fesztiválja 
Egy csodálatos nyári hétvége, amelyen nyitott könyvvé válik a magyar irodalom 2015. augusztus 1-3.  
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Augusztus 1. szombat 
Nyűzsgős-Játszós-Pepecselős 
10:00-13:00                Gárdonyi kuckó – meseprogram gyerekeknek, játék nagyobbacskáknak és szülőknek 
– könyvborító, könyvjelző készítése, szitanyomás 
Fabatka játszóház 
Fűz Népi játéktér 
Gergők és Vicuskák – vitézi próba gyerekeknek vitézzé avatási szertartással, settenkedő, létramászás, íjászat, csatacsillag, 

célbadobó 
Látványműhelyek – Kákafonás, Papírmerítés, Fajáték készítés, Fazekas bemutató, Kosárfonás, Bőrműves 
Kedvcsinálós 
10.30                           Mesés felvonulás a Belvárosban a Gárdonyi művek szereplőivel 
11.00                           A Pavane zászlóforgatók műsora a Palota előtt 
A fesztivál ünnepélyes megnyitója a Gótikus Palota előtt 
 Zenés-Táncos 
11.30                           Indul a mesevonat! – A Bóbita zenekar koncertje a színpadon 
12.00                          Síppal, dobbal – zenés foglalkozás a Fűz népi játszótérrel 
Mesélős-leülős 
12.00-13.00                Miért haragszik a kutya a macskára? – Gárdonyi mesék, bábkészítés és közös bábjáték a Meseligetben 
Daróczi Ilonával 
Zeg-Zugos-Pihenős 
13.00-16.00                 Diafilmek vetítése a Tinódi-teremben 
                                    Mesefilm vetítés a Dobó-bástya Rendezvénytermében 
                                    Az erdő kapitánya 
14.00                           Lázár Attila zenés előadása a Történeti kiállításban 
Délutáni visszajövős a nagy alvás után 
Nyűzsgős-Játszós-Pepecselős 
16:00-19:00            Az én falum – a mi falunk – Irodalmi játszóház kicsiknek és nagyoknak 
                                   Népi és történelmi játékok (falábakon való járás, karika gurítás, kártyajátékok, kockajátékok, „GIFster”, 

krumplimalac-gurítós 
Gárdonyi kuckó – meseprogram gyerekeknek, játék nagyobbacskáknak és szülőknek 
– könyvborító, könyvjelző készítése, szitanyomás 
Fabatka játszóház 
Fűz Népi játéktér 
Gergők és Vicuskák – vitézi próba gyerekeknek vitézzé avatási szertartással, settenkedő, létramászás, íjászat, csatacsillag, 

célbadobó 
Látványműhelyek – Kákafonás, Papírmerítés, Fajáték készítés, Fazekas bemutató, Kosárfonás, Bőrműves 
15.45                          Kerekítő – ölbeli játékok és mondókák picúroknak 
16.30                          Síppal, dobbal – zenés foglalkozás a Fűz népi játszótérrel 
                           
Zenés-Táncos 
17.00                          Az üveghegyen túl – a Katáng zenekar előadása a színpadon 
  
Felnőttes 
18.30                          „Csak az a mienk, ami szívünk.” 
Saárossy Kinga és Blaskó Balázs színművészek valamint a Pavane táncegyüttes előadása a színpadon 
20.00                          Az éjszaka csodái. Hűvösvölgyi Ildikó irodalmi estje a Dobó-bástya teraszán finom süteményekkel, kávéval, 

teával, üdítővel. 
  
Augusztus 2. vasárnap 
  
Nyűzsgős-Játszós-Pepecselős 
10:00-13:00                Az én falum – a mi falunk – Irodalmi játszóház kicsiknek és nagyoknak 
                                   Népi és történelmi játékok (falábakon való járás, karika gurítás, kártyajátékok, kockajátékok, „GIFster”, 
krumplimalac-gurítós 
Gárdonyi kuckó – meseprogram gyerekeknek, játék nagyobbacskáknak és szülőknek 
– könyvborító, könyvjelző készítése, szitanyomás 
Fabatka játszóház 
Fűz Népi játéktér 
Látványműhelyek – Kákafonás, Papírmerítés, Fajáték készítés, Fazekas bemutató, Kosárfonás, Üvegfújás, Bőrműves 
Vitézek kerestetnek! – Szent László Vitézeinek történelmi játszóháza 
  
Kedvcsinálós 
10.30                           Mesés Felvonulás a Belvárosban a Gárdonyi művek szereplőivel 
  
Mesélős-leülős 
11.00                          Nagyapó meséi – Lázár Attila bábelőadása a Gárdonyi Emlékházban (Eger, Gárdonyi u. 28.) 
12.00-13.00                Miért haragszik a kutya a macskára? Gárdonyi mesék, bábkészítés és közös bábjáték a Meseligetben Daróczi 

Ilonával 
                        
Zeg-Zugos-Pihenős 
13.00-16.00                 Diafilmek vetítése a Tinódi-teremben 
                                    Mesefilm vetítés – Dobó-bástya Rendezvénytermében 
                                    Ludas Matyi  
Délutáni visszajövős a nagy alvás után 
Nyűzsgős-Játszós-Pepecselős 
16:00-19:00            Az én falum – a mi falunk – Irodalmi játszóház kicsiknek és nagyoknak 



                                   Népi és történelmi játékok (falábakon való járás, karika gurítás, kártyajátékok, kockajátékok, „GIFster” 
Gárdonyi kuckó – meseprogram gyerekeknek, játék nagyobbacskáknak és szülőknek 
: könyvborító, könyvjelző készítése, szitanyomás 
Fabatka játszóház 
Fűz Népi játéktér 
Látványműhelyek – Kákafonás, Papírmerítés, Fajáték készítés, Fazekas bemutató, Kosárfonás, Üvegfújás, Bőrműves 
Vitézek kerestetnek! – Szent László Vitézeinek történelmi játszóháza 
15.45                          Kerekítő – ölbeli játékok és mondókák picúroknak 
16.30                          Síppal, dobbal – zenés foglalkozás a Fűz népi játszótérrel 
17.00                          A Pavane zászlóforgatók műsora a Palota előtt 
Zenés-Táncos 
17.30                           Buborék együttes koncertje a színpadon 
19.00                           Eltáncolt versek – Pavane táncegyüttes előadása a színpadon 
Felnőttes 
20.00                          A feleségek felesége. Petőfiné Szendrey Júlia naplója, levelezése és Kerényi Ferenc: Júlia című monodrámája 
alapján írta és Szendrey Júliát játssza: Patka Heléna 
Augusztus 3. hétfő 
Gárdonyi születésnapi kerti ünnepély az író otthonában (3300 Eger, Gárdonyi utca 28.) 
16.00                           Az én Gárdonyim. Karádi István zenés irodalmi műsora 
16.30                           Születésnapi köszöntő Gárdonyi tortájával, finom Gárdonyi-borral 
17.30                           El kell menni. A Hungarikum együttes koncertje 
18.30                           Régi idők mozija - Ida regénye (1936) 
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják! 
www.egrivar.hu 
Jegyinformációk: 
A programok múzeumi belépőjeggyel látogathatók. 
Felnőtt: 1200 Ft/fő, kedvezményes: 600 Ft/fő 
A fenti jegy tartalmazza Az egri vár története, a Börtönkiállítás és az időszaki kiállítások belépődíjait, valamint az 1552 című 3D-
s mozi megtekintését 
és az Egri csillagok című tárlatvezetés díját. 
Ez utóbbi, kb.: 30-40 perces séta során 
az Egri csillagok című regény legfontosabb helyszíneit tekinthetik meg. 
Komplex felnőtt jegy: 2200 Ft/fő, komplex kedvezményes jegy : 1500 Ft/főA komplex jegy az alábbiakat tartalmazza: 
Az egri vár története, a Börtönkiállítás és az időszaki kiállítások belépődíjait, valamint az 1552, és a Magyarország története című 

3D-s mozi megtekintését, a Panoptikumot 
és az Egri csillagok című tárlatvezetés díját.  
 
*Tv Eger 
http://www.tveger.hu/tag/gardonyi-irodalmi-fesztival/ 

Gárdonyi irodalmi fesztivál 

Nyitott könyvvé válik a magyar irodalom a várban 

 Hírek 

Keszthelyi Valéria - 2015. júl 31. 

 

Holnap kezdődik a 3. GIF, vagyis Gárdonyi Irodalmi Fesztivál a várban. A szervezők idén elsősorban 

a családoknak kínálnak programokat: délelőtt és délután játszóházak, könyvkuckó, diafilmek, 

bábkészítés, vitézi próba és látványműhelyek várják a gyerekeket. Szombat este fellép Hűvösvölgyi 

Ildikó, vasárnap pedig a Júlia című monodrámát adja elő Patka Heléna. 

GIF: Gárdonyi Irodalmi Fesztivál 

 Hírek 

http://www.tveger.hu/tag/gardonyi-irodalmi-fesztival/
http://www.tveger.hu/nyitott-konyvve-valik-a-magyar-irodalom-a-varban/
http://www.tveger.hu/category/hirek/
http://www.tveger.hu/author/keszthelyivaleria/
http://www.tveger.hu/gif-gardonyi-irodalmi-fesztival/
http://www.tveger.hu/category/hirek/
http://www.tveger.hu/nyitott-konyvve-valik-a-magyar-irodalom-a-varban/


Berta Diána - 2014. júl 29. 

 

Több gyermekprogrammal várja az érdeklődőket idén a Gárdonyi Irodalmi Fesztivál. A tavaly, 

hagyományteremtő céllal indult programsorozat apropója az író születésnapja. Csütörtöktől 

várják játszóházakkal, színpadi előadásokkal, vetélkedőkkel a családokat, vasárnap pedig 

Gárdonyi Géza születésnapi kerti ünnepélyével zárják a fesztivált. 

Négynapos fesztivállal ünneplik csütörtöktől Gárdonyi Géza születésnapját Egerben- jelentették be 

sajtótájékoztatón a szervező Vármúzeum munkatársai. A GIF, azaz a Gárdonyi Irodalmi Fesztivál a 

tavalyinál több családi és gyermekprogrammal várja az érdeklődőket. A Gárdonyi-kuckó, a Fabatka 

Népi Játszótér, a Levendula játszóház és a Várműhely nem csak a gyerekek szórakozását szolgálják, 

hanem az irodalom népszerűsítését is. Lesznek zenés, táncos színpadi előadások, a Vitézlő Oskola pedig 

megtartja a szereplőválogatást az idei Ostrom programhoz. 

Az irodalmi fesztivál részeként a Holokauszt-emlékév kapcsán Randóti-estet rendeznek szombaton a 
Zsinagóga Galériában. A programsorozat Gárdonyi Géza hagyományos születésnapi kerti ünnepélyével 

zárul. 

Gárdonyi Irodalmi Fesztivál 

 Hírek 

Keszthelyi Valéria - 2013. aug 14. 

 

Kiállítások, koncertek, filmvetítés, felolvasások és még számtalan program négy nap alatt az I. 

Gárdonyi Géza Irodalmi Fesztiválon. Nemcsak Gárdonyit, az életművét, hanem az olvasást, a 

magyar irodalmat is népszerűsítette a fesztivál. 

Gyermekszínpadi előadások, irodalmi vártúra, vitézi próba és kreatív foglalkozások – ezzel kezdődött 

múlt héten az I. Gárdonyi Géza Irodalmi Fesztivál. Az első napon nyílt meg az Arcon formált világkép 

című időszaki kiállítás, amely Hatvany Lajost mutatja be, halálának 50. évfordulójára készült.  
Felavatták a Gárdonyi kuckót is, itt játékokkal teszik kézzelfoghatóvá Gárdonyit, az életmű 

legfontosabb üzeneteit.  
A fesztiválon kétnapos tanácskozást tartottak az irodalmi emlékházak képviselői, ehhez kapcsolódva 

kiállítás is nyílt a Zsinagóga Galériában. Szombat délelőtt a novellista Gárdonyit egriek mutatták be 

egymásnak. Kedvenc novelláikból olvastak föl részleteket. Bródy Sándor, aki hosszú időn keresztül volt 

Gárdonyi barátja, szintén 150 éve született. Rá a Születtem Egerben, amire büszke vagyok című 

kiállítással emlékeztek. a könyvtárban.Több gyerekkoncert is volt, óriási sikert aratott az Alma 

együttes.Dés László koncertjén jazz improvizációk hangzottak el Gárdonyi műveire. A négy nap alatt a 

városban bárhol találkozhattunk portyázó törökökkel vagy várvédő egriekkel. A fesztivál két utolsó 

napján idén is újrajátszották az ostromot. 

http://www.tveger.hu/author/bertadiana/
http://www.tveger.hu/gardonyi-irodalmi-fesztival/
http://www.tveger.hu/category/hirek/
http://www.tveger.hu/author/keszthelyivaleria/
http://www.tveger.hu/gif-gardonyi-irodalmi-fesztival/
http://www.tveger.hu/gardonyi-irodalmi-fesztival/


Augusztusban Gárdonyi irodalmi fesztivál 

 Hírek 

Keszthelyi Valéria - 2013. júl 18. 

 

A város több helyszínén, sokféle programmal készülnek a Gárdonyi irodalmi fesztiválra. Előtte 

még, augusztus 2–án Gárdonyi Géza születésnapjáról is megemlékeznek. Ekkor mutatják be az 

Egri csillagok török fordítását és a Gárdonyi-emlékérmet. 

Augustus 8. és 11. között a Gárdonyi-emlékév tiszteletére irodalmi fesztivált rendeznek a városban, 

több helyszínen. Minden nap lesz játszóház, irodalmi vártúra, Gergők és Vicuskák – vitézi próba 

gyerekeknek, kreatív foglalkozás, történelmi játszóház Szent László vitézeivel, meg lehet kóstolni a 

Gárdonyi bort. Első nap fellép többek között Gryllus Vilmos és az Ethnofil. Tudományos 

ismeretterjesztő előadásokat tartanak a szakemberek a magyarországi irodalmi emlékházakról. 9-én 

koncertet ad az Alma zenekar, a megnyitó után jön az ostrom és a finálé a várban. Felolvasó színházak, 

filmvetítések, könyvbemutatók, szerkesztett irodalmi műsorok, gyermekprogramok, irodalmi 

kiállítások, könnyűzenei és komolyzenei koncertek népszerűsítik majd a magyar irodalmat. A várban 

gyerekeknek koncertezik majd Szalóki Ági, Balassitól Weöresig tánc-zenéket ad elő a Sebő együttes. 

A Gárdonyi-házban egyik nap Szalainé Király Júlia tart előadást Gárdonyiról és a szerelemről, a többi 

napon irodalmi műsor, állatmesék, felolvasó délután, versműhely várja az érdeklődőket. A 

bevásárlóközpontban irodalmi kávéházat tartanak, lesz mesematiné, bábszínház, szóba kerül Gárdonyi 

titkosírása.  
A könyvtárt, a Zsinagóga Galériát, a Felsővárost és az Érsekkertet is bekapcsolják a programba. Az egri 
cukrászdákban Gárdonyi kedvenc süteményei kóstolhatók majd, az éttermekben a kedvenc ételei. A 

Gárdonyi bor már korábban megszületett. Az Egerben élőket, illetve a városba látogatókat „toborzó” 

akciókkal igyekeznek a programok részeseivé tenni. 

* port 
http://www.port.hu/gif_-
_gardonyi_irodalmi_fesztival/pls/w/festival.festival_page?i_festival_id=17314 

GIF - Gárdonyi Irodalmi Fesztivál 
1 

Információ 

2015. augusztus 1. - 2015. augusztus 2. 

Web: egrivar.hu 

Leírás 

2015. augusztus 1. és 3. között újra a családoké a főszerep az Egri Várban. Irodalmi kávéházzal, 

játszóházzal, vitézi próbával, könyvműhellyel és előadásokkal várnak kicsiket és nagyokat. Az Egri 

Várban 2015-ben immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Gárdonyi Irodalmi Fesztivál, 

mely kreatív formában igyekszik az irodalmat és az Egri Csillagok világát közelebb hozni korunk 

emberéhez. Az egész napos programsorozat minden korosztálynak könnyed és felejthetetlen 
szórakozást kínál. A gyermekeket kézműves foglalkozásokkal, meseprogrammal, gyermekelőadásokkal 

és látványműhelyekkel várják. Igazi különlegességnek ígérkezik a Gergők és Vicuskák program, ahol 

a résztvevők belebújhatnak az Egri csillagok szereplőinek bőrébe. Megelevenedik a múlt és a vitézi 

szertartás keretei között íjászatban, célba dobásban, létramászásban, settenkedésben kell teljesíteni a 

kihívásokat. Vitézek kerestetnek!- szól Szent László Vitézeinek szlogenje és ami biztos, hogy augusztus 

http://www.tveger.hu/augusztusban-gardonyi-irodalmi-fesztival/
http://www.tveger.hu/category/hirek/
http://www.tveger.hu/author/keszthelyivaleria/
http://www.port.hu/gif_-_gardonyi_irodalmi_fesztival/pls/w/festival.festival_page?i_festival_id=17314
http://www.port.hu/gif_-_gardonyi_irodalmi_fesztival/pls/w/festival.festival_page?i_festival_id=17314
http://www.port.hu/gif_-_gardonyi_irodalmi_fesztival/gallery_190017314/pls/me/media.print_media_gallery?i_area_id=19&i_object_id=17314&i_is_picture=1&i_is_video=1
http://egrivar.hu/
http://www.tveger.hu/augusztusban-gardonyi-irodalmi-fesztival/


1 és 3. között az Egri Várban bárki vitézzé válhat.  Az esti órákban kiváló színművészek idézik meg az 

egykor letűnt korokat. Szombaton az időutazás megteremtésében a Kossuth-díjas Hűvösvölgyi Ildikó, 

Saaárossy Kinga és Blaskó Balázs vesznek részt. Míg vasárnap este A feleségek felesége címmel 

Petőfiné Szendrey Júlia naplóját, levelezését ismerhetik meg a látogatók Patka Heléna előadásában. A 

fesztivál utolsó napján Karádi István zenés műsorában az esemény címadó írója, Gárdony Géza 

személye elevenedik meg.  Helyszín: Eger, Dobó István Vármúzeum 

* iranymagyarorszag 
 http://www.iranymagyarorszag.hu/_iii_gardonyi_irodalmi_fesztival/E1009930/ 
 

III. Gárdonyi Irodalmi Fesztivál  
Kulturális program 

 

Rendezvény kezdete:  
2015. augusztus 1., szombat  
Rendezvény vége:  
2015. augusztus 2., vasárnap 

Eger  
WEB: www.egrivar.hu 
 

* radioeger 

http://radioeger.hu/hir.php?htip=helyi&hirid=3116 

  

III. Gárdonyi Irodalmi Fesztivál 

 

Ma még tart a III. Gárdonyi Irodalmi fesztivál, az egri várban. A fesztivál utolsó 

napján Karádi István zenés műsorában az esemény címadó írója, Gárdony Géza 
személye elevenedik meg, akit délután fél 5-kor köszöntenek fel, hiszen a mai 

napon született, a nap hátralévő részében filmvetítés mellett még fellép a 

Hungarikum együttes is. 

  

* blikk.hu 
http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/ismet-gardonyi-fesztivalt-tartanak-az-egri-
varban-2382527 

Ismét Gárdonyi fesztivált tartanak az egri várban 
2015-07-25 14:10:00 

   

Hirdetés 

Eger- Augusztus 1. és  3. között az egri vár ad otthont a III. Gárdonyi Irodalmi  Fesztiválnak, amely 

irodalmi kávéházzal, játszóházzal, vitézi  próbával, könyvműhellyel és előadásokkal várja a kicsiket 

és  nagyokat.   A fesztivál kreatív formában igyekszik az irodalmat és  Gárdonyi Géza Egri csillagok 
című regényének világát közelebb hozni  korunk emberéhez - hangsúlylozták a szervezők 

közleményükben -  közölték a szervezők az MTI-vel.   Az egész napos programsorozaton a gyermekeket 

http://www.iranymagyarorszag.hu/_iii_gardonyi_irodalmi_fesztival/E1009930/
http://www.iranymagyarorszag.hu/info/eger/
http://www.egrivar.hu/
http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/ismet-gardonyi-fesztivalt-tartanak-az-egri-varban-2382527
http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/ismet-gardonyi-fesztivalt-tartanak-az-egri-varban-2382527


kézműves  foglalkozásokkal, meseprogrammal, gyermekelőadásokkal és  látványműhelyekkel 

várják.  MTI 

* utazzitthon 
http://www.utazzitthon.hu/iii-gardonyi-irodalmi-fesztival-eger-20294.html 

Érvényes volt: 2015-08-01 - 2015-08-02 között 

Keressen másik programot az ajánlónkban. 

<Szakmai, közművelődési és múzeumpedagógiai programok, koncertek, játszóházak az irodalom és 

Gárdonyi Géza jegyében. 

Közvetlen elérhetőségek: Telefonszám: +3636312450 

Cím: Eger, Vár Dobó István Vármúzeum 

Érvényes: 2015-08-01 - 2015-08-02 

Nyitvatartás: 2015-08-01-2015-08-02 

E-mail cím: varmuzeum@egrivar.hu 

Weboldal: www.egrivar.hu/en/ 

Telefonszám: +3636312450 

Akadálymentesitett: nem 
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 III. Gárdonyi Irodalmi Fesztivál az Egri várban 

EGER. Augusztus 1. és 3. között az Egri vár ad otthont a III. Gárdonyi Irodalmi Fesztiválnak, amely 

irodalmi kávéházzal, játszóházzal, vitézi próbával, könyvműhellyel és előadásokkal várja a kicsiket és 

nagyokat. A fesztivál kreatív formában igyekszik az irodalmat és Gárdonyi Géza Egri csillagok című 

regényének világát közelebb hozni. MTI 

* montazsmagazin 
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Nyitott könyvvé válik az irodalom Egerben 

2015-07-26 19:04:53 

2015. augusztus 1. és 3. között újra a családoké a főszerep az Egri Várban. Irodalmi kávéházzal, 
játszóházzal, vitézi próbával, könyvműhellyel és előadásokkal várnak kicsiket és nagyokat. 
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Az Egri Várban 2015-ben immár harmadik alkalommal kerül megrendezésre a Gárdonyi Irodalmi 
Fesztivál, mely kreatív formában igyekszik az irodalmat és az Egri csillagok világát közelebb hozni 

korunk emberéhez. Az egész napos programsorozat minden korosztálynak könnyed és felejthetetlen 

szórakozást kínál. 
A gyermekeket kézműves foglalkozásokkal, meseprogrammal, gyermekelőadásokkal és 

látványműhelyekkel várják. Igazi különlegességnek ígérkezik a Gergők és Vicuskák program, ahol a 

résztvevők belebújhatnak az Egri csillagok szereplőinek bőrébe. Megelevenedik a múlt és a vitézi 

szertartás keretei között íjászatban, célba dobásban, létramászásban, settenkedésben kell teljesíteni a 

kihívásokat. Vitézek kerestetnek!- szólSzent László Vitézeinek szlogenje és ami biztos, hogy augusztus 

1 és 3. között az Egri Várban bárki vitézzé válhat. 
Az esti órákban kiváló színművészek idézik meg az egykor letűnt korokat. Szombaton az időutazás 

megteremtésében a Kossuth-díjas Hűvösvölgyi Ildikó, Saárossy Kinga és Blaskó Balázs vesznek részt. 

Vasárnap este A feleségek felesége címmel Petőfiné Szendrey Júlianaplóját, levelezését ismerhetik meg 

a látogatók Patka Heléna előadásában. A fesztivál utolsó napján Karádi István zenés műsorában az 

esemény címadó írója, Gárdonyi Gézaszemélye elevenedik meg. 
Vár az élmény! Eger a te történeted, idén is! 
* noihirek 
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A legjobb hétvégi programok (2015. augusztus 1. - augusztus 2.) 

Brauny, 2015. július 31. 

Ha a legjobb hétvégi programokat kutatod, ne is keresgélj tovább, hiszen cikkünkből 

megtudhatod, hogy milyen rendezvényeket érdemes felkeresned a hétvégén akár egyedül, akár 

kis családod társaságában. 

 
A jó koncertek kedvelőinek érdemes a hétvégén ellátogatni a szerda óta zajló FEZEN Fesztiválra, 
amely Székesfehérváron, a MÁV pályán szombatig várja az érdeklődőket. Az esemény a számtalan 

kiváló külföldi zenekar, így a Judas Priest, a Black Label Society, a HIM vagy a Soilwork mellett a 

legjobb hazai előadókat is felsorakoztatja, így nagyszabású koncert várható például Ákos részéről isMár 

múlt hét péntek óta tart, de most hétvégén várható a nagy fináléja a kapolcsi központtal, de több 

helyszínen megrendezésre került Művészetek Völgye Fesztiválnak, ami idén is családias hangulattal 

fogadja az érkezőket. Kézművesek, néptáncosok, zenészek, koncertek, kiállítások, vásárok, játékok és 

sok-sok szórakozás - ez vár címszavakban azokra, akik ellátogatnak idén is Kapolcsra. Pénteken és 

szombaton nagyszabású nemzetközi zenei fesztiválnak ad otthont Balatonfüred, ahol a Kisfaludy 

színpadon kerül megrendezésre A Zene Gyógyító Ereje című fesztivál. A tavaly már nagy sikerrel 

lezajlott eseményen olyan ismert előadók lépnek majd fel, mint a Korál, Takács Nikolas, Tóth Gabi 

vagy éppen Farkasházi Réka, de itt kerül sor a LEVÉL című zenemű első magyar bemutatójára 

is.  Amennyiben kedveljük az irodalmat és a kulturális programokat, érdemes lesz a hétvégén Egerbe 

látogatnunk, ahol idén is megrendezik a III. Gárdonyi Irodalmi Fesztivált. Az esemény ismét 

Gárdonyi Gézának állít emléket, méghozzá szakmai-, közművelődési- és múzeumpedagógia 

programokkal, játszóházakkal, koncertekkel és így tovább. Amennyiben a hétvégét inkább moziban 
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töltenénk, akkor érdemes beülni például aPapírvárosok című romantikus filmre, amelyben ismét az 

igaz, egy életen át tartó szerelem téma köre kerül elő megfelelően felnőttes tálalásban. A film John 
Greenkönyvének alapján készült.  
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