
Gárdonyi csillagai – Irodalmi vurstli
2013. szeptember 28-29.

Budapest XI. kerület – Gárdonyi tér – Bercsényi utca

Az Újbudai Kulturális Intézet egy rendhagyó találkozásra hívja a kedves közönséget. Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulóján, 
kétnapos rendezvénnyel tisztelgünk az Egri csillagok halhatatlan szerzője előtt. Színes vásári forgatagunkban mindenki megtalálja a 
számára érdekes látnivalókat: zenés színpadi műsorok, játékos vetélkedők, kiállítások, török ízek és magyar kézműves kirakodók, fekete 
leves és törökméz várja a látogatókat. Török katonák, magyar vitézek, filmvetítés és beszélgetés az Egri csillagok című film szereplőivel.
Kicsiknek és nagyoknak, török és magyar barátoknak, irodalomkedvelőknek és filmrajongóknak. Szeretettel várjuk kalandos vurstlinkba!

A kétnapos rendezvény ideje alatt délelőtt 10 órától műsorzárásig kézműves kirakodóvásár a Bercsényi utcában: 
“Török bazár - Magyar vásár”

Szeptember 
28. szombat

Gárdonyi tér – Nagyszínpad Bartók Béla út 29. - kiállítóterem

10.00 Gárdonyi Kód – Kalandjáték csapatainak eligazítása, kb. 
170 diák részvételével

10.30
kb. 20 perc

Magyar dobok - Török sípok – a Weiner Leó Zeneiskola 
és Zeneművészeti Szakközépiskola növendékeinek zenés 
ébresztője 

11.00 IrgumBurgum Bábszínház – A kiskakas 
gyémántfélkrajcárja – A szegény ember és az ördög

12.00 Egri csillagok – részletek a musicalből, közreműködik a 
Petőfi Musical Stúdió

14.30 Török Törzsi Tánc
15.00 Dr. Hoffmann Tamás polgármester úr ünnepi köszöntője
15.10 Miniatúra kiállítás a török hódoltság korából – megnyitó

Tarik Demirkan, a turkinfo.hu főszerkesztője



15.20 Tabulatúra Régizene Együttes koncertje Kiállításmegnyitó az Egri csillagok képregénypályázat 
legjobb munkáiból. Valamint ízelítő Zórád Ernő Egri 
Csillagok című képregényéből.

16.20 Hagyományőrzők
17.20 “Szulejmán háreme” - hastánc
18.00 Találkozás az Egri Csillagok című film alkotóival, 

színészeivel 
19.00 “Kedves elvtársak, imához!” -  werkfilm a 45 évvel ezelőtt 

készült  Egri csillagok című film forgatásáról

Szeptember 
29. vasárnap

Gárdonyi tér – Nagyszínpad Bartók Béla út 29.

10.00 Gólyalábas toborzó a Gárdonyi téren, a színpad előtt – 
VagaBanda Társulat

A Miniatúra- és a Képregénykiállítás egész nap 
megtekinthető.

11.00 Dankó Pista nótái – Csák József és Vér Bertalan muzsikál A Képregény pályázat győzteseinek kihirdetése
12.00 Vadrózsák Néptáncegyüttes műsora 
12.45 Hastáncbemutató
13.30 Héttorony Hangászok Zenekar régi zene koncertje és 

fegyverbemutatója
15.00 Gárdonyi Kód Kalandjáték eredményhirdetés. 

A díjakat átadja: Dr. Kupper András alpolgármester úr
15.30 Canlar Együttes klasszikus török zenei koncertje
16.30 A végek dicsérete – a Musica Historica Együttes koncertje

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!



Ízelítő kiegészítő programjainkból:

Szószatyor – Piacképes könyveladás a XXI. században. Írjon könyvajánló reklámszöveget Gárdonyi regényeihez! ( A játékban részt 
vevő művek: A láthatatlan ember Annuska, Az öreg tekintetes, Bor, Egri csillagok, Hosszú hajú veszedelem, Ida regénye, Isten rabjai)

Intim Pista –  Pletykálkodó vénasszonyok az Egri Remetéről, aki elvonultságával és zárkózottságával megalapozta a róla szóló 
fecsegéseket. Mende-mondák, pusmogások és tények Gárdonyi Géza magánéletéről.
(pl.:“Nem volt tehetsége a szerelemhez” Feszty Árpádné Gárdonyiról)

Lutri – Keressük együtt a jó válaszokat! Gárdonyi Géza aforizmái, játékos totó formájában

Képmutogató –  Látomás és vízió, életre kelt történelem. Egri csillagok ihlette különleges hangulatképek, ritkán látott festmények. 
Bemutatjuk Önöknek Gárdonyi Géza örökérvényű, nagy művének képsorait, melyeket mint  sztoriboardot  Szász Endre, zseniális 
grafikusművész készített a híres Várkonyi adaptációhoz.

Filmkerék – Ha eddig azt hitte, ismeri Várkonyi Zoltán filmalkotását, jöjjön el és tegye próbára tudását! Pörgessen és válaszoljon az Egri 
csillagok című filmmel kapcsolatos kérdéseinkre!

CélbaDobó – Találja el, találja ki! Az illúzió hatására egészen úgy fogja érezni, mintha az Egri csillagok szereplői tennének fel kérdéseket 
Önnek.

Tibeti Titkos Napló – Fejtse meg Ön is Gárdonyi Géza titkos naplójának részleteit! Kódfejtés és elmebajnokság a szavakkal.

Képes Regény – Kiállítás az Újbudai Kulturális Intézet képregény pályázatának legjobb munkáiból.

Gyorsfényképész – Közös fotózkodás az egri várvédők történelmi milliőjében.

Gárdonyi Kód – Kincskereső kalandjáték több helyszínen: kódfejtés az Egri Remete hagyatékából.


