
 

Tájékoztató Eger MJV Önkormányzatának 

„Gárdonyi 100” 2022 programjának MÉDIA megjelenései, ahol 

 Korábban is voltak már előzetes megszólalások a TV Egerben ez májusra tehető, ahová 

meghívtak beszélgetésre minden alkalmat megragadtam, hogy hírt adjak a város ezen kiemelt 

programjáról! 

Alább a legfontosabban kronológiában: 

Dian-Dankó Zsuzsanna: Szent István Rádió 

augusztus 4., · Eger  · Gárdonyi, Eger, nyár, élmények, koncertek, kiállítás, városnéző séták  

https://szentistvanradio.hu/.../303572/2022-08-03%2014:05:00 itt visszahallgatható. 

 

Gabriella Badacsonyiné Bohus az Egyesület Eger Idegenforgalmáért elnökével és bájos unokáival 

Annával és Lizával beszélgettem Gárdonyi Géza születésnapjához és halálának 100. évfordulójához 

kötődő ünnepi, augusztusi, és évközi egri programokról.  

 

M1 tv élő bejelentkezés  a Dobó térről  / Badacsonyiné Bohus Gabriella 

https://mediaklikk.hu/video/ma-este-2022-08-10-i-adas/ 

 

EGERHIREK 

A megyeszékhelyen programokkal emlékeznek az íróra. A kínálatban szerepel kosztümös városnéző 

séta, ahol az érdeklődőket Tóth Ilonka Mila, az író utolsó szerelme és maga Gárdonyi Géza (Malácsik 

Tibor) kalauzolják végig azokon a helyszíneken melyek fontos szerepet töltöttek be az életében, mint 

az egykori alma matere a líceum, vagy az otthonául szolgáló épületek. Badacsonyiné Bohus Gabriella 

idegenvezető, az Egyesület Eger Idegenforgalmáért elnökével jártuk végig a jelentős helyszíneket. 

https://egerhirek.hu/2022/08/11/toth-ilonka-milaval-es-gardonyi-gezaval-is-setalhatunk-egerben-

video/varos/egerhirek?fbclid=IwAR3te-NK31fVNA0_zChaUabgE-rbFVvr8-aXj-

U_aK77NpD7JQ4OO61oEa4 

Egerből augusztus 13. Országjáró szombat délelőtt 10:05 -12.00.ig és  fél 3-tól, fél 6-ig 

Kossuth Rádió! 

Műsorvezető: Czifra Szilvia;Szerkesztő: Domokos István  

Bajvívó magyar vitézek hősiessége, Vicuska és Gergő bronzszobra a patak partján. 

Hagyományőrző csapatok felvonulása, ostromjáték- az 1552-es egri csata korhű megidézése. 

Gárdonyi 100 azaz különleges kulturális programok az író halálának 100. évfordulója 

alkalmából. Egri csillagok az Országjáróban- a XXVI. Végvári Vigasságok forgatagából, az 

Egri Várból jelentkezünk. 

Országjáró Szombat délutánban, olyan művészeket, zenészeket, képzőművészeket, lelkes 

civileket ismerhetnek meg a műsorban, akik minden rezdülésükkel kötődnek szülővárosukhoz 

vagy falujukhoz, nemcsak hitet, lelkesedést és ihletet merítenek közvetlen környezetükből, 

hanem alkotásaikkal, közösségformáló erejükkel építik és gazdagítják lakókörnyezetüket. 

Itt visszahallgatható a délutáni adás 

https://www.facebook.com/szentistvanradio?__cft__%5b0%5d=AZWZXd73lL5Q-jMDXmUfr0SpubV2du9nY7UD_hXfKc5RogDFApiBZzJeCtbB3LCJ7i2OdC24YVXb8wmB1SdDFEIWkgEKoSR7iOzMAcP2M10DJESFotPOZmrz8tbQfJ0tPPYFIihKtuV9FF3wXqhOM70iibFr5G7lwWlXjkCv_IaFcQOCNs7LFtgqkl0Bkte-bUo&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/pages/Eger/108260352538632?__cft__%5b0%5d=AZWZXd73lL5Q-jMDXmUfr0SpubV2du9nY7UD_hXfKc5RogDFApiBZzJeCtbB3LCJ7i2OdC24YVXb8wmB1SdDFEIWkgEKoSR7iOzMAcP2M10DJESFotPOZmrz8tbQfJ0tPPYFIihKtuV9FF3wXqhOM70iibFr5G7lwWlXjkCv_IaFcQOCNs7LFtgqkl0Bkte-bUo&__tn__=%2CP-R
https://szentistvanradio.hu/player/303572/2022-08-03%2014:05:00?fbclid=IwAR35goTGOF72f1_2HtrAIFUb1xUfE-R-5WWHS8t477hVnz5UjHK6tbXZ3u0
https://www.facebook.com/gabriella.badacsonyinebohus?__cft__%5b0%5d=AZWZXd73lL5Q-jMDXmUfr0SpubV2du9nY7UD_hXfKc5RogDFApiBZzJeCtbB3LCJ7i2OdC24YVXb8wmB1SdDFEIWkgEKoSR7iOzMAcP2M10DJESFotPOZmrz8tbQfJ0tPPYFIihKtuV9FF3wXqhOM70iibFr5G7lwWlXjkCv_IaFcQOCNs7LFtgqkl0Bkte-bUo&__tn__=-%5dK-R
https://mediaklikk.hu/video/ma-este-2022-08-10-i-adas/
https://egerhirek.hu/2022/08/11/toth-ilonka-milaval-es-gardonyi-gezaval-is-setalhatunk-egerben-video/varos/egerhirek?fbclid=IwAR3te-NK31fVNA0_zChaUabgE-rbFVvr8-aXj-U_aK77NpD7JQ4OO61oEa4
https://egerhirek.hu/2022/08/11/toth-ilonka-milaval-es-gardonyi-gezaval-is-setalhatunk-egerben-video/varos/egerhirek?fbclid=IwAR3te-NK31fVNA0_zChaUabgE-rbFVvr8-aXj-U_aK77NpD7JQ4OO61oEa4
https://egerhirek.hu/2022/08/11/toth-ilonka-milaval-es-gardonyi-gezaval-is-setalhatunk-egerben-video/varos/egerhirek?fbclid=IwAR3te-NK31fVNA0_zChaUabgE-rbFVvr8-aXj-U_aK77NpD7JQ4OO61oEa4


https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-08-13_14-32-00&enddate=2022-08-13_17-

40-00&ch=mr1&fbclid=IwAR1HasR78IabuSCmy3MJFbkWIPE-QbID4J55M4JCdaNFP1xfWbSoT7e8eAs 

Itt pedig a Kossuth facebook oldalán augusztus 13.(szombat) visszakereshető és fotókon látható kik 

szólaltak meg. 45 nevet küldtem át elérhetőséggel és pársoros ajánlással ezen névsorból 

válogattak, ki volt elérhető! 
https://www.facebook.com/mr1kossuthradio 

GÁRDONYI 100! Gasztroséta 

- Gárdonyi nyomában melynek végén a sétán résztvevők a Majnár Cukrászdában egy 

Gárdonyi tortaszelet fogyasztottak el  

- Jól sikerült séta a hőség ellenére! Finom pisztráng, ahogy Gárdonyi szerette, hozzá 

csodás Egri Csillag bor, sok szódavíz, remek hangulat a Senátor – házban. 

      Kedves társaság hallgatta a történeteket általam elmesélve. (fotók Liktor Judit.) 
 

Honnan értesült a Gárdonyi 100 napokról illetve a sétáról- gyors információ kérés a résztvevőktől: 

Gárdonyi kosztümös séta: 

 Séták augusztus 9-10-11-12, négy alkalommal közel 300 érdeklődővel, a sétán részvevők 70% az 

Magyarország minden pontjából érkezett, 3o % egri volt!  

 

- Legtöbben a visiteger.com oldalról tájékozódnak  

- Olvasták a: Pesti Műsort 

- A Metró reklámot is többen említették 

-  Facebook bejegyzés /Badacsonyiné Bohus Gabriella nyilvános oldaláról –  

itt Hollandia, Canada, Franciaország, Új-Zélandról is jött visszajelzés, hogy visszanézték vagy 

hallgatták az adásokat. 

 

 

 Jó csapat munka volt! 

 

Fotókat mellékelek 

 

 Eger, 2022. augusztus 16.  / Összeállította Badacsonyiné Bohus Gabriella 

 

 

 

 

 

 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-08-13_14-32-00&enddate=2022-08-13_17-40-00&ch=mr1&fbclid=IwAR1HasR78IabuSCmy3MJFbkWIPE-QbID4J55M4JCdaNFP1xfWbSoT7e8eAs
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-08-13_14-32-00&enddate=2022-08-13_17-40-00&ch=mr1&fbclid=IwAR1HasR78IabuSCmy3MJFbkWIPE-QbID4J55M4JCdaNFP1xfWbSoT7e8eAs
https://www.facebook.com/mr1kossuthradio


 
 



 
 

 

 

 
 

 



 
 

 



 
 



 


