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Dragi prieteni ai festivalului!
Ne străduim, cu a cincea ocazie, să rezumăm gândurile cu care vă recomandăm 
evenimentele Zilelor Sfântului Ladislau, care se vor desfășura între 19 și 25 iu-
nie. Putem doar să ne repetăm: și cu această ocazie obiectivul nostru principal este 
consolidarea comunității orădene, prin organizarea de evenimente culturale, dar 
și relaxante și distractive și, totodată, prin onorarea memoriei Sfântului Ladislau, 
întemeietorul orașului. 

De altfel, în acest an, personalitatea Sfântului Ladislau va juca un rol și mai im-
portant în cadrul festivalului și vor exista și mai multe evenimente dedicate regelui 
deoarece se împlinesc 940 de ani de la urcarea sa pe tron și 825 de ani de la canoni-
zarea sa, iar Guvernul Ungariei a declarat 2017 ca fiind Anul Sfântului Ladislau. 
Cu alte cuvinte, va fi o săptămână regală!

Dorim să subliniem faptul că, în acest an, a crescut numărul de organizații și insti-
tuții care ni s-au alăturat pentru a colabora la succesul Zilelor Sfântului Ladislau. 
De asemenea, colaborarea cu Primăria Municipiului Oradea se află într-o continuă 
evoluție. Un aspect important este și faptul că, în cadrul acestei ediții, invitatul spe-
cial al festivalului este municipiul Debrecen, înfrățit cu Oradea, care va desfășura 
evenimente în cadrul Zilelor Sfântului Ladislau. 

Nici în cadrul acestei ediții nu vor lipsi evenimentele care s-au dovedit de succes în 
alți ani, evenimente care au o tematică diversă și care se adresează tuturor genera-
țiilor, iar în weekendul 22-25 iunie, așa cum v-ați obișnuit, vor avea loc concerte cu 
artiști cunoscuți și talentați pe scena mare a Zilelor Sfântului Ladislau din Cetatea 
Oradea.

Din acest caiet-program puteți afla exact cu ce evenimente interesante vă așteaptă 
festivalul, în Cetatea Oradea sau în alte locuri de desfășurare, iar acest program 
este, și în acest an, mesajul nostru pentru dumneavoastră. De asemenea, simțim ne-
voia să vă transmitem faptul că Zilele Sfântului Ladislau doresc nu doar să consoli-
deze sentimentul de acasă al orădenilor, ci își propun și să construiască punți între 
maghiari și maghiari, între maghiari și români și, nu în ultimul rând, să reprezinte 
un eveniment din ce în ce mai important în viața culturală a orașului. 

Cetatea vă așteaptă și în acest an!

Cu stimă,

Organizatorii 

Oradea, iunie 2017
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CU BRĂȚARĂ PENTRU
ZILELE SFÂNTULUI LADISLAU

Dintre persoanele care achiziționează brățări mov se va trage la sorți
un câștigător care va primi o bicicletă, iar dintre persoanele care achiziționează 

brățară galbenă se vor trage la sorți patru câștigători care vor primi
câte un bilet de intrare  de o zi la Aquaparkul Nymphaea.

Vă așteaptă o săptămână regală la Zilele Sfântului Ladislau,
iar dumneavoastră puteți contribui  personal

la succesul festivalului cultural prin achiziționarea
brățărilor de susținător.

Puteți alege între două tipuri de brățări:

2. GALBENE (10 LEI)

1. MOV (20 DE LEI)

Cu puțin noroc, veți putea deveni unul din
câștigătorii premiilor pe care le oferim prin tragere la sorți.

LOYAL

O M E G A

ANNAAND
THE BARBIES

 OPERETT GROUP PROJECT

PANNONIA ALLSTARS SKA ORCHESTRA

KFT

METROPOL 

DEMJÉN FERENC

ANSAMBLULUI FOLCLORIC DE STAT DIN UNGARIA
„PĂUNUL ȘI-A LUAT ZBORUL”ȘI FINALIȘTII CONCURSULUI

DE TALENTE FOLCLORICE

HARRY TAVITIAN  /  BALÁZS ELEMÉR GROUP

MIZSEI ZOLTÁN  /  ANDREJSZKI JUDIT

LEGENDE DESPRE SFÂNTUL LADISLAU
ORCHESTRATE ÎN MANIERĂ JAZZ 

„ZBOARĂ PĂUNII”
LUNI, 19 IUNIE

MIERCURI, 21 IUNIE 

JOI, 22 IUNIE

VINERI, 23 IUNIE

SÂMBĂTĂ, 24 IUNIE

DUMINICĂ, 25 IUNIE



5

Szent László Napok / Zilele Sfântului Ladislau

LOYAL

O M E G A

ANNAAND
THE BARBIES

 OPERETT GROUP PROJECT

PANNONIA ALLSTARS SKA ORCHESTRA

KFT

METROPOL 

DEMJÉN FERENC

ANSAMBLULUI FOLCLORIC DE STAT DIN UNGARIA
„PĂUNUL ȘI-A LUAT ZBORUL”ȘI FINALIȘTII CONCURSULUI

DE TALENTE FOLCLORICE

HARRY TAVITIAN  /  BALÁZS ELEMÉR GROUP

MIZSEI ZOLTÁN  /  ANDREJSZKI JUDIT

LEGENDE DESPRE SFÂNTUL LADISLAU
ORCHESTRATE ÎN MANIERĂ JAZZ 

„ZBOARĂ PĂUNII”
LUNI, 19 IUNIE

MIERCURI, 21 IUNIE 

JOI, 22 IUNIE

VINERI, 23 IUNIE

SÂMBĂTĂ, 24 IUNIE

DUMINICĂ, 25 IUNIE



6

DU
M

IN
IC

Ă,
 1

8 
IU

NI
E

DUMINICĂ, 18 IUNIE
9:30 De la Sfântul Ladislau la Sfântul La-
dislau – Pe două roți fără frontiere 
(tură de biciclete Oradea – Biharkeresztes)
Pornire: Cetatea Oradea
Sosire: Statuia Sfântului Ladislau din Biharkeresztes 
Organizator: Asociația Civilă Maghiară

Organizatorii Zilelor Sfântului Ladislau și cei 
care li se vor alătura vor porni și în acest an, în 
ziua zero a festivalului cultural, într-o tură pe bi-
ciclete între Oradea și Biharkeresztes (Ungaria).  
Anul trecut, la tură au participat peste 80 de 
persoane, iar organizatorii speră ca, în acest an, 
manifestarea să adune peste 100 de bicicliști. Vă 
așteptăm, așadar cu mic, cu mare, fiindcă cei 20 
de kilometri între Oradea și Biharkeresztes vor fi 
parcurși la o viteză potrivită pentru toți partici-
panții, iar la întoarcere fiecare va putea pedala 
în ritmul propriu. 
Pornirea va avea loc duminică, 18 iunie, la ora 
9:30, de la mormântul Sfântului Ladislau – cur-
tea Cetății Oradea, iar punctul de sosire va fi mo-
numentul Sfântului Ladislau din Biharkeresztes. 
Participanții vor face și o scurtă oprire la Ártánd. 

18:00  Florile sufletului nostru 

Vernisajul expoziției cu lucrările artistei ce-
ramiste Kósa Klára
Expoziția va fi vernisată de dr. Torda Márta, 
vicepreședinta Uniunii Femeilor Maghiare
Loc: Cetatea Oradea - Grota Roșie
Organizator: Asociația Sfântul Ladislau

Kósa Klára, distinsă cu premiul „Maestra Artei 
Populare”, este membră a organismului public al 
Academiei Maghiare de Arte. Artista contribuie, 
de cinci decenii, la păstrarea moștenirii culturale 
maghiare și la revigorarea tradițiilor culturale. 
Kósa Klára este o fină cunoscătoare a culorilor, 
simbolurilor și semnelor din vechime. Lucrările 
sale – reprezentative, relevante artistic și ușor 
recognoscibile – conțin, pe lângă ornamente 
populare simple, elemente precum simboluri ale 
Grădinei Edenului, muzicanți, dansatori, ima-
gini renascentiste. Arta ei este simultan specta-
culoasă și relaxantă.
Expoziția va putea fi vizitată, în perioada Zilelor 
Sfântului Ladislau, din 19 iunie până în 22 iunie, 
între orele 16 și 19, iar din 23 iunie până în 25 
iunie inclusiv, între orele 11 și 19. 

LUNI, 19 IUNIE
16:30 Depunere de coroane la statuia 
Sfântului Ladislau 
Loc: Bazilica Romano-Catolică, Oradea

17:30 Fresce cu Sfântul Ladislau din
Bazinul Carpatic 
Vernisajul expoziției artistului fotograf
Móser Zoltán
Loc: Biserica Romano-Catolică din Cetatea Oradea
Organizator: Secretariatul de Stat pentru Politici Națio-
nale al Cancelariei Primului Ministru, Asociația Pro Patria

19:00 Gala de deschidere 
Discursuri festive și program artistic. 
Loc: Teatrul Szigligeti
Organizator: Asociația Sfântul Ladislau

„Zboară păunii” este titlul spectacolului pe care 
îl vor susține în cadrul Galei de deschidere a Zi-
lelor Sfântului Ladislau,  în 19 iunie, de la ora 19, 
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la Teatrul Szigligeti, artiștii Ansamblului Folclo-
ric de Stat din Ungaria și finaliștii concursului 
televizat de talente folclorice „Păunul și-a luat 
zborul”. 
Spectacolul, organizat de Casa Patrimoniului/ 
Hagyományok Háza, are legătură, ca tematică 
și ca spirit, atât cu Anul Kodály din Ungaria, cât 
și cu Anul Sfântului Ladislau. Repertoriul a fost 
ales din muzica și dansul unor regiuni și sate 
de unde s-a inspirat și Kodály Zoltán, astfel că 
va fi evocat folclorul din zone precum Ținutul 
Secuiesc, Bucovina sau zona Palócföld/Ținutul 
Paloților (grup etnic maghiar din Ungaria și Slo-
vacia). 
În cadrul spectacolului, publicul va putea admi-
ra și dansuri din zone precum Ciuc, Voivodeni, 
Țara Călatei, Sălaj sau Câmpia Transilvaniei. 
Pe scenă vor urca artiștii Ansamblului Folcloric 
de Stat din Ungaria, cântăreața Kubinyi Júlia, 
gemenii Haraszti, Ansamblul de Dans Cifra/Fas-
tuos din Mera, Ansamblul de Dans de Copii din 
Jászság (Ungaria), Busai Bori și Makula Zoltán, 
Ürmös Sándor și Ürmös Sándor jr., Gál Tibor, 
precum și artiști tradiționali din Ser, Șamșud, 
Crasna și Cehu Silvaniei. 
Intrarea la eveniment este gratuită, însă se va 
face pe bază de invitație din cauza capacității 
limitate a sălii.
Invitațiile se pot ridica  de la sediul organizatori-
lor Zilelor Sfântului Ladislau – Asociația Sfântu-
lui Ladislau, strada Jean Calvin, nr. 1. 

MARȚI, 20 IUNIE
ZIUA DESIGNULUI 

15:00 Vernisajele expozițiilor:

LUNI, 19 IUNIE

D E S
I G N

- N A P
PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM,  
SULYOK ISTVÁN U. 14-16 SZ. 19.00

KURÁTOR:
DR. BALÁZS ZOLTÁN, 
A PKE MŰVÉSZETI TANSZÉKÉNEK VEZETŐJE

100% MADE IN TRANSILVANIA,

CSERNÁTONI DESIGN TÁBOR,

PHOTO LUDENS 

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ 

NAGYVÁRADI VÁR,
ADMINISZTRÁCIÓS ÉPÜLET

15.00 ÓRA

KURÁTOR:
DR. BALÁZS ZOLTÁN,

A PKE MŰVÉSZETI TANSZÉKÉNEK VEZETŐJE

MINIKONFERENCIA
PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM,  AMFITEÁTRUM,

SULYOK ISTVÁN U. 14-16 SZ., 17.00 

ELŐADÓK: 
DR. LENKEI BALÁZS, A MOME DESIGN INTÉZETÉNEK TANÁRA, BUDAPEST

KOVÁCS ZOLTÁN, A PKE MŰVÉSZETI TANSZÉKÉNEK OKTATÓJA 
DAMOKOS CSABA, DESIGNER, SEPSISZENTGYÖRGY 

BOGÁR RÓBERT, BELSŐÉPÍTÉSZ, BUDAPEST 

MERCEDES DESIGN
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
MOME – FORMATERVEZŐ SZAK

2 0 1 7 .
0 6 .
2 0 .
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100% made in Transilvania - ambalaje re-
alizate de designeri locali pentru produse 
locale ale unor antreprenori din Transilvania

Tabăra de design de la Cernat - va fi ver-
nisată expoziția cu lucrări realizate în cadrul 
taberei de către 10 studenți, respectiv de-
signeri proaspăt absolvenți 

Photo Ludens – expoziție de afișe ale stu-
denților Universității Creștine Partium
Curatorul expozițiilor este dr. Balázs Zoltán, 
șeful departamentului de Arte al Universită-
ții Creștine Partium 
Loc: Cetatea Oradea, corp G 
Organizator: Universitatea Creștină Partium, Depar-
tamentul de Arte

15:45 ArtGenerator 3
Vernisajul expoziției studenților la Arte 
Plastice, Universitatea Creștină Partium, ex-
poziție care în acest an are în centru lucrări 

multimedia – vor putea fi admirate instalații 
și filme.
Curatorul expoziției este profesorul univer-
sitar dr. Antik Sándor.
Loc: Cetatea Oradea, Corp M
Organizator: Universitatea Creștină Partium, Depar-
tamentul de Arte

19:00 Vernisajul expoziției Mercedes 
design

Expoziție cu machete realizate de studenții Sec-
ției de Design a Universității de Artă Moholy-Na-
gy din Budapesta
Loc: amfiteatrul din clădirea nouă a Universității 
Creștine Partium
Organizator: Universitatea Creștină Partium, Univer-
sitatea de Artă Moholy-Nagy din Budapesta

  
Toate expozițiile vor fi deschise până în 
25 iunie și pot fi vizitate după următorul 
program: 21 – 23 iunie, între orele 16:00 și 
19:00, iar în 24 și 25 iunie, între orele 11:00 
și 19:00. 
Evenimentele din cadrul Zilei Designului sunt orga-
nizate de Asociația Sfântul Ladislau, Universitatea 
Creștină Partium, Departamentul de Arte, Institutul 
Balassi – Institutul Maghiar din București și Universi-
tatea de Artă Moholy-Nagy din Budapesta. 
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MIERCURI, 21 IUNIE 
18:00 Sfântul Ladislau – Legenda 
Vernisajul expoziției pictorului Makoldi 
Sándor din Debrecen 
Loc: Cetatea Oradea, Corp B, etaj I
Organizator: Asociația Civilă Maghiară

19:00 Gală de operetă
Concert al Operett Group Project, grup 

format din artiști ai Operei Maghiare din 
Cluj-Napoca
Loc: Cetatea Oradea, Teatrul de Vară
Organizator: Asociația Sfântul Ladislau

Așa cum publicul s-a obișnuit deja, opereta este 
o parte integrantă a Zilelor Sfântului Ladislau. 
De această dată, pe scena din Cetatea Oradea 
va urca Operett Group Projekt, ansamblu for-
mat din artiști ai Operei Maghiare din Cluj.  
Operett Group Project, al cărui director artistic 
este Kulcsár Szabolcs, participă de mulți ani 
la diverse evenimente culturale și comunitare 
din întreaga țară. Muzicienii interpretează atât 
operă și operetă, cât și șansonete maghiare din 
prima jumătate a secolului XX.  
Păstrând elementele stilistice specifice ale ope-
retei, muzica lor combină caracterul de impro-
vizație permis de genul muzical cu respectul și 
dragostea pentru arta lor. 
Vor urca pe scenă: Balázs Borbála, Chiuariu Li-
via, Hary Judit, Ádám János, Fülöp Márton, Ma-
darász Lóránt.
Orchestră: Kulcsár Szabolcs (dirijor), Ferenczi En-
dre (concert-maestru), Réman Zoltán (clarinet, 
saxofon), Molnar Teodor (contrabas), Csergő 
Domokos (instrumente de percuție). 

18:00 Freedom - Cină cu bere la Bodega
Intrare: 50 de lei
Loc: Bodega



10

JO
I, 2

2 
IU

NI
E

JOI, 22 IUNIE
18:00 Sfântul Ladislau și Oradea în cărți 
poștale vechi – lansare de album 
Va prezenta Balázs D. Attila, redactorul vo-
lumului și Nagy József Barna, președintele 
Asociației Civile Maghiare, editorul volumului 
Loc: Cetatea Oradea, Corp I, etaj 1, sala de conferințe 
Organizator: Asociația Civilă Maghiară

20:00 Legende despre Sfântul Ladislau 
orchestrate în manieră jazz 
Premieră - concert-spectacol bilingv cu 
Harry Tavitian, Mizsei Zoltán, Andrejszki Ju-
dit, Balázs Elemér Group
Loc: Cetatea Oradea, Teatrul de Vară
Organizator: Centrul Cultural Posticum, Asociația 
Sfântul Ladislau

Spectacolul bilingv Legende despre Sfântul La-
dislau orchestrate în manieră jazz - o premieră 
absolută - îl are ca protagonist pe cunoscutul 
și apreciatul jazzman Harry Tavitian, alături de 
alți muzicieni și actori talentați și de succes, ro-
mâni și maghiari. „Invităm toți orădenii la spec-
tacol și sperăm ca fiecare persoană din public, 
indiferent de etnie, să simtă că evenimentul i se 
adresează”, subliniază Nemes István, directorul 
de programe al centrului cultural Posticum, or-
ganizator al spectacolului. 
În prima parte a spectacolului, Harry Tavitian va 
interpreta prelucrări jazz ale lucrării Dansuri po-
pulare românești compuse de Bartók Béla, pre-
cum și cântece armenești medievale.  În a doua 
parte a evenimentului, muzicienii de la Balázs 
Elemér Group, alături de artiștii Andrejszkij Judit 
și Mizsei Zoltán, vor interpreta cânturi gregorie-
ne și cântece populare maghiare bisericești care 
vorbesc despre Sfântul Ladislau, orchestrate în 
manieră jazz. 
Între două cântece, actorii Pitz Melinda și Sebas-
tian Lupu vor rosti, în limba română și în limba 
maghiară, texte referitoare la Sfântul Ladislau 
care subliniază importanța sa istorică, persona-
litatea sa și eforturile sale de integrare și conec-
tare a comunităților. 
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VINERI, 23 IUNIE

VINERI, 23 IUNIE
11:00-20:00 Târg meșteșugăresc – 
Tradiții din mână-n mână 
Târgul va fi deschis de dr. Tóth Katalin, se-
cretar de stat adjunct al Ministerul Agricul-
turii, Ungaria, și Csomortányi István, preșe-
dintele Asociației Agricultorilor Maghiari 
din Transilvania
Loc: Cetatea Oradea, curtea interioară a Palatului 
Princiar
Organizator:  Asociația Casa Meșteșugărească Oră-
deană

La târg vor participa 40 de expozanți din Satu 
Mare, Arad, Bihor, Călata, Cluj, Ținutul Secuiesc, 
Oradea, Ungaria. Între produsele prezente la 
târg se numără obiecte de ceramică, bijuterii 
realizate cu diverse tehnici, dulciuri artizanale, 
costume populare, săpunuri artizanale, obiecte 
croșetate, tricotate, jucării din textile, țitere rea-
lizate manual, dar și piei și blănuri de animale 
prelucrate de un vânător și tăbăcar din Ungaria. 
Pe lângă tarabele cu produse, în cadrul târgului 
vor avea loc demonstrații de meșteșugărit, cu 
activități precum: olărit, cioplit în lemn, pielărie, 
împâslirea lânii, țesut manual, confecționare 
vitralii. 

12:00 Comorile din Debrecen și Hajdú- 
Bihar  - vernisaj  
Expoziția va fi vernisată de Szakáli István 
Loránd, secretar de stat adjunct al Minis-
terului Agriculturii din Ungaria, dr. Mazsu 

János, consilier local, Municipalitatea din 
Debrecen – președintele Comisiei de Cul-
tură a Consiliului Local Debrecen și Comi-
siei de Patrimoniu. Vor lua cuvântul Angela 
Lupșea, directoarea Muzeului Cetăţii și ora-
șului Oradea și Zatykó Gyula, organizatorul 
principal al Zilelor Sfântului Ladislau. 
Curatorul expoziției este Mátrai-Nagy An-
drea Bíborka.
Loc: Cetatea Oradea,  CIT  
Organizator: Municipalitatea din Debrecen 

Expoziția va putea fi vizitată în 23 iunie, 
până la ora 19:00, iar în 24 și în 25 iunie, în-
tre orele 11:00 și 19:00. 

14:00-20:00 Demonstrații de meșteșu-
guri precum cioplitul în lemn, pielăria, 
olăritul, confecționarea de vitralii,
țesutul 
Loc: Cetatea Oradea, curtea interioară a Palatului 
Princiar
Organizator: Asociația Casa Meșteșugărească Oră-
deană 

15:00 „E frumos păunul fiindcă-i sunt 
aurii penele...” – spectacol al  ansamblu-
lui popular Szeredás 
Loc: Cetatea Oradea, curtea interioară a Palatului 
Princiar
Organizator: Municipalitatea din Debrecen

16:00 Vizită ghidată în cimitirul evreiesc 
neolog 
Ghid: Farkas László
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Toți cei interesați sunt așteptați la o vizită ghida-
tă a cimitirului evreiesc neolog din Oradea. Sco-
pul vizitei este familiarizarea publicului larg cu 
persoane care au avut un rol important în dez-
voltarea Oradiei. La finalul secolului al XIX-lea și 
în primii ani ai începutului de secol XX, dintr-un 
orășel prăfuit, Oradea a devenit un adevărat 
oraș mare. În cadrul acestei dezvoltări rapide și 
spectaculoase, un rol important l-a avut comu-
nitatea de evrei – ortodocși și neologi - din oraș. 

17:00 Concert pentru copii al formației 
Libavonat 
Loc:  Cetatea Oradea, curtea interioară a Palatului 
Princiar
Organizator: Asociația Sfântul Ladislau

17:00 Concertul formației Loyal 
Loc: Cetatea Oradea, Scena Mare 
Organizator: Asociația Sfântul Ladislau

Seara de vineri a Zilelor Sfântului Ladislau va 
începe cu concertul muzicienilor de la Loyal, 
formație înființată la Budapesta, dar care are 
și membrii din Transilvania. Artiștii se autoin-
titulează o formație de blues-rock din Bazinul 
Carpatic. Ei calcă pe urmele marilor muzicieni 
ai genului, din Ungaria și din străinătate, însă 
povestea Loyal este una proprie, a lor, iar artiș-
tii se străduiesc să împrospăteze genul muzical 
menționat. Membrii formației: Baricz Gergő – 
voce, Demeter Szilárd – chitară bas, Fekecs Ákos 
– tobe, Megadja Gábor – chitară. Muzicienii 
– chiar dacă nu în această formulă – nu cântă 
pentru prima dată la Zilele Sfântului Ladislau. În 
2014, ei au urcat pe scenă ca membrii ai forma-
ției Longerstep. 

19:00 Concertul formației Pannonia All-
stars Ska Orchestra  - PASO
Loc: Cetatea Oradea, Scena Mare 
Organizator: Asociația Sfântul Ladislau

Una din cele mai dinamice și mai cosmopolite 
formații din Ungaria, Pannonia Allstars Ska Or-
chestra/PASO, îmbină cu măiestrie stilurile ska și 
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dancehall, reggae și dub, cărora le adaugă în-
tr-o manieră creativă elemente de jazz și de fol-
clor maghiar. În versurile lor, muzicienii transmit 
adesea mesaje sociale, condamnă fenomene de 
tipul discriminării și vorbesc despre valori pre-
cum respectul reciproc sau egalitatea de șanse. 
Formația a fost înființată în 2003 din membrii 
trupelor Csizmáskandúr, The Deadbeats, Kevés, 
Böiler și MeSKAlin. Într-un timp foarte scurt, mu-
zicienii au ajuns din cluburile underground pe 
scena mare a cunoscutului festival Sziget și, de 
altfel, pe scena tuturor marilor festivaluri muzi-
cale din Ungaria. Mai mult, trupa a concertat cu 
succes și în țări precum Franța, Germania, Bel-
gia, Italia, Danemarca, Olanda, Elveția și Grecia. 
Membrii formației Pannonia Allstars Ska Or-
chestra sunt Rácz László (tobe), Pozsgai Vince 
(chitară bas), Nagy László (chitară), Csáki Zoltán 
(chitară), Benkő Dávid (clape), Koós-Hutas Áron 
(trompetă), Lukács Gábor (saxofon alto), Vajay 
László (trombon), Tóth Kristóf (voce).

21:00 Concertul formației Anna and the 
Barbies 
Loc: Cetatea Oradea, Scena Mare 
Organizator: Asociația Sfântul Ladislau

Probabil că orădenii îi cunosc deja pe muzicienii 
de la Anna and the Barbies nu doar din aparițiile 
constante în emisiuni radio și TV, ci și pentru că 
au mai concertat la Oradea, în barul Moszkva.
Trupa rock originară din Budapesta are o vechi-
me de zece ani și a evoluat de la cântări în clu-
buri și baruri underground la concerte în uriașe 
săli pline și pe scenele marilor festivaluri.  Una 
din caracteristicile care fac trupa Anna and the 
Barbies unică și specială în peisajul muzical din 
Ungaria este atmosfera psihedelică a concerte-
lor lor. 
Formația alcătuită din cinci membri (Pásztor 
Anna - voce, Pásztor Sámuel – voce, Hernádi 
Dávid – chitară bas, Vághy Tamás - clape, Bub-
nó Márton – tobe) a susținut în 2016 un turneu 
de mare anvergură care s-a încheiat în luna no-
iembrie, la Circul Capitalei din Budapesta, unde 
a avut prezentarea celui de-al șaptelea album 
din cariera trupei. Regia showului lor din 2016 – 
o combinație de artă a circului, poezie contem-
porană și visualuri de secol XXI – este realizată 
de Szabó K. István, fost director artistic al Teatru-
lui Szigligeti din Oradea. 
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SÂMBĂTĂ, 24 IUNIE
09:00–14:00 Degustarea aromelor
maghiare – Gătit cu bucurie – eveniment 
gastronomic  
Loc: Cetatea Oradea, curtea cetății 
Organizator: Fundația Partitipatio 

Evenimentul include, de la ora 11:00, o pre-
zentare și degustare de cârnați-perechi de 
Debrecen, produs devenit Hungarikum (pro-
dus specific maghiar de patrimoniu), organi-
zată de municipalitatea din Debrecen

Și în acest an, evenimentul gastronomic intitu-
lat “Degustarea aromelor maghiare” va fi unul 
din punctele de atracție ale Zilelor Sfântului La-
dislau. 

Mâncărurile care vor concura se vor strădui să 
evoce epoca întemeietorului orașului și/sau ar 
folosi ingrediente și condimente care existau și 
în Evul Mediu. Juriul va premia atât gustul mân-
cărurilor, cât și fidelitatea față de epocă, discipli-
na echipei și unicitatea condimentării. 
Vizitatorii vor putea gusta bunătățile în schim-
bul unei sume simbolice echivalente unei mone-
de de pe vremea Sfântului Ladislau. 

10:00-20:00 Târg meșteșugăresc – 
Tradiții din mână-n mână 
Loc: Cetatea Oradea, curtea interioară a Palatului 
Princiar
Organizator:  Asociația Casa Meșteșugărească Oră-
deană

10:00–16:00 Tiparnița din Vizsoly – Ti-
părire pe hârtie prin intermediul tipar-
niței fidele uneia din secolele XVI-XVII. 
Tiparnița a fost realizată cu ajutorul Mu-
zeului de Arte Decorative și Meșteșuguri 
din Budapesta.
Loc:  Cetatea Oradea, Grota Roșie
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11:00–16:00 Competiție de orientare 
în alergare
Loc: Șanțul Cetății. Pornirea: Intrarea de est a Parcului
Organizator: Clubul Sportiv al Liceului Ady Endre

Datorită succesului pe care l-a avut anul trecut 
competiția de orientare în alergare organizată 
în cadrul Zilelor Sfântului Ladislau, continuăm 
acest eveniment și în cadrul acestei ediții a fes-
tivalului. 
Toți doritorii sunt așteptați sâmbătă, 24 iunie, 
între orele 11 și 16, în Cetatea Oradea, la concur-
sul de orientare în alergare organizat de Clubul 
Sportiv al Liceului Ady Endre. Pornirea se poate 
face oricând în intervalul menționat. 
Vor exista două trasee: unul de 1 kilometru, ce-
lălalt de 1,8 kilometri. Ambele vor include atât 
curtea interioară a Cetății, cât și parcurile din 
exteriorul acesteia. Fiecare concurent va primi o 
hartă, iar punctele marcate pe aceasta trebuie 
găsite în cel mai scurt timp. 
Evenimentul nu are limită de vârstă: poate să se 
înscrie un părinte și copilul său, un tânăr dornic 
să facă sport sau un cuplu mai în vârstă care do-
rește mai degrabă să facă o plimbare plăcută. 
Fiecare participant va primi o diplomă și toți cei 
ajunși la finish vor primi o sticlă de apă. 

11:00–13:00 Întâlnirea orădenilor de 
pretutindeni
Loc: Cetatea Oradea, Corp E, etaj 1, sala de conferințe 
Organizator: Asociația EMNT 

12:00, 15:00 Descoperirea Palatului 
Princiar – Începând de la orele menționate 
vor porni vizite ale Muzeului Cetății și ale 
Palatului, cu ghidaj în limba română. Turul 
pornește dacă se adună 10 persoane. Intra-
re: 5 lei, ghidaj: 5 lei. 
Organizator: Cetatea Oradea, Biroul Turistic 

12:00 Concert cu formația de muzică 
veche Hollóének Hungarica 
Loc: Cetatea Oradea, curtea interioară a Palatului 
Princiar
Organizator: Asociația Arcașilor „Karosi Turul”

13:00 Concert pentru copii al formației 
Evilági
Loc: Cetatea Oradea, curtea interioară a Palatului 
Princiar
Organizator: Asociația Sfântul Ladislau

15:00 Reconstrucția virtuală 3D a
Cetății Oradea din perioada medievală
Prezentare realizată de arheologul Mihálka 
Nándor și de Bíró Róbert, student al Univer-
sității Creștine Partium
Loc: Cetatea Oradea, Corp I, etaj 1
Organizator: Asociația Sfântul Ladislau

Pe parcursul evenimentului va fi prezentat pro-
cesul prin care s-a realizat materialul video 3D 
care înfățișează Cetatea Oradea așa cum era 
aceasta în perioada medievală. Materialul vi-
deo înfățișează cetatea atât din exterior – cu 
toate corpurile și clădirile sale, cât și din interior 
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– încăperile cetății.  Video-ul 3D a fost realizat 
cu ajutorul siturilor arheologice, documentelor 
istorice descriptive și imaginilor de arhivă, pre-
cum prin intermediul analogiilor cu edificii din 
acea perioadă. În cadrul evenimentului va avea 
loc și proiecția materialului video.

14:00 Finala Campionatului Național 
Stihl Timbersports 
Campionatul național al tăietorilor de lemne
Loc: Cetatea Oradea, curtea cetății 
Organizator: Stihl Timbersports

Oradea este destinația aleasă de STIHL Tim-
bersports pentru organizarea campionatului 
național al tăietorilor de lemne din acest an. 
Atleți din toată țara se vor întrece pe 24 iunie 
la Oradea pentru a obține titlul de campion 
național la tăiat lemne. Competițiile STIHL Tim-
bersports se organizează la nivel internațional 
din 1958, iar în România din 2010. România are 
o echipă care ne reprezintă în fiecare an la mon-
diale și care se formează în fiecare an din cel mai 
bine clasați atleți la campionatul național. Echi-
pa a înregistrat anul trecut un record la mondia-
lele STIHL Timbersports de la Stuttgart, obținând 
cel mai bun rezultat din istoria participării sale, 
clasându-se pe locul 12 în lume.
Probele de concurs la care se vor întrece partici-
panţii la Oradea sunt: Tăierea cu joagărul, Tăie-
rea orizontală, Tăierea cu motoferăstrăul STIHL 

MS661, Tăierea verticală și Tăierea la înălţime. Pe 
lângă probele menționate mai sus se adaugă 
una dintre cele mai spectaculoase încercări și 
anume Tăierea cu „Hot saw”, un super motofe-
răstrău care are puterea unui autovehicul și este 
manevrat de un singur om.

14:00-20:00 Demonstrații de meșteșu-
guri precum cioplitul în lemn, pielăria, 
olăritul, confecționarea de vitralii, țesu-
tul 
Loc: Cetatea Oradea, curtea interioară a Palatului 
Princiar
Organizator: Asociația Casa Meșteșugărească Oră-
deană 

16:00 De la răsărit la apus – spectacol cu 
Ansamblul Hajdú din Debrecen
Loc: Cetatea Oradea, Teatrul de Vară
Organizator: Municipalitatea din Debrecen

18:30 Degustare de vin cu Dúzsi Tamás 
(Szekszárd)
Loc: Cetatea Oradea, Salonul de Carte R&R
Organizator: Societatea Prietenele Vinului/Borbarát-
nők Társasága

19:00 Concertul formației KFT 
Loc: Cetatea Oradea, Scena Mare 
Organizator: Asociația Sfântul Ladislau
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Formația KFT, autoarea hiturilor Afrika (Africa), 
Balatoni nyár (Vara la Balaton), Siker, pénz, nők, 
csillogás (Succes, bani, femei, strălucire), Bábu 
vagy (Ești o marionetă), Bál az Operában (Bal la 
Operă), va cânta pentru orădeni sâmbătă, 24 iu-
nie, de la ora 19, în cadrul Zilelor Sfântului Ladis-
lau. Dincolo de hiturile menționate, pe scenă vor 
mai putea fi auzite și melodii dedicate unor fe-
mei și numelor lor deoarece muzicienii de la KFT 
sunt constanți în a face astfel de dedicații. Astfel, 
în repertoriul formației se află melodii cu titluri 
precum Elizabet, Andrea, Eszter, Irén sau Rózsa.
KFT s-a format la începutul anilor ’80 pornind 
de la trei muzicieni: Bornai Tibor - pian, Laár An-
drás – chitară și Márton András – tobe, care care 
acompaniau împreună mari artiști maghiari 
din formația Fonográf. Lor li s-a alăturat basistul 
II. Lengyelfi Miklós, care se ocupa și cu realizarea 
de umbrele. 

21:00 Concertul muzicianului Demjén 
Ferenc și al formației sale
Loc: Cetatea Oradea, Scena Mare 
Organizator: Asociația Sfântul Ladislau

Kell még egy szó/Mai trebuie un cuvânt, Isko-
latáska/Ghiozdanul, Hogyan tudnék élni nél-
küled/Cum aș putea trăi fără tine, Jöjj vissza 
vándor/Întoarce-te, pribeagule, Mikor elindul 
a vonat/Când pornește trenul, Szerelem utolsó 
vérig/Iubire până la ultima picătură  sunt doar 
câteva melodii ale lui Demjén Ferenc devenite 
hituri. Muzicianul s-a născut în 1946, iar cariera 
lui muzicală a început în 1964, când a înființat, 
împreună cu fratele său, Demjén István, forma-
ția Számum. În 1970 s-a întâlnit cu Bergendy 
István, care l-a chemat în formația sa. A debutat 
ca textier al melodiei Jöjj vissza vándor/Întoar-
ce-te, pribeagule, iar apoi au urmat noi și noi 
șlagăre.  
Între 1977 și 1983 a colaborat pe albumele unor 
muzicieni precum Katona Klári, Sztevanovity 
Zorán, Zalatnay Sarolta, Szűcs Judit și Kovács 
Kati. Ulterior a fost textier pentru melodii din 
coloanele sonore ale unor filme populare în 
Ungaria.  După 1989 a continuat să concerte-
ze ca artist solo și a susținut concerte de succes 
inclusiv în Transilvania. O curiozitate: din cauza 
sensibilității la lumină, artistul poartă ochelari 
de soare în timpul concertelor sale. 
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DUMINICĂ, 25 IUNIE
09:00-10:00 Parada vitejilor Sfântului 
Ladislau, însoțiți de muzicieni și de dansa-
tori și anunțarea sărbătorii Regelui Sfânt. 
Parada va porni de la magazinul Crișul, va 
continua pe strada Republicii și se va înche-
ia în Cetatea Oradea. 

10:00-20:00 Târg meșteșugăresc –
Tradiții din mână-n mână 
Loc: Cetatea Oradea, curtea interioară a Palatului 
Princiar
Organizator: Asociația Casa Meșteșugărească Oră-
deană

10:00- 16:00 Tiparnița din Vizsoly – 
Tipărire pe hârtie prin intermediul tipar-
niței fidele uneia din secolele XVI-XVII. 
Tiparnița a fost realizată cu ajutorul Muze-
ului de Arte Decorative și Meșteșuguri din 
Budapesta.
Loc:  Cetatea Oradea, Grota Roșie

10:30 Frumusețile Parisului de pe malul 
Peței
Tur ghidat al orașului. Întâlnire în fața Bise-
ricii Romano-Catolice Sfântul Ladislau. Ghid 
în limba maghiară și, la cerere, în limba ro-
mână: Moldován Gellért.
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11:00-12:00 Antrenament deschis de 
fitness – Mișcare în aer liber pentru toți
Loc: Cetatea Oradea, Teatrul de Vară
Organizator: Fundația Partitipatio 

12:00, 15:00 Descoperirea Palatului 
Princiar – Începând de la orele mențio-
nate vor porni vizite ale Muzeului Cetății 
și Palatului, cu ghidaj cu ghidaj în limba 
română. Turul pornește dacă se adună 
10 persoane. Intrare: 5 lei, ghidaj: 5 lei. 
Organizator: Cetatea Oradea, Biroul Turistic 

12:00 Dansuri medievale
Loc: Cetatea Oradea, curtea interioară a Palatului 
Princiar
Organizator: Asociația Pro Partium 

13:15 Cântece medievale 
Loc: Cetatea Oradea, curtea interioară a Palatului 
Princiar
Organizator: Asociația Pro Partium 

14:00-20:00 Demonstrații de meșteșu-
guri precum cioplitul în lemn, pielăria, 
olăritul, confecționarea de vitralii, țesutul 
Loc: Cetatea Oradea, curtea interioară a Palatului 
Princiar
Organizator: Asociația Casa Meșteșugărească Oră-
deană

14:45  Dansuri medievale
Loc: Cetatea Oradea, curtea interioară a Palatului 
Princiar
Organizator: Asociația Pro Partium 

16:00 Concert pentru copii al formației 
Tompeti 
Loc: Cetatea Oradea, curtea interioară a Palatului 
Princiar
Organizator: Asociația Sfântul Ladislau

16:00 Trecut viu: Vizită ghidată în Vila 
Darvas - La Roche
Vila Darvas - La Roche așteaptă vizitatorii – iu-
bitori de istorie și de frumos– în cadrul Zilelor 
Sfântului Ladislau, iar duminică, 25 iunie, de la 
ora 16, Simon Judit, veche locuitoare a imobilu-
lui, îi va ghida pe cei interesați într-un tur plin de 
farmecul vremurilor de demult. 
Pentru a participa la vizita ghidată a clădirii 
aflate pe strada Iosif Vulcan (fostă Rimanóczy), 
doritorii trebuie să se înscrie în prealabil și să 
plătească o sumă simbolică, 1 leu. Înscrierile 
se pot face până duminică, 25 iunie, la ora 12, 
la punctul info din Cetatea Oradea. În cazul în 
care vor exista multe persoane interesate se vor 
constitui mai multe grupuri de vizită, astfel că vă 
recomandăm să vă înscrieți cât de devreme. Vila 
Darvas - La Roche, care este o valoare arhitec-
turală, istorică și culturală a Oradiei, urmează 
să fie transformată într-un muzeu Art Nouveau. 
De altfel, nu de mult, clădirea era locuită de per-
soane private. Primăria municipiului Oradea 
a cumpărat, însă, respectivele locuințe și face 

DUM
INICĂ, 25 IUNIE
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toate demersurile pentru ca imobilul, construit 
în prima jumătate a secolului XX, să aibă parte 
de strălucirea de odinioară.
Recent, Primăria municipiului Oradea a câștigat 
o finanțare europeană de peste 10 milioane de 
lei pentru reabilitarea exterioară a clădirii, iar în 
interior se lucrează la transformarea vilei în mu-
zeu Art Nouveau, spațiu expozițional și loc de 
găzduire a unor evenimente culturale. 

17:00 Concert de muzică veche - Musica 
Historica 
Loc: Cetatea Oradea, Biserica Romano-Catolică
Organizator: Asociația Sfântul Ladislau

Biserica romano-catolică din Cetatea Oradea 
va fi gazda unui concert de muzică din secolele 
XI-XV susținut de ansamblul Musica Historica.  
Ansamblul a fost înființat în 1998, iar muzica 
lor are în spate multe cercetări. Convingerea 
lor este, de altfel, că fundalul științific nu poate 
să înlocuiască creativitatea artistică, fiindcă 
muzica veche este un gen deschis inovațiilor. 
Ansamblul are la activ peste 1.200 de concerte, 
atât la festivaluri (Festivalul Kaláka, Zilele Artei 
de la Veneția, VivaceFest, Festivalul de Muzică 
Veche de la Miercurea Ciuc, Zilele municipiului 
Sfântu Gheorghe, etc), cât și la alte evenimen-
te în Ittalia, Austria, Germania, Polonia, Cehia, 

Turcia, Slovenia, Letonia, Estonia. De asemenea, 
iubitorii muzicii au putut să-i asculte pe artiști în 
cadrul a numeroase emisiuni TV și radio. 
Muzicienii au scos pe piață șase CD-uri, au con-
tribuit la două CD-uri ale lui Kobzos Kiss Tamás, 
precum și în cadrul unor înregistrări cu acompa-
niament pentru teatru sau muzee. 
Începând din 2008, membrii ansamblului susțin 
cursuri în cadrul Universității de Vară de Muzică 
Veche de la Miercurea Ciuc. 

18:30 Concert al formației Metropol 
Loc: Cetatea Oradea, Scena Mare 
Organizator: Asociația Sfântul Ladislau

Pe orădeni îi așteaptă un concert plin de nostal-
gie în 25 iunie, când pe scena Zilelor Sfântului 
Ladislau va urca legendara formație Metropol 
Group. 
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Trupa a fost formată în Oradea în 1968 de mu-
zicieni vrăjiți de arta celor de la Beatles,  Rolling 
Stones și Illés. După primul (și, pentru multă vre-
me, ultimul) album în limba maghiară al trupei 
(„égig érhetne az ének…”/ „cântecul ar putea 
ajunge la cer...”/ Electrecord/1978), casa de dis-
curi a considerat că nu este indicat ca noile al-
bume să fie scoase pe piață „în limba minorități-
lor”. Melodiile compuse, însă, au fost păstrate pe 
casete negre, în cutii, iar în 2016 casa de discuri  
Moiras Records a scos pe piață albumul intitulat 
The Black Box. Multe hituri de pe aceste două 
albume, precum și multe alte melodii îndrăgite 
de fani vor delecta publicul în cadrul concertului 
din Cetatea Oradea. Veniți și fiți nostalgici ală-
turi de noi și de Metropol, adică alături de 
Orbán András, Szász Ferenc, Dobos József (chi-
tară și voce), Trendler József (tobe) și Virányi Atti-
la (chitară bas și voce).

21:00 Concert al formației Omega 
Loc: Cetatea Oradea, Scena Mare 
Organizator: Asociația Sfântul Ladislau

Pentru mulți dintre dumneavoastră Omega, 
formația care va concerta duminică, 25 iunie, 
la Zilele Sfântului Ladislau, nu mai are nevoie de 
prezentare. Trupa care va urca pe scenă în ulti-
ma seară a festivalului cultural a fost înființată 

în 1962 în Ungaria, iar melodiile lor le-ați putut 
auzi la televiziunea și radioul maghiar și înainte 
de 1989, când mass media publică din România 
nu difuza materiale considerate occidentale.        

Omega a concertat în România - la Brașov, Ti-
mișoara, Arad și la București - în 1980. Autorită-
țile statului nu le-au dat voie, însă, să concerteze 
în localitățile cu o populație maghiară mai nu-
meroasă. Mai mult, la finalul ultimului concert, 
autoritățile statului le-au comunicat muzicieni-
lor că sunt persoane considerate indezirabile în 
România – cu alte cuvinte li s-a interzis, în mod 
discret, reintrarea în țară. Desigur că trupa a mai 
concertat în România după 1989, dar muzicie-
nii nu au ajuns să cânte la Oradea până acum.

Mai cu seamă publicul de vârsta a doua și a 
treia este familiarizat cu repertoriul formației, 
însă mulți dintre tineri cel mai probabil cunosc 
o melodie a celor de la Omega fără să știe de 
fapt că muzicienii maghiar sunt autorii aceste-
ia. White Dove, faimoasa melodie cântată de nu 
mai puțin celebrii muzicieni de la Scorpions, este 
de fapt o prelucrare după melodia Gyöngyhajú 
lány (Fata cu părul de perle) a celor de la Ome-
ga. De altfel, Omega și Scorpions au cântat pe 
scenă de mai multe ori împreună melodia Wind 
of Change.
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23 – 25 iunie
Pe lângă concertele și evenimentele pentru copii

incluse în program, pe cei mici îi așteaptă,
sâmbătă și duminică, între orele 10:00 și 20:00,

în curtea interioară a Palatului Princiar,
activități precum meșteșugărit, jocuri medievale,

proiecții de povești animate, teatru de păpuși. 
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23 – 25 iunie
SÂMBĂTĂ, 24 IUNIE

10:00 – 11:00 Body Art  – Molnár Andrea
11:00 – 12:00 Hatha-Yoga– Ertsey Zsolt
16:00 – 17:00 Hatha-Yoga Flow – Renata 
Coznici

DUMINICĂ, 25 IUNIE

10:00 – 11:00 Energizing Morning 
Hatha-Yoga  – Renata Coznici
16:00 – 17:00 Body Art – Molnár Andrea
17:00 – 18:00 Hatha-Yoga  – Ertsey Zsolt

Evenimente organizate de Omni Yoga and Lifestyle Studio
Loc: Șanțul Cetății
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A cincea ediție a Zilelor Sfântului Ladislau 
are o ofertă și mai bogată și mai diversă 

decât în anii anteriori și îi așteaptă în 
Cetatea Oradea pe toți orădenii, dar și pe 
cei sosiți din regiune – de ambele părți ale 
graniței. În cadrul festivalului cultural va 
avea loc un adevărat festival pentru copii 
– atât e de bogată oferta pentru cei mici. 
În Anul Sfântului Ladislau, vor exista la 
festivalul cultural și mai multe evenimente 
dedicate personalității regelui întemeietor 
al Oradiei. 

OFERTĂ MAI BOGATĂ
ÎN ACEST AN, LA ZILELE 
SFÂNTULUI LADISLAU
- INTERVIU CU ZATYKÓ GYULA,
ORGANIZATOR PRINCIPAL AL
EVENIMENTULUI –

– Este în pregătire a cincea ediție a Zile-
lor Sfântului Ladislau E o vârstă frumoa-
să în viața unui festival. Ca organizator 
principal, cum priviți retrospectiv la cele 
patru ediții anterioare? Ați fi crezut că 
veți mobiliza zeci de mii de oameni?

- În urmă cu patru ani am inițiat această ma-
nifestare, luând în considerare petrecerea 
timpului liber la evenimente de calitate. De 
asemenea, scopul nostru a fost să facem mai 
cunoscută personalitatea Sfântului Ladislau, 
întemeietorul orașului, în rândul orădenilor 

indiferent de etnie. Încă de la prima ediție 
am reușit să conturăm un eveniment de 
calitate, cu o atmosferă plăcută, de familie, 
care atunci s-a desfășurat în Parcul “Nicolae 
Bălcescu”. A avut un asemenea succes încât 
am decis să îl transformăm în festival anual. 
Între timp numărul evenimentelor din cadrul 
festivalului a crescut, ne-am mutat în Ceta-
tea Oradea unde se desfășoară acum marea 
parte a manifestării. Încă de la început, fes-
tivalul a avut o extraordinară forță de mobi-
lizare, foarte mulți voluntari ni s-au alăturat. 
Îmi amintesc de acea perioadă cu mult drag. 
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– Văzând evenimentele din programul 
festivalului de-a lungul edițiilor, eveni-
mente artistice, concerte, se observă că 
de la început ștacheta a fost ridicată, iar 
de la an la an, festivalul este și mai bine 
conturat și bogat. Cum ați reușit să creș-
teți nivelul? Care este secretul?

– Dorința de evoluție, de dezvoltare, este 
firească. Mă bucur că și dumneavoastră 
sunteți de această opinie – și eu cred că 
festivalul cultural a devenit unul mai ma-
tur, mai concentrat, mai bine conturat, cu 
evenimente mai multe. Primim aprecieri 
din tot mai multe părți, tot mai multe in-
stituții ni se alătură în calitate de parteneri 
în organizare. Nu există niciun fel de secret 
– aprecierea din partea comunității orăde-
ne și din partea instituțiilor sunt rezultatul 
muncii susținute. 

– Cu siguranță acesta este și motivul 
pentru care, în acest an, Primăria Muni-
cipiului Oradea, s-a alăturat ca partener 
al Zilelor Sfântului Ladislau. Ne oferiți, 

vă rugăm, câteva detalii despre această 
colaborare?

– Colaborarea noastră cu Primăria Munici-
piului Oradea se află într-o continuă evolu-
ție, dezvoltare. 
În 2013, la prima ediție a Zilelor Sfântului 
Ladislau, autoritățile locale nici măcar nu 
ne-au asigurat un loc de desfășurare, ast-
fel am ajuns în Parcul “Nicolae Bălcescu”, 
care nu se află în administrarea municipa-
lității. În următorul an, am primit scaune 
și alte elemente de logistică, împrumut, 
respectiv am putut urca în turnul Primăriei, 
unde câțiva tulnicari au interpretat cânturi 
din epoca Sfântului Ladislu. Marea schim-
bare s-a produs în 2015, când Zilele Sfân-
tului Ladislau au inaugurat Cetatea Oradea 
pe jumătate restaurată. De atunci, acesta 
este locul stabil de desfășurare al festi-
valului. Anul trecut am primit o finanțare 
mică din partea Primăriei, iar în acest an 
am primit atât o finanțare mai mare, cât 
și sprijin logistic. Aceasta este o atitudine 
firească fiindcă festivalul cultural servește 
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tului Ladislau sunt importante și din punc-
tul de vedere al imaginii orașului. 

– Dacă vorbim despre parteneri, poate 
că niciodată nu s-au mai alăturat atâtea 
organizații, atâtea instituții ca parteneri 
în organizarea festivalului cultural. 

– Da, aveți dreptate, așa este. Legătura cu 
Universitatea Creștină Partium, departa-
mentul de Arte, este mai veche. În acest 
an, însă, am semnat un contract de par-
teneriat cu conducerea Universității, iar 
conform acestuia, unele activități desfășu-
rate în cadrul festivalului sunt recunoscute 
drept practică profesională. De asemenea, 
Serviciul de Ajutor Maltez, Centrul Cultu-
ral Posticum, Institutul Balassi – Institutul 
Maghiar din București, precum și Serviciul 
Internațional de Siguranță a Copiilor con-
tribuie ca evenimentele noastre din acest 
an să fie și mai bogate. Un rol important 

în acest an îl are municipiul Debrecen, ca 
invitat special al festivalului. Seria de eve-
nimente organizate de municipalitatea din 
Debrecen va fi deschisă vineri, 23 iunie. 
Apoi, cu ocazia Anului Sfântului Ladislau, 
Secretariatul de Stat pentru Politici Națio-
nale al Cancelariei Primului Ministru aduce 
la Zilele Sfântului Ladislau o expoziție cu 
fresce tematice din Bazinul Carpatic.  Pe 
lângă instituțiile amintite, mai sunt nume-
roase asociații care participă cu evenimen-
te proprii în cadrul festivalului cultural. 

– Privind întregul program al festivalului 
din acest an, dezvăluiți-ne, vă rugăm, 
care este evenimentul dumneavoastră 
preferat, respectiv ce evenimente ați re-
comanda cititorilor?

– Obișnuiam să spun, în glumă, că eveni-
mentul meu preferat e concertul de închi-
dere fiindcă asta înseamnă că s-a încheiat 
festivalul. Lăsând gluma la o parte, Întâl-
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nirea orădenilor de pretutindeni mi se 
pare un eveniment special, te poți întâl-
ni cu mulți orădeni pe care nu i-ai văzut 
de multă vreme. Degustarea aromelor 
maghiare – evenimentul gastronomic – 
e și el un eveniment frumos și de suc-
ces. Nu e nimic mai frumos decât să vezi 
copii râzând, astfel că și evenimentele 
adresate copiilor sunt foarte importan-
te. În acest an suntem și mai atenți în 
ceea ce privește partea vizuală, astfel 
că vor exista prezentări de veștminte și 
o paradă specifică perioadei Sfântului 
Ladislau. Vor fi, de altfel, și mai multe 
evenimente în centrul cărora se află 
personalitatea Sfântului Ladislau, înte-
meietorul orașului, evenimente pe care 
le recomand cu drag.

– De la an la an sunt mai multe eve-
nimente în program, mai multe locuri 
de desfășurare, mai mulți participanți. 
Se poate continua această creștere – și 
mai multe instituții partenere, și mai 
multe locuri de desfășurare?

– Nu e sigur că ceea ce e mai mare e 
și mai mult. La un moment dat, când 
un eveniment ajunge să aibă publicul 
de dimensiunile pe care și le-a propus, 
mai degrabă se concentrează pe îmbu-
nătățirea a ceea ce există deja decât pe 
creșterea dimensiunilor în continuare. 
Mai avem încă puțin “spațiu de mișca-
re”, deoarece dorim ca și comunitatea 
română din Oradea să cunoască mai 
bine personalitatea Sfântului Ladislau. 
Aș fi cel mai fericit dacă am ajunge ca 
această manifestare ar deveni zilele 
oficiale ale orașului. La acest lucru mai 
este, însă, mult de muncit.
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1. Intrarea la evenimente - cu câteva excepții 
- este gratuită.

2. Este interzis accesul cu obiecte care pot 
pune în pericol ordinea publică sau inte-
gritatea fizică a persoanelor

3. Persoanele sub 18 ani nu vor fi servite cu 
țigări și/sau băuturi alcoolice

4. Nu se recomandă prezența pe terito-
riul evenimentului alături de animale de 
companie. Dacă acest lucru e inevitabil, 
stăpânul este obligat să pună animalului 
botniță și lesă, sau să-l țină în cușcă și să se 
îngrijească de igiena lui

5. Manifestarea va fi înregistrată (audio-vi-
deo). Participanții care apar pe înregistrări 
vor putea apărea cu nume doar dacă își 
dau acceptul. Respectivii nu vor putea 
avea niciun fel de pretenții de la cei care 
realizează înregistrările sau de la organi-
zatori

6. În timpul manifestării este permisă foto-
grafierea, însă înregistrări video ale con-
certelor nu pot fi făcute decât cu acordul 
scris al organizatorilor

7. Este interzisă comercializarea și consumul 
drogurilor, în conformitate cu legislația în 
vigoare

8. Orice activitate comercială pe întreg teri-
toriul manifestării este permisă NUMAI cu 
acordul organizatorilor

9. Cerșitul este interzis

10. Se interzice amenajarea de locuri de foc și 
aprinderea focului

11. Să avem grijă de amenajările din Cetatea 
Oradea

12. În timpul concursului de gătit solicităm 
atenție deosebită în privința mâncărurilor 
fierbinți și a modului în care vizitatorii se 
apropie de spațiile culinare

13. Deșeurile – inclusiv chiștoacele de țigară 
– vor fi aruncate numai în coșuri de gunoi, 
pubele, containere, scrumiere destinate 
pentru acest lucru, și care sunt puse la dis-
poziție

14. Vă rugăm să folosiți toaletele publice de-
semnate

15. Dacă găsiți obiecte pierdute de alții, vă 
rugăm să le depuneți la cortul de informa-
ții; proprietarii le vor putea ridica de acolo

16. Organizatorii nu răspund pentru eventu-
alele daune cauzate de comportamentul 
iresponsabil ai vizitatorilor

17. Vizitatorii vor avea la dispoziție punct de 
prim ajutor, de serviciile Poliției și de un 
punct de informare. În caz de orice fel de 
problemă sau de provocare, apelați la au-
toritățile prezente sau la organizatorii de 
la fața locului. Vă rugăm să vă simțiți bine 
ocolind tulburarea ordinii publice

18. Pentru anumite evenimente din cursul 
serilor, organizatorii vor pune scaune la 
dispoziția persoanelor în vârstă și a celor 
cu handicap locomotor. Ocuparea acestor 
scaune se va face în ordinea sosirii la locul 
evenimentului, motiv pentru care suge-
răm să vă programați venirea din timp la 
Cetate. Pe cei tineri îi rugăm să nu ocupe 
scaunele, respectiv să-și cedeze locul celor 
mai în vârstă. În cazuri excepționale, per-
soaele mai în vârstă pot veni cu scaun de 
acasă.

Prin intrarea la eveniment, Dumneavoastră acceptați Regulile Casei și luați la cunoștință 
faptul că organizatorii verifică respectarea acestora.

Cei care vor încălca Regulile Casei pot fi poftiți afară de către organizatori.

REGULILE CASEI
Accesul la evenimente și prezența acolo sunt posibile prin acceptarea și îndeplinirea 

condițiilor de mai jos:
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CO-ORGANIZATOR

CASA MEȘTEȘUGĂREASCĂ
ORĂDEANĂ

NAGYVÁRADI
KÉZMŰVES HÁZ

PARTENERI PRINCIPALI

PARTENERI

PARTENERI MEDIA PRINCIPALI

PARTENERI MEDIA
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ORGANIZATOR PARTENER APĂ PARTENER BERE

FINANȚATORI INSTITUȚIONALI

SPONSORI PRINCIPALI

SPONSORI

Megvalósult
a Magyar Kormány

támogatásával

emberi erőforrások
minisztériuma

PRIMĂRIA MUNICIPIUL

ORADEA
NAGYVÁRADI
POLGÁRMESTERI HIVATAL

Debrecen
Megyei Jogú Város
Önkormányzata

KOVÁCS KOVÁCS
SRL

DONATORI

SIPOS SÁNDORKÁDÁR JÁNOSDR. FERENCZ JÓZSEF

PARDEK ISTVÁN
L&P AUTOCENTER

SZERENCSEJÁTÉK
SERVICE

NONPROFIT KFT.
PRO PATRIA
egyesület
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