
1

Szent László Napok / Zilele Sfântului Ladislau

CA
IET

-PR
OG

RA
M

www.szentlaszlonapok.ro
www.zilelesfantuluiladislau.ro

Szent László Napok / Zilele Sfântului Ladislau

INTRAREA LIBERĂ!

ORGANIZATOR

 ASOCIAŢIA
SZENT LÁSZLÓ

ORADEA

ZILELE MAGHIARE DIN ORADEA
EDIȚIA A PATRA



2 3

Szent László Napok / Zilele Sfântului Ladislau

Dragi participanți,

Pentru al patrulea an consecutiv ne aflăm în fața unei provocări care care urmează unei peri-
oade de muncă deloc ușoară de pregătire a Zilelor Sfântului Ladislau, muncă plină de terme-
ne-limită și planuri de sarcini adesea readaptate, perioadă în urma căreia putem să observăm 
în sfârșit cristalizarea programului manifestării. Provocarea de a sumariza pe prima pagină a 
caietului-program gândurile cu care vă recomandăm această manifestare este cu atât mai difi-
cilă cu cât multitudinea de mesaje pe care vrem să le transmitem este foarte greu de exprimat 
într-o manieră sumară. 

Este necesar să spunem de ce considerăm important să păstrăm vie amintirea Sfântului Ladis-
lau, întemeietorul orașului, și de ce tocmai în această formă. Trebuie să spunem ce rol ar dori să 
îndeplinească manifestarea în viața culturală a Oradiei, în consolidarea sentimentului de “acasă” 
al orădenilor, iar în ceea ce privește obiectivele pe termen lung, în ce fel am putea contribui la 
conectarea și mai puternică între români și maghiari, respectiv maghiari și maghiari. Dincolo 
de toate acestea, nu putem mulțumi îndeajuns tuturor celor care, prin voluntariat sau prin mij-
loace financiare, prin contribuția companiilor lor ne susțin și cred în succesul Zilelor Sfântului 
Ladislau. 

Patru ani nu sunt un timp foarte îndelungat. Este un clișeu, dar este adevărat: asemănător unui 
copil de patru ani, sărbătoarea orașului care “poartă pantofi de copil” tocmai acum se dezvoltă. 
Are nevoie de încurajări, susținere, încredere pentru a simți că eforturile sale nu sunt în zadar. Și 
până acum și-a justificat existența legitimă, însă pentru entuziasmul tineresc are nevoie de mai 
mult decât încrederea în propriile obiective pozitive. Iar acest “mai mult” doar dumneavoas-
tră, participanții puteți să ni-l oferiți prin prezența dumneavoastră, prin faptul că sunteți sincer 
interesați de evenimente, prin faptul că veți răsfoi caietul-program cu cel puțin la fel de mult 
entuziasm ca cel pe care l-am trăit noi, organizatorii, când l-am redactat. 

Anul acesta pentru prima dată ne puteți sprijini nu doar moral, ci și material, prin achiziționarea 
brățărilor de susținător. Am considerat necesară crearea unei astfel de posibilități – credem că 
susținerea materială a participanților este binevenită pentru a putea păstra atât gratuitatea, cât 
și nivelul ridicat de calitate al evenimentelor din cadrul Zilelor Sfântului Ladislau. Astfel, cei care 
doresc să contribuie la organizarea ediției de anul viitor a Zilelor Sfântului Ladislau sunt invitați 
să cumpere brățări de susținere și, cu puțin noroc, vor putea câștiga și premii substanțiale. Ce 
premii? Aflați din prezentarea campaniei de susținere, în pagina alăturată.

Tot ce merită să fie știut despre a patra ediție a Zilelor Sfântului Ladislau poate fi citit în paginle 
acestui caiet-program pe care îl țineți în mână. Fie ca acest program să reprezinte mesajul 
nostru. 

Cu stimă, 

organizatorii. 

Oradea, iunie, 2016. 

CU BRĂȚARĂ PENTRU ZILELE SFÂNTULUI LADISLAU

III. VERZI (10 LEI)

I. MOV (30 DE LEI)

II. PORTOCALII (20 DE LEI)

Dacă e vară, atunci sunt Zilele Sfântului Ladislau – de patru ani 
este adevărată afirmația, iar la succesul festivalului cultural al 
Oradiei puteți contribui de acum și dumneavoastră prin achizițio-
narea brățărilor de susținător. 

Puteți alege dintre cele trei tipuri de brățări:

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

Astfel, cei cu brățară mov vor avea sansa să câstige o bicicletă,
iar cei cu brățară portocalie, un weekend la o stațiune de wellness din Ungaria. 

Cei cu brățară verde vor putea câstiga o invitație de două persoane la festivalul Untold de la Cluj – 
valabilă pentru ziua de joi, 4 august sau cazare pentru două persoane, timp de patru zile, 

în campingul festivalului Double Rise de la Rimetea.
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SÂMBĂTĂ, 18 IUNIE
9.00
Drumeție și joc istoric de rol de la Biharia 
la Oradea 

Întâlnire la ora 8:30 la fortificația cu valuri de 
pământ din Biharia.
La nevoie asigurăm transport de la Oradea. 
Expertul drumeției este profesorul de istorie 
Csorba Mihály, iar organizatorul este Bősze 
László.

Încercăm să evocăm trecutul, amintindu-ne 
de momentul când instituţiile, administraţia, 
bunurile mobile, trupele, şi animalele au fost 
mutate din fortăreaţa din Biharia în noua ceta-
te aflată pe malul Crişului. După o scurtă pre-
zentare, informare şi instruire se va porni pe 
jos din fortificația cu valuri de pământ din Bi-
haria către Cetatea Oradea. Fiecare participant 
va juca rolul ales în această mutare imaginară. 
Traseul va urma, pe cât posibil, cel mai scurt 
drum folosit de-a lungul secolelor.

DUMINICĂ, 19 IUNIE
9.30
De la Sfântul Ladislau la Sfântul Ladislau – 
pe două roți, fără frontiere

Pornire: Cetatea Oradea, curtea cetății
Sosire: Biharkeresztes (Ungaria) – la statuia 
Sfântului Ladislau

Prin intermediul turei de ciclism Oradea-Bihar-
keresztes şi retur, care se desfăşoară pentru 
al treilea an consecutiv, organizatorii Zilelor 
Sfântului Ladislau şi ce care li se vor alătu-
ra doresc să atragă atenția asupra nevoii de 
construire a pistelor de biciclete, asupra ne-
voii protejării mediului înconjurător, respectiv 
asupra importanței sportului în viața de zi cu 
zi. Ciclotura îşi propune creştea popularității 
Zilelor Sfântului Ladislau – unul din cele mai 
importante evenimente culturale din Oradea, 

precum şi atragerea spre eveniment a locuito-
rilor de dincolo de graniță.
Un aspect important în acest an este că sunt 
aşteptate să se înscrie cât mai multe familii – 
de la cei mici până la bunici, toți sunt invitați 
să urce pe două roți şi să parcurgă relaxați cei 
doar 40 de kilometri (dus-întors). O altă nouta-
te este faptul că în acest an ciclotura fără fron-
tiere va avea loc duminică, în 19 iunie, astfel că 
în calea doritorilor nu vor putea sta obstacole 
precum mersul la muncă sau la şcoală. 
De-a lungul turei vor exista, cu siguranță, opriri 
pentru ca toată lumea să îşi poată trage sufle-
tul. După trecerea graniței, bicicliştilor porniți 
din Oradea li se vor alătura şi alții şi împreună 
vor ajunge la biserica din Ártánd. După oprirea 
de câteva minute, bicicliştii vor continua dru-
mul spre Biharkeresztes, unde anul acesta vor 
fi aşteptați cu un program special.

18.00
Zórád, “scriitorul de imagini” – Expoziție 
cu ilustrațiile literare ale artistului Zórád 
Ernő 
Loc: Cetatea Oradea, Corp C

Expoziția va fi vernisată de Zórád Katalin şi de 
Zórád Zsuzsanna, fiicele artistului. 

DUM
INICĂ, 19 IUNIE
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Zórád, scriitorul de imagini – 
expoziție cu ilustrațiile literare ale 
artistului 

Zórád Ernő (Balassagyarmat, 16 octombrie, 
1911 – Budapesta, 8 aprilie, 2004), “Boemul 
Preciziei”, a fost un artist complex: creator de 
benzi desenate, pictor, grafician, ilustrator, ca-
ricaturist şi maestru al artelor decorative. 

După cum spunea el însuşi, inițial a urât şi a 
desconsiderat benzile desenate şi a început 
să le realizeze doar din nevoie; totuşi ulterior 
a recunoscut că “un roman de benzi desenate 
este cea mai dificilă zonă de grafică aplicată”. 
De altfel, el a devenit poate cel mai cunoscut 
şi cel mai influent reprezentant maghiar al ge-
nului şi a avut o contribuție esențială la contu-
rarea romanului de benzi desenate cu valoare 
artistică. 

De altfel, după cel de-al Doilea Război Mondi-
al, Zórád a muncit în presă, unde a realizat gra-
fică şi caricaturi. Ulterior, a fost grafician al re-
vistei de cuvinte încrucişate Füles (Urechiatul). 
Primul său roman de benzi desenate, după 
Winnetou al lui Karl May, a fost publicat în 
1957. Deşi el nu a considerat romanul ca fiind 
unul de valoare, acesta are o mare importan-
ță deoarece este primul în care sunt folosite 
aşa-zisele “bule de vorbire” în locul cuvintelor 
scrise în partea de jos a imaginilor, cum se 
practica până atunci în Ungaria. 

În anii  ’70-’80, mai multe din lucrările artistului 
au apărut în albume care includeau şi picturi 
de câte o pagină. Acestea sunt, de altfel, şi în 
ziua de azi păstrate cu sfințenie de către colec-
ționari. 

În jurul anului 1970, Zórád a pus în aplicare 
pentru prima dată colajul ca tehnică, care a 
devenit “marca sa înregistrată”. Pentru a crea o 
atmosferă potrivită şi pentru a sugera contex-
tul, el a amplasat bucăți de fotografii şi stampe 
între desene. 

Zórád a rămas în memoria artistică nu doar 
datorită benzilor desenate, ci şi datorită ilus-
trațiilor din cărți şi reviste, precum şi datorită 
diafilmelor realizate începând cu 1952. El a 
creat ilustrații care au însoțit operele scriitori-
lor săi favoriți: Krúdy Gyula, Mikszáth Kálmán 
şi Móricz Zsigmond. El nu a întors spatele nici 
vocației sale inițiale, pictura: a avut expoziții 
numeroase cu acuarelele sale atât în Ungaria, 
cât şi în străinătate.
(Susa: Wikipedia)
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16:30
Depunere de coroane la statuia din Oradea 
a Sfântului Ladislau 
Loc: Curtea Palatului Episcopal Romano-Catolic 

17:00 
Energia viitorului – prezentare susținută 
de inventatorul Csefkó Pál 
Loc: Cetate, Corp J

17:30 
Vernisajul expoziției despre viața episco-
pului Márton Áron 
Loc: Cetatea Oradea, strada Breslelor 
Organizator: Fundația Partitipatio 

În slujba comunității – expoziție despre viața 
episcopului Márton Áron

În lumea noastră de acum, în care valorile tra-
diționale sunt relativizate, avem mare nevoie 
de personalități care, prin viziunea lor, prin 
curajul lor, prin susținerea oferită comunității 
reprezintă un adevărat exemplu pentru noi. 

Márton Áron (1896-1980), episcop romano-ca-
tolic de Alba Iulia, este o astfel de personalita-
te a istoriei secolului XX în Transilvania, un om 
a cărui viață şi gesturi istorice ar trebui cunos-
cute de noi toți, fiindcă acțiunile sale în slujba 
comunității ne pot inspira şi în zilele noastre. 

Episcopul care s-a bucurat de afecțiunea po-
porului s-a revoltat împotriva nedreptăților 
comise de dictatura comunistă şi socialistă de 
stat. S-a opus deportării evreilor, iar în perioa-
da dictaturii lui Ceauşescu şi-a susținut enori-
aşii asumându-şi umilințe şi defăimare. Gestu-
rile episcopului sunt un exemplu de apărare 
curajoasă a libertății credinței, a drepturilor 
omului şi a intereselor comunității. 

La împlinirea a 120 de ani de la naşterea sa, 
Secretariatul de Stat pentru Politică Naționa-

lă din Guvernul Ungariei a declarat anul 2016 
an comemorativ Márton Áron, cu susținerea 
arhiepiscopului romano-catolic de Alba Iulia, 
ÎPS Jakubinyi György, respectiv a preşedintelui 
Ungariei, Áder János. 

În cadrul anului comemorativ a luat naştere 
expoziția în aer liber care prezintă munca şi 
sistemul de gândire care îl călăuzeau pe epi-
scopul Márton Áron, prin intermediul unor ci-
tate provenite de la episcop, precum şi despre 
episcop. Cele 8 colaje ale expoziției prezintă, 
fiecare din alt unghi, viața şi epoca în care a 
trăit Márton Áron. Expoziția a putut fi văzută 
la Miercurea Ciuc, cu ocazia inaugurării statuii 
lui Márton Áron, iar acum va putea fi vizitată 
la Oradea, în cadrul Zilelor Sfântului Ladislau. 
Expoziția bilingvă (în limba română şi în lim-
ba maghiară) va fi vernisată în 20 iunie, de la 
ora 17:30, în prezența reprezentanților Secre-
tariatului de Stat pentru Politică Națională din 
Guvernul Ungariei şi va putea fi vizitată în Ce-
tatea Oradea oricând pe parcursul Zilelor Sfân-
tului Ladislau. 
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19:00
Gala de deschidere: discursuri și program 
artistic 
Loc: Filarmonica de Stat Oradea 

Gala de deschidere - Concert Muzica noastră 
populară, cu ansamblul Muzsikás și Petrás 
Mária
   
Ansamblul Muzsikás, înființat în 1973, este o 
formație de muzică populară maghiară cu un 
mare succes internațional, din SUA până în Ja-
ponia, din Londra şi Paris până în Amsterdam 
sau New York, precum şi cu premii importante 
în palmares. În anul 2008, formaţia a primit şi 
cea mai importantă distincţie internaţională 
de world music, Premiul WOMEX, drept recu-
noaştere a meritelor sale artistice.

Artiştii urcă pe scenele unor evenimente de 
muzică folk, muzică populară sau world mu-
sic, dar nu le sunt străine nici genuri precum 
jazzul, muzica celtică sau muzica klezmer. 
Ansamblul îmbină într-o manieră specială 
muzica populară tradițională şi muzica clasică 
maghiară din secolul XX. De-a lungul timpu-
lui, formaţia a cântat cu orchestre simfonice şi 
formaţii camerale străine de renume mondial, 
dar şi cu solişti importanţi precum Jandó Jenő 
sau Alexander Bălănescu.
Membrii ansamblului sunt Sipos Mihály (vioa-
ră, țiteră, voce), Porteleki László (vioară, cobză, 
tambură, voce), Éri Péter (violă, mandolină, 
fluiere, voce), Hamar Dániel (contrabas, gor-
dun, tobe, voce). Invitatul special şi partenerul 
de creație al formației ese artista Petrás Mária, 
care s-a născut în 1957 în localitatea Gioseni 

din Moldova. În copilărie a învățat cântecele 
populare şi dansurile ceangăilor din Moldo-
va, cânturile gregoriene în limba latină de la 
liturghii, precum şi rugile apocrife. Artista este 
adesea invitată să cânte în cadrul unor eveni-
mente care au legătură cu ceangăii din Moldo-
va şi cultura acestora. 
Intrarea la gala de deschidere este liberă, însă 
accesul se face pe baza solicitării unei invitații 
gratuite în limita locurilor disponibile – în zile-
le lucrătoare, între orele 16 şi 18, la sediul din 
Cetate al Asociației Sfântul Ladislau (clădirea I, 
prima uşă pe dreapta). Invitațiile se pot ridica 
şi de pe strada Republicii, nr.45/1, în zilele lu-
crătoare, între orele 9 şi 16.
 

MARȚI, 21 IUNIE
16:00
ARTGENERATOR 2. 

Expoziția studenților la Departamentul de 
Arte Plastice al Universității Creştine Partium

Loc: Galeria Departamentului de pe strada Mihai 
Viteazul
Organizator: Universitatea Creştină Partium, 
Departamentul de Arte Plastice

18:00
Vernisajul expoziției Retrospectivă, sem-
nată de Molnár László József 
Loc: Cetate, Corp C

Expoziția intitulată “Retrospectivă”, cu lucrări 
semnate de pictorul şi graficianul de origine 
orădeană Molnár László József, va fi vernisată 
în cadrul Zilelor Sfântului Ladislau. 
Vernisajul va avea loc marți, 21 iunie, de la ora 
18, în galeria amenajată în cadrul Cetății Ora-
dea. 
Expoziția va putea fi vizitată în perioada 21 – 
23 iunie, între orele 15 şi 18, respectiv în peri-
oada 24 – 26 iunie, între orele 11 şi 18.

Lucrările din cadrul expoziției reprezintă o se-
lecție de pe parcursul întregii cariere a artistu-
lui, de la începuturi până în prezent. “În cazul 
în care considerăm lucrările ca fiind o serie, un 

mare colaj, atunci ne aflăm în fața caracterului 
creatorului. Ne aflăm de asemenea, tangent, 
şi în fața lucrurilor care l-au influențat, experi-
ențelor pe care le-a trăit, a atmosferei politice, 
a interesului său pentru arta plastică.  (...) Lu-
crările sale sunt întregi şi privite în contextul 
timpului lor, de sine stătătoare, însă cu această 
ocazie vedem că ne pot plăcea şi împreună, 
sub formă de serie compactă. Acest lucru se 
poate întâmpla cu atât mai mult cu cât perioa-
dele de creație nu sunt foarte bine delimitabi-
le, ele se suprapun pe alocuri, un motiv utilizat 
în perioade anterioare poate deveni dominant 
ulterior, respectiv  o senzație poate să “erupă” 
din nou”, detaliază poetul Cukor György. 

Molnár László József s-a născut în 23 martie 
1951 la Oradea. A studiat la Institutul de Arte 
Plastice “Ion Andreescu” din Cluj-Napoca, pe 
care l-a absolvit în 1975, la secția Grafică. Din 
1980 trăieşte în Ungaria. Este membru al mai 
multor organizații artistice de profil din Unga-
ria, iar între 1998 şi 2004 a fost şeful catedrei 
de desen a Universității Eszterházy Károly din 
Eger.
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19:30
Operettissimo – seară de operetă
Loc: Cetatea Oradea, Teatrul de Vară
Organizator: Fundația Partitipatio

După succesul răsunător avut anul trecut, gru-
pul Operettissimo se întoarce la Zilele Sfântu-
lui Ladislau. În cadrul concertului, artiştii Ope-
rei Maghiare din Cluj şi ai Filarmonicii clujene 
care formează Operettissimo vor interpreta 
bucăți de operetă, musical, revue şi cântece de 
petrecere. Membrii Operettissimo sunt Kolcsár 
Katalin, Plesa Róbert, Rigmányi István, Kolcsár 
Péter, Deák Albert şi Gyenge Zoltán Balázs.

JOI, 23 IUNIE 
15:00
Simpozion: Sfântul Ladislau și epoca sa
(în limba maghiară)

Vorbitori invitați: Dr. Bárány Attila, profesor 
universitar (Universitatea din Debrecen, In-
stitutul de Istorie) Mihálka Nándor, arheolog 

(Oradea), Dr. Pósán László, profesor universi-
tar (Universitatea din Debrecen, Institutul de 
Istorie).
Moderatori: Dr. Szendrei Ákos, istoric (Univer-
sitatea din Debrecen) şi Dr. Szilágyi Ferenc, ge-
ograf (Universitatea Creştină Partium)

Loc: Cetatea Oradea, Corp I 

18:00
Arcașul-călăreț / A Lovasíjász – proiecție 
de film
Subtitrare în limba engleză
Loc: Universitatea Creştină Partium, Sala Festivă 
Organizator: Fundația Partitipatio 

Bilet de intrare: pentru adulți 5 lei, pentru copii 
3 lei.

20:30
Întâlnire cu publicul a regizorului filmului 
Arcașul-călăreț / A Lovasíjász, Kaszás Géza
Loc: Universitatea Creştină Partium, Sala Festivă 
Organizator: Fundația Partitipatio 

MIERCURI, 22 IUNIE
19:00
Săptămâna designului – Vernisaj 
Loc: Cetatea Oradea, Corp L
Organizator:  Universitatea Creştină Partium, De-
partamentul de Arte Plastice 

Săptămâna designului, Sfântu Gheorghe - Ex-
poziție retrospectivă la Oradea
În cadrul Zilelor Sfântului Ladislau, participan-
ții vor putea să viziteze expoziția sinteză reali-

zată în urma Săptămânii Designului din Sfântu 
Gheorghe, eveniment care s-a desfăşurat în 
noiembrie 2015. 
Săptămâna Designului a avut ca obiectiv pre-
zentarea designului contemporan publicului 
local, precum şi organizarea a unor expoziții, 
workshopuri, dezbateri, prezentări de modă 
şi un târg de profil. Prin interediul evenimen-
tului s-a dorit crearea unui spațiu de întâlnire 
pentru reprezentanții breslei din România şi 
Ungaria, designerii locali şi din Ungaria, dar şi 
pentru manageri şi redactori de specialitate 
din domeniu.
De asemenea, în cadrul Săptămânii Designu-
lui s-a organizat un concurs de proiecte pentru 
studenţi, în domeniul designului de obiect sau 
piesă de mobilier din lemn. Obiectele selec-
tate de un juriu internaţional au fost ulterior 
realizate în parteneriat cu firmele din clusterul 
lemnarilor din judeţ şi au fost expuse pentru a 
putea fi admirate de publicul larg.
Expoziţia din cadrul Zilelor Sfântului Ladislau 
prezintă o sinteză a evenimentelor, cu ac-
cent pe creaţiile participante la concursul de 
design. Expoziția va fi vernisată de Damokos 
Csaba, preşedintele filialei Sfântu Gheorghe a 
Uniunii Artiştilor Plastici din România.   
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18:30
Prezentarea ediției 2015 a Anuarului Civil 
Maghiar din Transilvania
Loc: Cetatea Oradea, Corp J 

Volumul va fi prezentat – în limba maghiară - 
de dr. Bodó Barna, profesor universitar, redac-
torul cărții, precum şi de co-autoarele Szabó 
Lilla şi Mészáros Tímea, reprezentante ale Zile-
lor Culturale Maghiare din Cluj, respectiv Zile-
lor Sfântului Ladislau.
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VINERI, 24 IUNIE
10:00–20:00
Tradiții din mână în mână – Târg meșteșu-
găresc
Loc: Cetatea Oradea, curtea meşteşugarilor
Organizator: Asociația Sfântul Ladislau, Asociaţia 
Agricultorilor din Valea Ierului

În primul an al evenimentului poate a fost ne-
obişnuit faptul că la târgul din cadrul Zilelor 
Sfântului Ladislau nu se găseau nici baloane 
în formă de Mickey Mouse, nici brățări fosfo-
rescente, însă între timp acest lucru a devenit 
firesc şi rândul vizitatorilor – la târgul din ca-
drul Zilelor Sfântului Ladislau se pot cumpăra 
exclusiv produse meşteşugăreşti, iar kitschul 
rămâne în afara porților cetății. 
Vor exista, însă – de altfel este deja o tradiție 
– produse utile, decorațiuni lucrate manual, 
respectiv delicatese preparate manual. Cei in-
teresați vor fi inițiați de către experți în câteva 
din tainele meşteşugurilor tradiționale, însă, 
desigur, vizitatorii nu vor afla totul, fiindcă ori-
ce meşteşugar care se respectă are ingredien-
tele sale secrete sau o tehnică doar de el ştiută.
Și în acest an tradițiile vor merge din mână în 
mână: de vineri, 24 iunie, de la ora 10 până du-
minică seara, vizitatorii vor putea savura oferta 
şi mai diversă decât anul trecut, iar experiența 
arată că e indicat să achiziționezi un produs de 
îndată ce ți-a plăcut pentru că mai târziu e po-
sibil să îl fi luat deja altcineva.

 
10:00–13:00, 15:00–18:00
Activități interactive pentru copii: Tipo-
grafia din Vizsoly 

Confecţionarea hârtiei, turnarea literelor din 
plumb, tipărire pe tiparniță de epocă (sec. XVI-
XVII) con-struită cu ajutorul Muzeului de Arte 
şi Meserii. 

Loc: Cetatea Oradea, Corp J
Organizator: Asociația Civilă Maghiară

10:00–19:00
Expoziția colecționarului orădean de cac-
tuși Tóth László 
Loc: Cetatea Oradea, curtea meşteşugarilor
Organizator: Asociația Civilă Maghiară

10:00
Vizitarea mormintelor de personalități is-
torice din cimitirul Rulikowski 
Loc: cimitirul Rulikowski 

Pentru a participa este necesar să vă înscrieți la 
punctul info din Cetatea Oradea. Ghidajul este 
asigurat în limba maghiară de Farkas László.
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10:00
Pietrele Oradiei: prezentare despre istoria 
industrială a Oradiei și despre producția 
de cărămidă din oraș
(în limba maghiară)

Prezentarea colecției de cărămizi cu pecete a 
orădeanului Komáromi Ernő. Prezentare făcu-
tă de is-toricul Dr. Fleisz János.

Loc: Cetatea Oradea, Corp I
Organizator: Asociația Civilă Maghiară

11:00–18:00
Expoziția Contrast

Expoziție pentru tineri, adresată celor cu vâr-
sta de peste 14 ani

Loc: Cetatea Oradea, Corp L
Organizator: Asociația Tinerilor Creştini din Tran-
silvania, Uniunea Tinerilor Reformați de pe lângă 
Piatra Craiului   

12:00
Legendarium Secuiesc / Székelyföldi Le-
gendárium – proiecții de povești animate 
Loc: Galeria Subterană a Cetății - Corp M

Întâlnire cu publicul a fondatorului proiectu-
lui Legendarium Secuiesc/ Székelyföldi Le-

gendárium, Fazakas Szabolcs.

10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Descoperirea Cetății Oradea 
Tur ghidat în limba română și în limba 
maghiară 
Organizator: Administrația Cetății

Anul trecut, Zilele Sfântului Ladislau au fost or-
ganizate pentru prima dată în Cetatea Oradea, 
un loc de desfăşurare pe care îl merită. Atunci 
încă erau în desfăşurare lucrările de restaurare, 
însă în acest an, Cetatea îi aşteaptă pe vizita-
tori în toată splendoarea ei. Astfel, doritorii o 
vor putea descoperi sub ghidajul profesioniş-
tilor.
Cei interesați pot lua parte la două tipuri de 
tururi: 
• Tur ghidat: pentru adulți - 10 lei, pentru copii 
5 lei. Maximum 40 de persoane pot participa 
la un tur. Înscrieri şi întâlnire la punctul info din 
Cetate. 
• Vizitarea Muzeului Cetății şi al Municipiului 
Oradea fără ghid, vizitarea Sălii Grifonilor şi a 
ruinelor fostei Catedrale. Preț: 3 lei. Maximum 
25 de persoane pot participa la un tur. Înscrieri 
şi întâlnire la biroul turistic situat în  Corpul B 
(Palatul Princiar).  
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16:00
Poveste despre Regele Matia 

Îndeletnicire jucăuşă şi interactivă în colabora-
re cu artistul Róka Szabolcs 

Loc: Cetatea Oradea, Corp M

17:00
Cu locomotiva în Legendarium Secuiesc

Proiecție de film documentar. Invitat Fazakas 
Szabolcs, fondatorul proiectului Legendarium 
Secuiesc.

Loc: Galeria Subterană a Cetății - Corp M

18:00
Prezent care trăiește din trecut. Tradițiile 
noastre, recroite 
Loc: Cetatea Oradea, Teatrul de Vară  
Organizator: Societatea Prietenele Vinului

O prezentare vestimentară însoțită de dans, 
eveniment organizat de Asociația Prietenele 
Vinului, va colora vineri, 24 iunie, programul 
Zilelor Sfântului Ladislau. Muzica, portul popu-
lar şi dansurile specifice diverselor regiuni din 
Transilvania vor fi prezentate de Ansamblul de 
Dansuri Populare şi Orchestra Csil-lagocska, 
iar creațiile vestimentare de inspirație folclori-
că vor fi prezentate de Prietenele Vinului.

19:00
Degustare de vin - Se prezintă crama Saus-
ka 
Loc: Galeria Subterană a Cetății - Corp M
Organizator: Vura Vinoteka

19:00
Concert: Milagro Santana Tribute Band
Loc: Cetatea Oradea, Scena mare

Fani ai lui Santana, atenție! Milagro Santana 
Tribute Band cântă la Oradea!
Milagro Santana Tribute Band a luat naştere în 
2010, inspirată de senzaționalul concert susți-
nut de Car-los Santana în 1986, la Budapesta, 
precum şi de muzica solară, veselă şi profundă 
a talentatului chitarist mexican. “Adevărul este 
că dintr-o bucată de lemn şi şase bucăți de 
sârmă se pot naşte minuni. În tim-pul concer-
tului am văzut că omul nu doar cântă la chita-
ră, ci toată ființa lui este implicată în muzică. 
Atunci am înțeles faptul că o chitară este doar 
instrumentul prin care noi, publicul, să putem 
simți bucu-ria, echilibrul, armonia care există 
în Carlos”, detaliază convingător fondatorul 
trupei Milagro Santana Tribute Band. Scopul 
membrilor formației – Csonka Zoltán (chita-
ră), Belicza András (percuție, voce), Radi Tamás 
(clape), Bakó Árpi (chitară bas), Zombori Attila 
(tobe), Uzsorás Ádám (voce), Monori Jani (con-
ga) – este să redea în concertele lor muzica 
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lui Carlos Santana într-o interpretare liberă. Cu 
ocazia Zilelor Sfântului Ladislau, Milagro Santa-
na Tribute Band  se va afla pentru prima dată 
la Oradea. 

21:00
Concert: Ismerős Arcok 
Loc: Cetatea Oradea, Scena mare

Formația Ismerős Arcok (Chipuri cunoscute): 
muzică fără vârstă şi senzația de apartenență
Deşi de cele mai multe ori se vorbeşte despre ei 
doar ca despre o formație care cântă rock tradi-
țional, trupa Ismerős Arcok (Chipuri cunoscute) 
reprezintă mult mai mult de atât: în ultimii ani, 
muzicienii s-au transformat într-un simbol şi 
pentru maghiarii care trăiesc în afara Ungariei. 
Formația va urca pe scenă în 24 iunie, de la ora 
21:00, în fața publicului orădean.

Ismerős Arcok înseamnă muzică rafinată, care 
transmite mesaje esențiale, precum şi versuri 
care une-ori sunt nemilos de sincere.  Prin ori-
ginalitatea lor, Ismerős Arcok  se diferențiază 
de multe alte trupe din generația actuală de 
muzicieni din Ungaria. În muzica lor, pe lângă 
sunetele clasice de rock, pot fi descoperite şi ac-
cente blues, jazz, pop, world music. Amprentele 
emoționale ale membrilor formației – Nyerges 
Attila (chitară, voce), Práder Vilmos (chitară, 
voce), Leczó Szilveszter (clape), Galambos Nán-
dor (chitară bas), Kovacsik Tamás (tobe, percu-
ție), Tánczos István (saxofon, voce) – se găsesc 
în melodiile lor profunde.
Muzica fără vârstă a celor de la Ismerős Arcok 
se moşteneşte din generație în generație, astfel 
că trupa a devenit şi favorita familiilor. Formația 
a mai concertat în Transilvania, iar în Oradea a 
urcat pe scenă în 2006. 
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SÂMBĂTĂ, 25 IUNIE
09:00–15:00
Degustarea aromelor maghiare – Compe-
tiție gastronomică - Gătit cu bucurie 
Loc: Cetatea Oradea, curtea cetății

Degustarea aromelor maghiare – competiție 
gastronomică în Cetatea Oradea

Un concurs gastronomic special va avea loc în 
Cetatea Oradea sâmbătă, 25 iunie, de la ora 9, 
în cadrul Zilelor Sfâtului Ladislau. Evenimentul 
intitulat “Degustarea aromelor maghiare” este 
unul din punctele de neratat din programul 
festivalului cultural. Competiția gastronomică 
este populară nu doar în rândul specialiştilor 
în domeniu, ci şi printre iubitorii de mânca-
re bună, deoarece delicatesele vor putea fi 
gus-tate în schimbul unei sume modice. 

Pentru cei care doresc să participe la compe-
tiție: nu există reguli stricte, însă organizatorii 
şi-ar dori ca mâncărurile care se vor găti să 
aducă aminte de perioada Sfântului Ladislau 

prin utilizarea de ingredi-ente şi condimente 
care erau disponibile şi în perioada medievală. 
Sunt aşteptați concurenți atât din Ardeal, cât şi 
din Ținutul Secuiesc şi din Ungaria, astfel că cel 
mai probabil va exista şi o prezentare a gastro-
nomiei specifice fiecărei zone. Juriul va puncta 
şi va alege câştigătorul în funcție de – în mod 
evi-dent - gustul mâncării, dar şi în funcție de 
fidelitatea, ca atmosferă şi conținut, față de 
perioada medie-vală. Informații suplimentare 
şi înscrieri la Búzás Annamária - buzasanna-
mari@gmail.com.

10:00–20:00
Tradiții din mână în mână – Târg meșteșu-
găresc
Loc: Cetatea Oradea, curtea meşteşugarilor
Organizator: Asociația Sfântul Ladislau, Asociaţia 
Agricultorilor din Valea Ierului

ACTIVITĂȚI PENTRU COPII

10:00 – 15:00
Teren popular de joacă 

10:00
Îndeletniciri meșteșugărești, prezentare 
meșteșuguri 
Loc: Cetatea Oradea, curtea cetății
Organizator: Asociația Pro Partium 

10:00–13:00
Activități interactive pentru copii:
împâslire și pielărie
Loc: Cetatea Oradea, Corp M
Organizator: Asociația Kerege – Asociație Meşteşu-
gărească şi de Păstrare a Moştenirii, Asociația Pro 
Partium

9:00
Prezentare de cort tip iurtă din perioada 
descălecării

Tir cu arcul lângă iurtă de la orele: 11:00–12:00, 
15:00–16:00, 19:00– 21:00 

Loc: Cetatea Oradea, curtea cetății
Organizator: Asociația Kerege – Asociație Meşteşu-
gărească şi de Păstrare a Moştenirii, Asociația Pro 
Partium 

10:00–13:00, 15:00–18:00
Activități interactive pentru copii: Tipo-
grafia din Vizsoly 

- confecţionarea hârtiei, turnarea literelor din 
plumb, tipărire pe tiparniță de epocă (sec. XVI-
XVII) construită cu ajutorul Muzeului de Arte 
şi Meserii. 

Loc: Cetatea Oradea, Corp J
Organizator: Asociația Civilă Maghiară

10:00–12:00
Îndeletniciri meșteșugărești cu voluntarii 
Serviciului Internațional de Salvare a Co-
piilor
Loc: Cetatea Oradea, Corp M
Organizator: Asociația Civilă Maghiară

11:00
Copacul care ajunge până la cer 

Spectacol de teatru de păpuşi al Trupei Liliput 
– Teatrul Szigligeti, Oradea  

Loc: Cetatea Oradea, curtea cetății 
Organizator: Asociația Pro Partium 
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10.30–19.00
Cortul de relaxare Mama și copilul (0-3 ani)
Loc: Cetatea Oradea, Bastionul Ciunt

10.00–15.00 
Joc de societate Legendarium Secuiesc și 
ascultare de audiobook-uri 
Loc: Cetatea Oradea, curtea cetății

14:00
Legendarium Secuiesc – proiecții de po-
vești animate 
Loc: Galeria Subterană a Cetății - Corp M

10:00
Vernisaj și prezentare de calendar jubiliar 

Vernisajul expoziției Sfântul Ladislau şi Oradea 
în cărți poştale vechi, precum şi lansarea volu-
mului Rimetea şi împrejurimile în cărți poştale 
vechi, precum şi a calendarului 2017 redactat 
de scriitorul Balázs F. Attila 

Loc: Cetatea Oradea, curtea meşteşugarilor

10:00–20:00
Cortul de medicină populară
Loc: Cetatea Oradea, curtea cetății 

11:00–18:00
Expoziția Contrast

Expoziție pentru tineri, adresată celor cu vâr-

sta de peste 14 ani 
Loc: Cetatea Oradea, Corp L
Organizator: Asociația Tinerilor Creştini din Tran-
silvania, Uniunea Tinerilor Reformați de pe lângă 
Piatra Craiului 

17:00–19:00
Trecut viu în Vila Darvas–La Roche din Ora-
dea
Loc: Vila Darvas–La Roche

Unul dintre cele mai frumoase palate orăde-
ne în stil secesionist, Casa Darvas–La Roche 
situată pe stra-da Iosif Vulcan îi aşteaptă pe 
participanții la Zilele Sfântului Ladislau. În 
schimbul unui bilet de intrare simbolic de 1 
leu, doritorii pot să admire căminul unei familii 
de la începutul secolului XX. Deşi vila, deschisă 
publicului larg în această primăvară, nu deține 
statutul oficial de muzeu, ceea ce îi aşteaptă 
pe vizitatori putem descrie prin termenul de 
locuință-muzeu. Oricine poate vizita casa în 
intervalul orar menționat, însă de la ora 17, re-
spectiv de la ora 18 vor începe tururi ghidate 
la care numărul de partici-panți este limitat la 
zece persoane. Astfel, pentru a participa este 
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nevoie să vă înscrieți în prealabil în 25 iunie, 
până la ora 16, la punctul info din Cetatea Ora-
dea.

11:00–16:00
Competiție de orientare în alergare

Fiecare concurent primeşte câte o hartă pe 
care sunt marcate puncte pe care trebuie să le 
găsească în cel mai scurt timp posibil. Compe-
tiția nu este adresată unei vârste anume: pot 
să concureze părinți alături de copii, tineri do-
ritori de sport sau un cuplu mai în vârstă care 
doreşte să se plimbe. 

Loc: Șanțul Cetății, Parcul Dendrologic. Punct de 
start: Poarta de est
Organizator: Liceul Ady Endre, Clubul Sportiv

10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Descoperirea Cetății Oradea  
Tur ghidat în limba română și în limba ma-
ghiară 
Organizator: Administrația Cetății 

Anul trecut, Zilele Sfântului Ladislau au fost or-
ganizate pentru prima dată în Cetatea Oradea, 
un loc de desfăşurare pe care îl merită. Atunci 
încă erau în desfăşurare lucrările de restaurare, 
însă în acest an, Cetatea îi aşteaptă pe vizita-
tori în toată splendoarea ei. Astfel, doritorii o 
vor putea descoperi sub ghidajul profesioniş-
tilor.
Cei interesați pot lua parte la două tipuri de 
tururi: 
• Tur ghidat: pentru adulți - 10 lei, pentru copii 
5 lei. Maximum 40 de persoane pot participa 
la un tur. Înscrieri şi întâlnire la punctu1111l 
info din Cetate. 
• Vizitarea Muzeului Cetății şi al Municipiului 
Oradea fără ghid, vizitarea Sălii Grifonilor şi a 
ruinelor fostei Catedrale. Preț: 3 lei. Maximum 
25 de persoane pot participa la un tur. Înscrieri 
şi întâlnire la biroul turistic situat în Corpul B 
(Palatul Princiar).  
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12:00
Alimentația înaintașilor și urmașilor noștri 

Cunoscuți nutriționişti orădeni vor susține o 
prelegere în limba maghiară despre cum am 
putea să adaptăm alimentația înaintaşilor noş-
tri la posibilitățile prezentului, în viețile noas-
tre şi în interesul sănătății generațiilor viitoare. 
Prezintă: Naomi şi Kor

Loc: Cetatea Oradea, Corp M

12:00
Vizită la cripta Catedralei romano-catolice

Întâlnire la ora 11:45, la intrarea de pe latura 
stângă a catedralei.
Din cauza numărului limitat de participanți, 
doritorii sunt rugați să se înscrie la punctul 
info. 

13:00
Demonstrație de șoimărit

Sub îndrumarea şoimarului profesionist Kiste-
leki Gergely

Loc: Cetatea Oradea, în fața scenei mari 

Pe lângă promovarea valorilor locale, una din 
misiunile importante ale Zilelor Sfântului La-
dislau este popularizarea la scară largă a hun-
garicumurilor (produse, servicii, îndeletniciri, 
etc unice şi de înaltă calitate specifice Unga-
riei), astfel că evenimentele pe această temă 
sunt tot mai multe, de la an la an. Anul acesta 
organizăm pentru a patra oară un eveniment 
de neratat pe tema şoimăritului. În cadrul 
acestuia, participanții vor avea ocazia ca, sub 
coordonarea şoimarului profesionist Kisteleki 
Gergely, să facă cunoştință îndeaproape cu 
aceste păsări răpitoare.  Arta şoimăritului are o 
istorie de 4.000 de ani, începând de la popoa-
rele nomade. Șoimăritul a devenit cunoscut în 
Europa şi datorită hunilor, pentru acest popor 
şoimăritul fiind sportul regilor. Primului dom-
nitor luminat al Europei, împăratul Frederic al 
II-lea, îi plăcea şoimăritul atât de mult încât a 
scris o carte pe acastă temă. De asemnea, şi 
elitele ardele-ne erau fascinate de această în-
deletnicire şi de această pasăre. 

17:00
Cvartetul Tiberius - concert de muzică cla-
sică 

Loc: Cetatea Oradea - Biserica din Cetate

În program: Wolfgang Amadeus Mozart, Cvar-
tetul de Coarde KV 464 în La major şi Ludwig 
van Beetho-ven, Cvartetul de Coarde op. 127 
în Mi bemol  major
Cvartetul de coarde Tiberius (alcătuit din Mol-
nár Tibor – vioară, Lokodi Károly – vioară, Mol-
nár József – violă, Zágoni Előd – violoncel) a 
fost descoperit în 1994 de către Devich Sán-
dor, la Academia de Muzică „Gheorghe Dima” 
din Cluj-Napoca. Cu ajutorul lui Devich, mu-
zicienii au participat la o serie de cursuri de 
perfecționare, de fiecare dată ca bursieri. La 
Festivalul „Orlando” din Olanda au cunoscut-o 
pe Isabelle Bensa, organizatoarea competiției 
cvartetelor de coarde de la Bordeaux, cea care 
i-a recomandat pentru prestigiosul curs de 
master „Amadeus” de la Londra. Artiştii au par-
ticipat la acest master de patru ori. Membrii 
cvartetului Tiberius au absolvit şi Academia 

Cvartetelor de Coarde din Olanda, acu-mulând 
punctaj maxim. În 2004, cvartetul a câştigat 
premiul Erste Wiener Klassik în Austria, iar în 
aprilie 2008 a dobândit statutul de Cvartetul 
de coarde al Filarmonicii de Stat de la Târgu 
Mureş. De-a lungul carierei, grupul a susţinut 
recitaluri în multe țări şi oraşe ale lumii, iar de 
data aceasta va urca pe scenă la Oradea, în 
cadrul Zilelor Sfântului Ladislau, compensând 
pentru anul trecut când, din motive obiective, 
nu au reuşit să fie prezenți. 

17:00
Kádár János: povestea pipei maghiare

Proiecție şi prelegere în limba maghiară
Loc: Galeria Subterană a Cetății - Corp M

19:00
Degustare de vin cu Alkonyi László

Se prezintă regiunea vitiolă Tokaj
Loc: Galeria Subterană a Cetății - Corp M
Organizator: Bodega

19:00
Concert Intim Torna Illegál
Loc: Cetatea Oradea, Scena mare

Intim Torna Illegál: regii hipnotici, din nou 
la Oradea

Au năvălit pe scena rockului maghiar alterna-
tiv la fel cum ne-au obişnuit cu intrările lor pe 
scenă. Prezența lor scenică energică, “mătu-
rând totul în cale”, precum şi numeroasele lor 
hituri i-a făcut ceea ce sunt: trupa indispensa-
bilă a festivalurilor de vară şi unii din favoriții 
publicului tânăr. Intim Intim Torna Illegál va 
concerta în cadrul Zilelor Sfântului Ladislau în 
25 iunie (sâmbătă), de la ora 19:00. 
Despre trupa înființată în ianuarie 2010 ne vin 
uşor în minte chefurile până târziu în noapte 
din cadrul festivalurilor. Intim Torna Illegál a 
concertat de mai multe ori în Transilvania, iar 
cel mai recent concert la Oradea a avut loc în 
aprilie 2013.  Membrii formației sunt  Kiss Sán-
dor (chitară bass, voce), Nádasdi János (instru-
mente de percuție), Gálos Ádám (tobă, voce) 
şi Dorogi Péter (voce, chitară). Una din trupele 
preferate în cadrul festivalurilor, Intim Torna 
Illegál a concertat cu casa închisă şi în cluburi, 
săli de concerte, iar fanii, al căror număr este în 
continuă creştere, s-au putut bucura de con-
certele lor în întreaga țară, respectiv prin inter-
mediul difuzărilor de la radio. Datorită varian-
telor în limba engleză a unor hituri semnate 
de ei, muzicienii pot să se aştepte şi la succes 
internațional.
Discul „Hipnotizőr király”/”Regele hipnotic”, 
care a apărut în aprilie 2010, include melodii 
precum  „Albé-rletem” („Chiria mea”),  „Vágjál 
lyukat a kádba” („Fă o gaură în cadă”), „Ked-



24 25

Szent László Napok / Zilele Sfântului Ladislau

DUMINICĂ, 26 IUNIE
10:00–20:00
Tradiții din mână în mână – Târg meșteșu-
găresc
Loc: Cetatea Oradea, curtea meşteşugarilor
Organizator: Asociația Sfântul Ladislau, Asociaţia 
Agricultorilor din Valea Ierului

ACTIVITĂȚI PENTRU COPII

10:00–13:00
Activități interactive pentru copii: împâslire și 
pielărie
Loc: Cetatea Oradea, Corp M
Organizator: Asociația Kerege – Asociație Meşteşugă-
rească şi de Păstrare a Moştenirii, Asociația Pro Partium 

9:00
Prezentare de cort tip iurtă din perioada 
descălecării

Tir cu arcul lângă iurtă de la orele: 11:00–12:00, 
15:00–16:00, 19:00– 21:00 

Loc: Cetatea Oradea, curtea cetății
Organizator: Asociația Kerege – Asociație Meşte-
şugărească şi de Păstrare a Moştenirii, Asocia’ia Pro 
Partium

10:00–13:00, 15:00–18:00
Activități interactive pentru copii: Tipog
rafia din Vizsoly 

Confecţionarea hârtiei, turnarea literelor din 
plumb, tipărire pe tiparniță de epocă (sec. XVI-
XVII) con-struită cu ajutorul Muzeului de Arte 
şi Meserii. 

Loc: Cetatea Oradea, Corp J
Organizator: Asociația Civilă Maghiară

10:00
Colțul cu povești

Îndeletniciri pentru copii sub îndrumarea re-
prezentanților departamentului de Pedagogie 
al Universității Creşine Partium

Loc: Cetatea Oradea, Corp M

10:00
Teren popular de joacă 

Îndeletniciri meşteşugăreşti 
Loc: Cetatea Oradea, curtea cetății
Organizator: Asociația Pro Partium 

12:00
Spectacol stradal: întâmplarea Sfântului 
Ladislau cu vizirul kun 

Eveniment al artiştilor de la Langaléta Gara-
bonciások 

Loc: Cetatea Oradea, curtea meşteşugarilor
Organizator: Asociația Pro Partium 
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venc mindenem a biciklim” („Preferata mea e 
bicicleta”), care au devenit hituri în scurt timp.
O importantă recunoaştere profesională pen-
tru Intim Torna Illegál a venit în 2011, când 
cântecul-imn “Hipnotizőr király”/”Regele hi-
pnotic” a fost nominalizat la categoria “Melo-
dia anului”, în cadrul Premi-ului Muzical Ma-
ghiar Fonogram/Fonogram Magyar Zenei Díj.
Vă aşteptăm pe toți în fața scenei  Zilelor Sfân-
tului Ladislau, fie că sunteți curioşi cum e o 
formație hipnotică şi tinerească, fie că vreți să 
chefuiți pe fundalul celor mai cunoscute hituri 
ale lor!

21:00
Concert Republic
Loc: Cetatea Oradea, Scena mare

Concert Republic: zboară balena în Cetatea 
Oradea
Probabil că nu există o altă formație care să fi 
dat mai multe hituri muzicii uşoare maghiare 
ca trupa Re-public, care din 1990 se bucură 
de un succes neîntrerupt. Formația a mai cân-
tat la Oradea, iar în 25 iunie (sâmbătă), de la 
ora 21:00, muzicienii vor urca pe scena Zilelor 
Sfântului Ladislau. 

Cu mic cu mare, copii şi părinți deopotrivă, 
mulți cunosc numeroasele hituri ale trupei 
precum 67-es út (Șoseaua 67), Szeretni valakit 
valamiért (A iubi pe cineva pentru ceva), Szállj 
el kismadár (Ia-ți zborul, mică pasăre!) sau 
Repül a bálna (Zboară balena).
Formația şi-a păstrat popularitatea şi succe-
sul chiar şi după moartea tragică din 2013 a 
talentatului Bódi László „Cipő”. După moartea 
compozitorului de muzică şi versuri, majorita-
tea membrilor trupei au decis ca trupa să ducă 
mai departe moştenirea muzicală sub numele 
de Republic 67. Chitaristul şi com-pozitorul 
Tóth Zoltán nu a mai dorit să facă parte din 
acest proiect muzical, astfel că s-a retras din 
formație,  iar în locul lui a intrat Halász Gábor, 
un colaborator constat al trupei. În cadrul mul-
tipremiatei formații cântă Nagy László Attila – 
tobe, Patai Tamás – chitară, Boros Csaba – chi-
tară bas, voce, Halász Gábor – chitară, voce.
Pentru Republic era ceva firesc să susțină 
100-150 de concerte anual, astfel că a devenit 
una din trupele maghiare cu cele mai multe 
concerte live. Cipő a compus 240 de melodii 
pentru formație, dar com-pozițiile lui au fost 
cântate şi de artiste precum Koncz Zsuzsa şi 
Halász Judit.
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13:30
70 de luni în închisorile din Bolivia 

Regizorul Marossy Géza în dialog cu Tóásó Előd
(discuție în limba maghiară)  

Loc: Galeria Subterană a Cetății - Corp M

15:00
Cu arcurile mele luptând în onoarea trecu-
tului! 

Întâlnire cu publicul a lui Mónus József, mul-
tiplu recordman mondial la tir tradițional cu 
arcul. 

Loc: Cetatea Oradea, Corp M

17:00
Concert pentru copii și familii cu artista 
Palya Bea: Cântece de leagăn 

Vor interpreta: Palya Bea (voce) şi Gerzson 
János (instrumente).  

Loc: Cetatea Oradea, Teatrul de Vară
Organizator: Fundația Partitipatio 

Palya Bea ne călăuzește spre lumea viselor

Palya Bea – cântăreață, compozitoare, scriitoa-
re - este o prezență importantă în peisajul mu-
zical din Ungaria. “Limba ei maternă”, din punct 
de vedere muzical, este folclorul maghiar, însă 
creațiile ei sunt influențate şi de muzica rromă, 
bulgară, sefardă şi indiană. Bea cântă cu plăce-
re mai ales cântece compuse de ea, melodii în 

care ne împărtăşeşte din universul ei personal. 
Pe parcursul celor 11 discuri scoase pe piață, 
Palya Bea s-a jucat cu temele tradiționale şi cu 
cele moderne, într-o căutare şi găsire continuă 
de sine. Versurile sale sunt dureros de sincere 
şi, uneori, amuzante. Bea seduce publicul prin 
vocea sa minunată, felul aparte prin care inter-
pretează melodiile şi prin prezența sa scenică 
puternică. În cadrul Zilelor Sfântului Ladislau, 
Bea îi va vrăji pe cei mici, dar nu numai, în 26 
iunie, de la ora 17:00, cu albumul său intitulat 
Altatok – Dalok, versek Álomország kapuján 
innen és túl (Cântece de leagăn – melodii şi 
versuri la poarta lumii viselor şi dincolo de ea).
 
„Ideea de a scrie cântece de leagăn este veche, 
însă imboldul mi l-a dat fiica mea, când încă 
o purtam în burtă. Melodiile vorbesc nu doar 
despre adormit, ci şi despre intimitate, tandre-
țe. Deseori este doar voce în melodii, uneori cu 
acompaniament fin, discret – sunete exotice, 
intrumente precum oud, tanpura”, detaliază 
Bea. Cât despre cui se adresează albumul, ar-
tista spune că este bine să fie ascultat de toți 
cei cu vârste între 0 şi 99 de ani.  „Sunt şi melo-
dii mai copilăreşti şi mai adulte, iar eu cred că 
cei mici – şi cei mari – vor primi cu drag albu-
mul ca întreg şi că melodiile îşi vor găsi locul 
în urechile şi în sufletul lor” – cu aceste cuvinte 
ale artistei recomandăm şi noi concertul tutu-
ror celor între 0 şi 99 de ani... şi chiar şi peste 
această vârstă.

13:00
De la Pogányhavas la Szépvíz/Frumoasa – 
Sfântul Ladislau în Zona Ghimeșului

Povestitor: Gál Péter
Loc: Cetatea Oradea, Corp M

14:00
Legendarium Secuiesc / Székelyföldi Le-
gendárium – proiecții de povești animate 
Loc: Galeria Subterană a Cetății - Corp M

10:00–15:00
Joc de societate Legendarium Secuiesc și 
ascultarea de audio-book-uri

Program permanent
Loc: Cetatea Oradea, curtea cetății

10:30–19:00
Cortul de relaxare Mama și copilul (0-3 ani)
Loc: Cetatea Oradea, Bastionul Ciunt

11:00–13:00 
Oradea Noastră - întâlnirea orădenilor de 
pretutindeni

Gazda evenimentului: Boros Zoltán, regizor de 
film, compozitor, redactor TV 

Loc: Galeria Subterană a Cetății  - Corp M

10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Descoperirea Cetății Oradea
Tur ghidat în limba română și în limba 
maghiară 
Organizator: Administrația Cetății

Anul trecut, Zilele Sfântului Ladislau au fost or-
ganizate pentru prima dată în Cetatea Oradea, 
un loc de desfăşurare pe care îl merită. Atunci 
încă erau în desfăşurare lucrările de restaurare, 
însă în acest an, Cetatea îi aşteaptă pe vizita-
tori în toată splendoarea ei. Astfel, doritorii o 
vor putea descoperi sub ghidajul profesioniş-
tilor.
Cei interesați pot lua parte la două tipuri de 
tururi: 
• Tur ghidat: pentru adulți - 10 lei, pentru copii 
5 lei. Maximum 40 de persoane pot participa 
la un tur. Înscrieri şi întâlnire la punctul info din 
Cetate. 
• Vizitarea Muzeului Cetății şi al Municipiului 
Oradea fără ghid, vizitarea Sălii Grifonilor şi a 
ruinelor fostei Catedrale. Preț: 3 lei. Maximum 
25 de persoane pot participa la un tur. Înscrieri 
şi întâlnire la biroul turistic situat în  Corpul B 
(Palatul Princiar).  

11:00 – 18:00
Expoziția Contrast 

Expoziție pentru tineri, adresată celor cu vâr-
sta de peste 14 ani 

Loc: Cetatea Oradea, Corp L
Organizator: Asociația Tinerilor Creştini din Tran-
silvania, Uniunea Tinerilor Reformați de pe lângă 
Piatra Craiului   

 
12:00
Vizitarea mormintelor de personalități is-
torice din cimitirul Rulikowski 
(cu ghidaj în limba maghiară)
Loc: cimitirul Rulikowski 

Pentru a participa este necesar să vă înscrieți la 
punctul info din Cetatea Oradea. Ghidajul este 
asigurat de Farkas László.
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Steaua strălucitoare a Panoniei, a Ungari-
ei…

Cântece din epoca Sfântului Ladislau interpre-
tate de Andrejszki Judit şi invitații săi
Loc: Cetatea Oradea, Biserica din Cetate
Andrejszki Judit este o figură emblematică a 
muzicii vechi maghiare. Cântăreață de muzică 
barocă, membră a mai multor formații cunos-
cute de muzică veche, participantă activă la 
viața muzicii vechi. Ea pune accentul în mod 
deosebit pe prezentarea şi promovarea muzi-
cii vechi maghiare. Artista susține şi ateliere de 
specialitate pentru cursanți veniți din diferite 
colțuri ale lumii. 
19:00 Degustare de beri artizanale maghiare
Prezentare în limba maghiară realizată de so-
melierul de bere şi bloggerul Vásárhelyi István 

Loc: Cetatea Oradea - Biserica din Cetate
Organizator: PMMC

19:00
Concert Pribojszki Mátyás Band
Loc: Cetatea Oradea, Scena mare

Muzicuță, ritm și (dincolo de) blues 
Pribojszki Mátyás, liderul formației, este cel 
mai cunoscut muzicuțist maghiar contempo-
ran din Europa: în ultimii 20 de ani, el a urcat 
pe scenă în mai mult de 30 de țări, alături de 
trupele lui, respectiv cu alte formații. “Este 

unul dintre puținii muzicieni maghiari care 
cântă la muzicuță foarte bine şi într-un mod 
original. El nu doar că a adus un suflu nou şi un 
alt nivel în bluesul maghiar, ci este capabil să 
îi captiveze şi pe cei care sunt, de altfel, neim-
presionați de acest gen muzical”, spun criticii 
de specialitate despre artist. 
Muzica formației Pribojszki Mátyás Band repo-
ziționează muzicuța ca instrument şi reuşeş-
te să schimbe stereotipurile formate în jurul 
cântatului la muzicuță. Trupa arată că acest 
instrument cu un sunet extrem de intim are 
rezonanță dincolo de bluesul tradițional şi că 
sunetul ei poate duce la descoperiri muzicale 
speciale indiferent de vârstă. Membrii forma-
ției Pribojszki Mátyás Band sunt muzicieni de 
blues considerați printre cei mai buni de către 
comunitatea de specialitate din Ungaria: Pri-
bojszki Má-tyás (muzicuță, voce), Szász Ferenc 
(chitară, voce) Molnár Dániel (tobe), Csizmadia 
László (chitară bas). Publicul iubitor de blues 
îi va putea asculta live pentru prima dată în 
Oradea. 

21:00
Concert Koncz Zsuzsa și invitatul său,  
Bródy János
Loc: Cetatea Oradea, Scena mare

Koncz Zsuzsa – concertul de încheiere al Zi-
lelor Sfântului Ladislau
Koncz Zsuzsa este o artistă care nu mai are ne-

voie de prezentare. Deşi cântăreața, în vârstă 
de 70 de ani, nu a mai urcat pe scenă de mulți 
ani pentru publicul orădean, sunt multe case-
le în care se găsesc casete, benzi de magne-
tofon, discuri de vinil sau CDuri cu muzica ei.  
De asemenea, datorită situării atât de aproape 
de granița cu Ungaria, orădenii din generațiile 
mai vechi au putut să o susțină, alături de cei 
din Győr sau din Miskolc, pe frumoasa fată cu 
părul lung care a participat în 1962 la emisiu-
nea Ki mit tud?, iar în 1966 au putut fredona în 
fața televizoarelor hitul Rohan az idő (Aleargă 
timpul), compus special pentru Koncz Zsuzsa 
de către Szörényi Levente. 

Observăm cât de repede aleargă timpul atunci 
când numărăm câte generații au crescut de la 
momentele descrise mai sus. Însă un lucru ră-
mâne constant: numele de Koncz Zsuzsa sună 
cunoscut tuturor generațiilor, iar când ne ima-
ginăm cu ce repertoriu va veni artista la Zilele 
Sfântului Ladislau, ne vin în minte numeroase 
melodii, de la Micimackó până la melodii cu 
mesaj politic sau versuri puse pe muzică. De-a 

lungul anilor, Koncz Zsuzsa a scos pe piață 97 
de discuri în Ungaria, respectiv 24 în străină-
tate, iar din acestea 39 (unele cu mai multe 
ediții) sunt albume. Numeroase DVDuri au 
fost realizate cu înregistrări de la concertele ei.  
Cele mai importante albume ale artistei sunt 
Volt egyszer egy lány (1969), Szerelem (1970),  
Kis virág (1971), Élünk és meghalunk (1972), 
Jelbeszéd (1973), Konczert (1984), Fordul a vi-
lág (1988), Miénk itt a tér (1996) şi Egyszerű ez 
(2006) (versuri transpuse pe muzică). În 2013, 
artista a scos pe piață albumul Tündérország, 
cu 12 melodii noi.

Koncz Zsuzsa  a jucat şi în mai multe filme, pre-
cum Ezek a fiatalok, Szevasz Vera, Bűbájosok şi 
Koncert. În semn de recunoaştere a valorii sale 
profesionale, Koncz Zsuzsa a primit numeroa-
se premii importante şi distincții. 

Cel mai recent concert susținut de Koncz Zsu-
zsa  la Oradea a avut loc în 5 decembrie, 2004, 
când Oradea a fost ultima oprire din turneul 
prin Transilvania al artistei. (Sursa: MTI)
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Dacă e vară, atunci sunt Zilele Sfântului Ladislau 
– spun din ce în ce mai mulți, deoarece festiva-
lul cultural orădean a cărui a patra ediție se va 

desfășura între 18 și 16 iunie în Cetatea Oradea 
nu mai e doar o sărbătoare a Oradiei, ci și a în-
tregii regiuni. În acest an, creșterea este vizibilă 
și fizic, geografic: datorită restaurării integrale a 
Cetății, suprafața festivalului este cu două treimi 
mai mare decât cea de anul trecut, astfel că mai 
multe evenimente pot “locui” în festival, iar dura-
ta a crescut – pentru prima dată în acest an ma-
nifestarea se va desfășura pe durata a nouă zile. 
Am realizat un interviu cu organizatorul princi-
pal al Zilelor Sfântului Ladislau, Zatykó Gyula.

– În viața unui festival cultural, al patrulea 
an aduce deja acel moment în care se poate 
vorbi de evenimente devenite tradiționale 
în cadrul lui, precum și de noutăți. De care 
din evenimente nu se pot lipsi de acum în-
colo Zilele Sfântului Ladislau?

– Există puncte din program îndrăgite de public, 
cum ar fi competiția de gătit, în cadrul căreia ori-
cine poate să vină să guste din mâncăruri, mai 

e întâlnirea orădenilor de pretutindeni – la care 
participă din ce în ce mai multe persoane și mai 
sunt și activitățile pentru copii, din ce în ce mai 
diverse de la an la an. Nu pot să nu menționez 
gala de deschidere ca punct atractiv, de aseme-
nea depunerea de coroane la statuia Sfântului 
Ladislau, precum și concertele care au loc seara. 
Toate acestea cu siguranță își vor găsi locul în 
toate edițiile Zilelor Sfântului Ladislau. 

– Dintre evenimentele care au loc o singu-
ră dată și anume anul acesta, pe care le-ați 
enumera ca fiind favoritele organizatorului 
principal?

– Este greu să răspund la această întrebare deoa-
rece îmi sunt dragi mai multe evenimente. Dacă 
este nevoie să selectez câteva, aș vorbi în primul 
rând de evenimentele care se adresează copiilor. 
Pe cei mici îi așteaptă multe activități anul aces-
ta, iar Zilele Sfântului Ladislau reprezintă o mani-
festare adresată familiilor, în cadrul căreia fiecare 
își poate găsi evenimentul preferat. De aseme-
nea, aștept cu nerăbdare concertele de bună 
calitate, care vor avea loc după masa și seara. Cu 
siguranță nu sunt singurul care le așteaptă. 

– Dacă tot vorbeam mai devreme despre 
tradiții: tot mai multe persoane, atât din 
Oradea cât și din împrejurimi – inclusiv de 
peste graniță, spun că vara înseamnă pen-
tru ei și participarea la Zilele Sfântului La-
dislau. Acest lucru înseamnă că festivalul 
a reușit să creeze o tradiție. Cum se vede 
acest lucru din interior?

–  În acest an, în comparație cu anii trecuți, ne-
am ocupat mai mult de promovarea evenimen-
tului în localitățile de dincolo de graniță. Vedem 
cu bucurie că de la an la an tot mai multe per-
soane de dincolo de graniță participă la eve-
nimente. Mai mult de atât, există deja și antre-
prenori din Ungaria care își valorifică produsele 
în cadrul Zilelor Sfântului Ladislau. Localitatea 
Biharkeresztes ne este de multă vreme partener 
în acest sens, iar în acest an am luat legătura cu 
organizația care se ocupă de orașele din regiu-
nea Hajdú și sperăm că în acest an vor fi și mai 
mulți participanți la evenimente.

– Cu siguranță munca de organizator nu 
este ușoară, însă din exterior mulți privesc 
cu invidie la ci care pot oricând păși în cu-
lise. După trei ediții ale Zilelor Sfântului 
Ladislau care nu au dus lipsă de vedete, 
credem că ați avut parte de experiențe 

memorabile. Ne spuneți câteva secrete din 
culise?

- Într-adevăr, este multă muncă pentru organi-
zarea acestui eveniment. În decembrie începem 
deja cu primele idei pentru programul anului 
următor și contabilizarea sumelor din diferite 
proiecte de finanțare la care aplicăm. Mulțu-
mirile se îndreaptă spre echipa entuziastă fără 
de care nu ar putea exista această manifestare 
constituită din peste 100 de evenimente. Întâl-
nirile cu vedetele sunt, cu siguranță, experiențe 
memorabile. Unele staruri sunt mai prietenoase, 
altele mai distante. Anul trecut am avut parte și 
de o experiență amuzantă: sâmbătă la prânz, în 
Teatrul de Vară a fost evenimentul povestitorului 
Berecz András  - am stat până la final și m-a ars 
soarele bine de tot. Seara când urma concer-
tul trupei Hooligans, văzându-mă atât de roșu, 
muzicienii din formație s-au îngrijorat: voiau să 
îmi măsoare tensiunea, mi-au luat pulsul. Le-am 
spus să nu își facă griji și le-am explicat că sunt 
atât de roșu pentru că mai devreme am sudat 
fără mască. S-au liniștit în mod vizibil după ce le-
am spus asta.

– Dacă ar trebui să recomandați Zilele Sfân-
tului Ladislau în câteva propoziții cuiva 
care nu a mai fost niciodată în Oradea, ce 
i-ați spune? 

– Oradea a fost întemeiată de Sfântul Ladislau 
și manifestarea care îi poartă numele impune o 
calitate înaltă. Astfel, ținuta manifestării, evoca-
rea istoriei, amintirea unui trecut de care Oradea 
poate fi mândră, toate sunt aspecte care pe 
mine mă îmbie să particip la manifestare și să 
îndemn și pe alții să viziteze măcar o dată Ora-
dea în timpul Zilelor Sfântului Ladislau. Pentru că 
cetatea îi așteaptă pe toți să vină!

ORADEA SE PREGĂTEȘTE DE 
ZILELE SFÂNTULUI LADISLAU 

INTERVIU CU ZATYKÓ GYULA, 
ORGANIZATORUL PRINCIPAL 
AL EVENIMENTULUI
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REGULILE CASEI

Accesul la evenimente şi prezența acolo sunt posibile prin acceptarea şi îndeplinirea 
condițiilor de mai jos:

1. Intrarea la evenimente - cu câteva excepții - este gratuită. 
2. Este interzis accesul cu obiecte care pot pune în pericol ordinea publică sau 

integritatea fizică a persoanelor
3. Persoanele sub 18 ani nu vor fi servite cu țigări şi/sau băuturi alcoolice
4. Nu se recomandă prezența pe teritoriul evenimentului alături de animale de 

companie. Dacă acest lucru e inevitabil, stăpânul este obligat să pună animalului 
botniță şi lesă, sau să-l țină în cuşcă şi să se îngrijească de igiena lui

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

6. În timpul manifestării este permisă fotografierea, însă înregistrări video ale 
concertelor nu pot fi făcute decât cu acordul scris al organizatorilor

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

8. Orice activitate comercială pe întreg teritoriul manifestării este permisă NUMAI cu 
acordul organizatorilor

9. Cerşitul este interzis
10. Se interzice amenajarea de locuri de foc şi aprinderea focului
11. Să avem grijă de amenajările din Cetatea Oradea
12. În timpul concursului de gătit solicităm atenție deosebită în privința mâncărurilor 

fierbinți şi a modului în care vizitatorii se apropie de spațiile culinare
13. Deşeurile – inclusiv chiştoacele de țigară – vor fi aruncate numai în coşuri de gunoi, 

pubele, containere, scrumiere destinate pentru acest lucru, şi care sunt puse la 
dispoziție

14. Vă rugăm să folosiți toaletele publice desemnate
15. Dacă găsiți obiecte pierdute de alții, vă rugăm să le depuneți la cortul de informații; 

proprietarii le vor putea ridica de acolo
16. Organizatorii nu răspund pentru eventualele daune cauzate de comportamentul 

iresponsabil ai vizitatorilor
17. Vizitatorii vor avea la dispoziție punct de prim ajutor, de serviciile Poliției şi de un 

punct de informare. În caz de orice fel de problemă sau de provocare, apelați la 
autoritățile 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 şi a celor cu handicap locomotor. Ocuparea 
acestor scaune se va face în ordinea sosirii la locul evenimentului, motiv pentru 
care sugerăm să vă programați venirea din timp la Cetate. Pe cei tineri îi rugăm 
să nu ocupe scaunele, respectiv să-şi cedeze locul celor mai în vârstă. În cazuri 
excepționale, persoaele mai în vârstă pot veni cu scaun de acasă.

Prin intrarea la eveniment, Dumneavoastră acceptați Regulile Casei şi luați la cunoştință 
faptul că organizatorii verifică respectarea acestora. Cei care vor încălca Regulile Casei 
pot fi poftiți afară de către organizatori.

PARTENERI

KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS
IFJÚSÁGI EGYESÜLET BIHARI EGYHÁZMEGYE

PARTENERI MEDIA
PRINCIPALI

PARTENERI MEDIA

SZIGLIGETI GRILL

KOVÁCS KÜRTÖS
Miniszterelnökség

nemzetpolitikai államtitkárság
PRO PATRIA
egyesület

CO-ORGANIZATORI
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