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ZILELE SF. LADISLAU: 
EVENIMENTUL CARE 
APROPIE OAMENII
În perioada de 25–28 iunie organizăm 
din nou Zilele Sf. Ladislau în Oradea. În 
acest an avem onoarea ca evenimentul să 
fie mutat din Parcul Bălcescu în locul cel 
mai potrivit: în Cetatea Oradea, aflată în 
reabilitare: acolo unde, odinioară, se găsea 
chiar mormântul Regelui Ladislau. Noul 
loc pune manifestarea noastră culturală 
într-un context nou deoarece suntem 
obligați să rămânem fideli semnificației 
pe care Cetatea Oradea a avut-o timp de 
peste nouă secole pentru magharimea de 
aici. Mai mult decât atât, aceasta este ce-
tatea care păstrează cel mai bine semnele 
Renașterii italiene în Europa Centrală.

La întocmirea programului ediției a III-a 
a Zilelor Sf. Ladislau, dincolo de noul loc 
de desfășurare, am pornit de la ideea 
viitorului pe care ni-l închipuim pentru noi 
și pentru copiii noștri în Oradea. Și de la 
întrebarea „Cum ar trebui să fie acest oraș 
pentru ca să îl putem descrie drept mai 
plin de viață?”.

Pe de o parte, ne-am dori un oraș cu o 
conștiință sănătoasă: care cunoaște rolul 
Regeleui Ladislau și pe cel al Oradiei în 
istoria ungurilor și a lumii. Am dori un oraș 
în care să-l putem omagia pe întemeieto-
rul acestuia, indiferent de confesiune și de 
etnie. 

Suntem convinși că figura Regelui Ladis-
lau și părțile pozitive ale felului său de a fi 
pot fi de referință atât pentu comunitatea 
română, cât și pentru cea maghiară din 

Oradea, pentru catolici, reformați sau pen-
tru cetățeni de orice altă confesiune care 
trăiesc aici. Ladislau a fost un rege de care 
pot fi la fel de mândri toți cei care locuiesc 
în acest oraș. 

Ne-am dori un oraș care să fie mai res-
ponsabil față de cei aflați în situații sociale 
mai dificile, mai ales că și Regele Ladislau 
a fost un monarh foarte darnic. Tocmai de 
aceea, participarea la evenimentul nostru 
a celor care au nevoie de ajutorul seme-
nilor, respectiv caritatea sunt extrem de 
importante pentru noi. În ultmii doi ani am 
organizat chete publice în beneficiul unor 
așezăminte sociale și am invitat la acțiunile 
noastre micii locatari ai Caselor de copii. 
Această tradiție va fi continuată și în 2015. 
Mai mult, considerăm că e important să îi 
scoatem din case și pe cei mai în vârstă.

Ne-am dori un oraș în care oamenii sunt 
dispuși să se pună în serviciul unor cauze 
corecte, în care cetățenii sunt responsa-
bili în privința mediului înconjurător și în 
care persoanele creează valori. Haideți să 
simțim concret ce bine e să faci ceva din 
propria ta putere pentru comunitate!

Să cinstim mediul care ne înconjoară 
pentru că, așa cum spune o veche zicală, 
nu am moștenit Pământul de la tații noștri, 
ci l-am împrumutat de la nepoți. În spiritul 
acestei idei, și în acest an vom avea acțiuni 
de tip „verde”. Am avut mereu grijă să nu 
lăsăm gunoaie în urma noastră în timpul 
Zilelor Sf. Ladislau și i-am atenționat chiar 
și pe participanți că ne așteptăm și de la ei 
să fie un exemplu în acest sens cu ocazia 
evenimentelor în aer liber. 

Așa cum se obișnuiește înainte de sărbă-
tori – când oamenii fac curat în casă și în 
jurul lor și se îmbracă în haine potrivite 
ocaziei – și noi am dori ca Oradea să își ia 
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hainele de „sărbătoare” în perioada Zilelor 
Sf. Ladislau, motiv pentru care înainte 
de debutul manifestării vă vom chema la 
curățenie generală. Cât despre păstrarea 
prezervarea și crearea de valori, ne stră-
duim să punem un accent cât mai mare 
pe prezentarea talentelor locale. Totodată, 
creșterea resposabilității sociale al investi-
torilor locali este un alt obiectiv important 
pentru noi.

Mai trebuie știut că Sf. Ladislau a fost un 
rege ospitalier. De aceea ne-am gândit că 
i-am primi și i-am pomeni cu drag și pe 
reprezentanții altor orașe care au legătură 
cu întemeietorul Oradiei. Dar nu doar pe 
ei! Am dori ca un număr cât mai mare de 
cetățeni de pe cealaltă parte a frontierei 
să vină la manifestarea noastră.

Sperăm ca prin toate acestea, și în 2015, 
Zilele Sf. Ladislau să devină evenimentul 
care să apropie oamenii, fie că vorbim 
despre relația dintre maghiari și maghiari, 
fie că ne referim la relația maghiaro-ro-
mână.

Organizatorii
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ZILELE SFÂNTULUI 
LADISLAU - MAI VERZI. 
ORADEA MAI VERDE
În Transilvania (dar și în restul Români-
ei) sunt puține evenimente care iau cu 
adevărat în serios gestionarea deșeurilor, 
reciclarea, utilizarea inteligentă a ener-
giei, procurarea de produse prietenoase 
cu mediul. Pe scurt: care să ia în serios 
modul „verde” de gândire. Avem convin-
gerea că aceasta este direcția pe care, în 
viitor, toate evenimentele vor trebui să 
o urmeze. Zilele Sf. Ladislau sunt eveni-
mentul care, de la an la an, e mai atent 
la a utiliza, în măsura posibilităților, cele 
mai puțin nocive soluții în organizare și 
derulare. Fiecare participant la acțiunile 
noastre (spectatori, comercianți etc.) este 
îndemnat să genereze cât mai puțin gunoi, 
iar deșeurile - incluzând aici chiștoacele 
de țigară - să le arunce în locurile special 
amenajate în acest scop. Acest aspect este 
deosebit de important mai ales deoarece, 

în 2015, Zilele Sf. Ladislau pot fi organizate 
în Cetatea Oradea (aflată încă în plin pro-
iect de reabilitare).
Și în acest an vom promova evenimentul 
nostru cu ajutorul unor acțiuni de salu-
brizare și de plantare de flori, în zilele 
premergătoare deschiderii oficiale. Așa 
cum se obișnuiește înainte de sărbători, 
când oamenii fac curat în casele lor și își 
pregătesc hainele de gală, și noi dorim 
ca Oradea să se îmbrace de sărbătoare. 
Măcar pe perioada Zilelor Sf. Ladislau. 
Motiv pentru care convocăm oamenii pen-
tru marea curățenie generală. În 20 iunie, 
sâmbătă, la apelul organizației studențești 
de la Universitatea Creștină Partium și al 
Asociației Civice Maghiare, vom aduna 
deșeuri și vom planta flori. Ne vom aduna 
dimineața, la ora 10, în Piața Unirii. Tot în 
spiritul conștientizării necesității protecției 
mediului, în 21 iunie vom face o plimbare 
pe jos între Biharia și Oradea, iar în 23 
iunie vom organiza un tur ciclist pe ruta 
Oradea-Biharkeresztes. Evident, cu aceste 
două acțiuni atragem atenția și asupra 
binefacerilor mersului pe jos și ale mersu-
lui pe bicicletă.
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SÂMBĂTĂ, 20 IUNIE
 
 10.00  Să facem curățenie în orașul 
Sfântului Ladislau! 
Locul de adunare: Piața Unirii
Organizatori: Organizația Studențească a Univer-
sității Creștine Partium, Asociația Szent László și 
Asociația Civică Maghiară

 
 10.00  Pentru Oradea înflorită 
Plantare de flori la statuile lui József Attila, 
Lorántffy Zsuzsanna și Bethlen Gábor
Locul de adunare: Piața Unirii 
Organizatori: Organizația Studențească a Univer-
sității Creștine Partium și Asociația Szent László
    
                                       
DUMINICĂ, 21 IUNIE

 9.00–13.00   Marș de la Biharia la Ora-
dea   – role-playing: Mutarea cetății

Încercăm să evocăm trecutul, amintin-
du-ne de momentul, când instituțiile, 
administrația, bunurile mobile, trupele, și 
animalele au fost mutate din fortăreața 
din Biharia în noua cetate aflată pe malul 
Crișului. După o scurtă prezentare, infor-
mare și instruire se va porni pe jos din 

fortificația cu valuri de pământ din Biharia 
către Cetatea Oradea. Fiecare participant 
va juca rolul ales în această mutare ima-
ginară. Traseul va urma, pe cât posibil, cel 
mai scurt drum folosit de-a lungul seco-
lelor. Participanții vor primi informațiile 
istorice de la profesorul de istorie Csorba 
Mihály.
Locul de adunare: fortificația cu valuri de 
pământ din Biharia
Organizator: Organizația MINTA

LUNI, 22 IUNIE   
 
 18.00  Cey-Bert Róbert Gyula: 
Koppány, luptătorul luminii 
Prezentarea celui de-al treilea volum din 
trilogia „Străbunii și eroii!”
Loc: Pensiunea Góbé
Organizator: Pensiunea Góbé

MARȚI, 23 IUNIE
 
 10.00  De la Sf. Ladislau la Sf. Ladislau 
– Ciclotură până la Biharkeresztes 
Loc: Adunare în Piața Unirii
Traseu: Oradea – Biharkeresztes
Organizatori: Asociația Szent László și Asociația 
Civică Maghiară
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MIERCURI, 24 IUNIE
 
 18.00  Oradea versus Greenwich  
Evenimentul artistului plastic Ütő Gusztáv
Loc: Cetatea Oradea
Organizatori: Catedra de Arte plastice a Universită-
ții Creștine Partium și Asociația Szent László
 
 18.30  Meridianul (zero) de la Cetatea 
Oradea – geografie astronomică în seco-
lul al XV-lea 
Invitat: Csukás Mátyás, secretar științific 
al Asociației Astronomice Maghiare din 
Transilvania
Loc: Cetatea Oradea, Sala Bethlen
Helyszín: Nagyváradi Vár, Bethlen-terem
Organizator: Consiliul Național Maghiar din 
Transilvania

 20.00  Concert eMstreet în Moszkva 
Café 

JOI, 25 IUNIE
 

 17.30  Depunere de coroane de flori la 
statuia Sfântului Ladislau din Oradea 
Participă Heinczinger Mika, membru 
fondator și activ al formației Misztrál (vor 
fi interpretate cântece dedicate Regelui 
Ladislau)
Loc: Curtea Palatului Episcopal Ro-
mano-Catolic
Organizator: Asociația Szent László

 18.15  Expoziția doamnei Gazdáné 
Olosz Ella   – Loc:  Sala festivă a Eparhiei 
Reformate de pe lângă Piatra Craiului (Uni-

versitatea Creștină Partium)
Organizatori: Breasla Culturală Maghiară din 
Partium

 19.00  Deschiderea festivă  
Discursuri. Concertul trupei Fonó, specta-
col intitulat „Baroc sălbatic”
Loc: Sala festivă a Eparhiei Reformate de 
pe lângă Piatra Craiului
Organizatori: Breasla Culturală Maghiară din 
Partium și Asociația Szent László

 20.00   Program de surpiză în Moszkva 
Café 

 22.30  Întâlnire cu publicul și bis - tru-
pa Fonó 
Loc: Bodega
Organizator: Breasla Culturală Maghiară din 
Partium
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BAROC SĂLBATIC: 
CÂND FOLCLORUL 
ȘI MUZICA BAROCĂ 
SE ÎNTÂLNESC
Formația Fono reprezintă a doua generație 
a noului val de muzică populară de dans. 
Muzicienii se străduiesc mereu să deschi-
dă pentru ascultători dimensiuni, culori și 
dispoziții ascunse pentru „laici”. Cu toate 
că sound-ul general al trupei este generat 
de muzica populară tradițională, în unele 
producții Fono regăsim și alte stiluri. Și nu 
numai muzicale! Albumul recent apărut, 
„Vadbarokk” (Baroc sălbatic), se axează și 
pe așa numitele apropieri, adică pe legătu-
rile existente (sau posibile) dintre diversele 
stiluri. Conceptul de bază al materialului 
discografic este legat de ideea că, pe lângă 
influența foarte des analizată pe care o are 
muzica populară asupra altor stiluri nu la 
fel de „naturale”, lumea muzicii este carac-
terizată de sute de ani și de un fenomen 
invers celui descris mai sus. 

Pe vremea barocului târziu, pe teritoriul 
Regatului Ungariei, s-au folclorizat trupele 
formate din instrumente cu corzi, de suflat 
din lemn și clavecin. Altfel spus, chiar și 
în sate, rolul de a asigura muzica a fost 
preluată de formații în care se regăseau 
instrumente cu coarde, uneori suflători, 
respectiv țambalul care înlocuia clavecinul. 
Materialul albumului „Vadbarokk” va fi 
prezentat și în fața publicului din Oradea. 
Pentru evidențierea unor similitudini, în 
cadrul concertului vor apărea și cei de la 
formația Musica Profana. Coloraturile și 
intrumentațiile muzicii baroce vor fi redate 
de formația Fono cu ajutorul instrumente-
lor populare și cu implicarea cântăreților. 
Concertul va avea loc în 25 iunie, de la ora 
19, în cadrul deschiderii festive a Zilelor Sf. 
Ladislau, în sala festivă a Eparhiei Refor-
mate de pe lângă Piatra Craiului (Universi-
tatea Creștină Partium). Concertul este or-
ganizat de Breasla Culturală Maghiară din 
Partium și a Asociației Szent László. Seara, 
de la ora 22:30, grupul Fono va susține un 
recital la Bodega (str. Arany Janos nr.7).
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VINERI, 26 IUNIE

 10.00  Iurtă din secolul al IX-lea, pre-
zentare de veșminte și arme de epocă. 
Tir cu arcul.  
Prezintă Asociația Arcașilor „Turul din 
Karos”
Loc: Cetatea Oradea, iurtă și bastionul 
Bethlen
Organizatori: Asociația Civică Maghiară, Asociația 
Pro Partium

 10.00–11.00  Descoperirea Cetății 
Oradea  (prezentare în limbile maghiară 
și română) – Cetatea va fi prezentată de 
către Pápay Zoltán și Dumitru Noane
Loc: Adunare la poarta cetății
Organizator: Asociația Civică Maghiară

 10.00  Întâlnire cu inițiatorii grupului 
„Statuia Sfântului Ladislau în Piața 
Unirii!”  
Discuții despre planurile grupului, despre 
posibilități de continuare a inițiativei.

Loc: Cetatea Oradea, Sala Bethlen
Grupul „Statuia Sfântului Ladislau în Piața 
Unirii!” s-a înființat cu scopul ca locuitorii 
orașului împreună cu cei din străinătate 
originari din Oradea să militeze pentru a 
ridica o statuie demnă fondatorului Ora-
diei, regelui maghiar I. (Sfântul) Ladislau. 
Membrii grupului îi așteaptă cu drag pe cei 
care pot să dea o mână de ajutor în atinge-
rea scopului propus.
Organizator: Partidul Popular Maghiar din Tran-
silvania

 
 10.00–13.00  Activități interactive 
pentru copii, coordonate de meșteșugari 
din Bihor:   
împletituri, turtă dulce, pictură pe lemn, 
scriere runică, etc.
Legendariu secuiesc 
Tipografia din Vizsoly - tiparniță de epocă 
(sec. XVI-XVII) construită cu ajutorul Muze-
ului de Arte și Meserii (confecționarea hâr-
tiei, turnarea literelor din plumb, tipărire)
Loc: Cetatea Oradea, Colțul copiilor
Organizatori: Asociația Pro Partium, Asociația 
Civică Maghiară



10

 10.00–20.00 Tradiții din tată-n fiu – 
Târgul meșteșugarilor 
Loc: Cetatea Oradea
Organizator: Asociatia Agricultorilor din Valea 
Ierului

 13.00   Prezentarea aparițiilor 
Legendariumului secuiesc  – proiecție de 
desene animate

Loc: Cetatea Oradea, Sala Bethlen
Organizator: Asociația Pro Partium

 15.00–17.00  Turul orașului 
Locul de adunare: la poarta de intrare în 
cetate

 16.00  Recitalul artistului taragotist 
Vesztergám Miklós 
Pînă în prezent, Vesztergám Miklós are 
trei discuri apărute: primul se bazează 
pe istoria taragotului, al doilea conține 
cântece ardelenești, iar al treilea conține 
cântece militare. Majoritatea cântecelor 
sunt foarte puțin cunoscute. Acestea au 
la bază înregistrări din arhivă, sau au fost 
culese de la oameni bătrâni, care au luptat 
în cel de al doilea război mondial.
Loc: Cetatea Oradea, Sala Bethlen
Organizator: Asociația Szent László

 16.00  Formația de muzică veche 
Hollóének Hungarica 
Loc: Piațeta de la Magazinul Crișul și apoi 
grupul statuar Holnaposok

 16.00–17.00  Descoperirea Cetății 
Oradea  (prezentare în limbile maghiară 
și română) – Cetatea va fi prezentată de 
către Pápay Zoltán și Dumitru Noane
Loc: Adunare la poarta cetății
Organizator: Asociația Civică Maghiară

 17.00  Lansarea cărții lui Toró T. Tibor: 
„Între doi păgâni, pentru o țară” 
Loc: Cetatea Oradea, Sala Princiară
Organizator: Partidul Popular Maghiar din Tran-
silvania

 17.15  Trupa de muzică veche Hollóé-
nek Hungarica 
Loc: Cetatea Oradea

VI
N

ER
I, 

26
 IU

N
IE

Cei pasionați spun că actul creației e o 
bucurie. Înțelesul deplin al acestei con-
vingeri este cunoscut cel mai bine de 
meșterii populari. Ce-i drept,  încă nu 
am întâlnit niciun meșter care să nu le fi 
vorbit celorlalți cu bucurie și cu înflăcărare 
despre activitatea lui și despre modul în 
care  crează obiectele deosebite. Iar acele 
obiecte care sunt realizate cu trup și suflet 
îi bucură și pe cei care le privesc. Despre 
toate acestea ne vom putea convinge 
în timpul Zilelor Sf. Ladislau, în Cetatea 
Oradea. Vizitatorii vor avea parte de o 
ofertă colorată și bogată: vor fi prezenta-
te tainele împletirii de stuf, va fi prezent 
confecționerul de bice, iar doritorii vor 
avea și ocazia de a încerca arta sticlarilor. 
Zeci de artiști își vor oferi creațiile. Printre 
ei se vor număra artiști plastici, olari, 
ceramiști, vopsitori de mobilă, pielari, dar 
și bijutieri. Suntem convinși că cei care vor 
vizita Cetatea între 26 și 28 iunie vor pleca 
de acolo cu zâmbetul pe buze și cu multe 
amintiri plăcute. Și, mai mult ca sigur, nu  
vor avea mâinile goale!
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 18.00  Haine moderne cu motive vechi 
– Prezentarea de modă a lui Hampel 
Katalin 
Participă actorul și cântărețul Sasvári Sán-
dor (laureat al premiului Jászai Mari)
Loc: Cetatea Oradea, Teatrul de vară
Organizatori: Fundația Partitipatio și Asociația 
Szent László

 19.00  Degustare de vinuri – Podgoria 
Tokaj, pivnițele Breitenbach  
Prezintă viticultorul Kiss János. Participă 
cantautorul Kátai Zoltán (lăută)
Loc: Cetatea Oradea, Sala princiară
Organizator: Clubul de vinuri Zichy Ferenc Borklub 
și Bodega
             
 19.45  Concert Loyal 
Loc: Cetatea Oradea, scena mare
Organizator: Asociația Szent László
 
 21.00  Hobo și trupa sa în concert 
Loc: Cetatea Oradea, scena mare
Organizator: Asociația Szent László

 23.00  „Steaua mea, steaua mea...” – 
Noapte peste Oradea  
Observarea cerului cu ajutorul 
telescopului
Loc: Cetatea Oradea, Bastionul Bethlen
Organizator: Consiliul Național Maghiar din 
Transilvania

VIN
ERI, 26 IU

N
IE

MODA UNOR 
VREMURI APUSE, 
LA ZILELE SF. LADISLAU
”Hampel Katalin îndrăgește moda vesti-
mentară a vremurilor trecute. Și acesta 
este un motiv pentru care, în urmă cu 28 
de ani, ea a decis să își deschidă o afacere 
prin care să revitalizeze vechile obiceiuri 
vestimentare ungurești. S-a dovedit a fi 
o idee bună căci produsele ei de calitate 
sunt apreciate și căutate în permanență 
de multă lume. Ați purta stilul Bocskai sau 
atilla sau, poate, pe cel festiv feminin sau 
masculin? Sunt de toate. Chiar și domni-
șoarele care se pregătesc pentru nuntă 
pot purta cu curaj aceste haine festive 

păstrătoare de tradiție, dar care sunt în 
concordanță cu cerințele de calitate ale 
timpurilor noastre și care sunt un tip de 
veșmânt considerat a fi în același timp la 
modă, și sunt și adevărate creații vesti-
mentare poetice. Costumele bărbătești și 
fracurile fac și ele parte din oferta salonu-
lui deschis de Hampel Katalin. Cu ocazia 
Zilelor Sf. Ladislau, vineri (26 iunie) de la 
ora 18, cei interesați de estetică și de ceva 
deosebit, vor putea urmări prezentarea de 
haine marca Hampel Katalin, la Teatrul de 
Vară din Cetatea Oradea. Doamne și dom-
ni respectabili vor prezenta hainele cu 
patina timpului, croite manual. La eveni-
ment va participa și actorul și cantautorul 
Sasvári Sándor (laureat al premiului Jaszai 
Mari)”.
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CORBII VOR CÂNTA 
MUZICĂ MEDIEVALĂ 
LA ZILELE 
SF. LADISLAU
Cei care nu au auzit de formația de muzică 
veche Cântec de corb Hungarica (Hollóé-
nek Hungarica) e de ajuns să citească 
prezentarea de pe pagina web oficială a 
formației pentru a primi impulsul necesar 
dorinței de a asculta și de a îndrăgi muzica 
ei. Din descriere rezultă nu doar cât de 
mult le place artiștilor să interpreteze 
muzica Evului Mediu, dar și modul în care 
se raportează la interpretarea muzicii: cu 
lejeritate și cu mult umor. Despre muzica 
lor, trebuie știut că este o „musica mundi 

din Evul Mediu, interpretată cu instru-
mente din Evul Mediu, de câteva ”figure 
medievale”. Pe membrii formației (Bálint 
Lajos, Béke Csaba, Madai Anita, Pálvölgyi 
Ferencz și Pásztor Dániel) îi îndrăgești și 
fără să-i cunoști și aștepți cu nerăbdare 
să asculți live instrumente vechi precum 
cornul, flașneta, lăuta sau bouzouki-ul. 
Pe lângă acestea, formația va aduce la 
Oradea trei tipuri de cimpoaie și încă nici 
nu am amintit de flauturi, fluiere medie-
vale și tobe. În cadrul Zilelor Sf. Ladislau, 
vineri (26 iunie), formația Cântec de Corb 
Hungarica va invita, într-un mod original, 
trecătorii să participe la concert: la ora 
16:30 în fața Magazinului Crișul, iar de la 
ora 17 la grupul statuar Holnaposok de 
lângă Liceul „Ady Endre”. Concertul pro-
priu zis al trupei medievale va avea loc în 
Cetatea Oradea, de la ora 17:45.
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HOINARUL CARE A 
CONSTRUIT 
O PUNTE ÎNTRE ROCK 
ȘI POEZIE
Iubitorii de muzică din Oradea au avut par-
te de blues-uri de calitate déjà anul trecut, 
la Zilele Sf. Ladislau. Nici de data aceasta 
nu va fi altfel. Földes László alias Hobo (în 
vârstă de 70 de ani!) va da startul ediției 
actuale a evenimentului, concertul fiind 
stabilit pentru seara de deschidere - vineri, 
26 iunie -, pe scena mare din Cetatea Ora-
dea. Cunoscutul și recunoscutul bluesman, 
laureat al Premiului Kossuth și al multor 
alte premii, se poate lăuda că, de-a lungul 
timpului, a devenit un adevărat mit al stilu-
lui de  muzică interpretată de el.

Cu siguranță mulți asociază cu numele lui 
Hobo minimum o melodie, un film sau o 
seară de poezie. Printre idolii săi îi regăsim 
pe poetul József Attila, pe Jim Morrison, 
textierul și vocalistul legendarei formații 
The Doors, pe actorul, cântărețul și poetul 
Vladimir Viszockij – idol al Rusiei anilor 60 
și 70, dar și mari poeți precum Pilinszky 
János, Faludy György, Francois Villon sau 
Allen Ginsberg au avut o influență majoră 
asupra activității sale. Nu exagerăm când 
spunem că prin munca sa, Hobo a con-
struit o punte de legătură între muzica 
rock și poezie. În cariera sa îndelungată, 
artistul a scos pe piață 45 de albume, 
majoritatea fiind creațiile lui proprii (fie 
că vorbim despre compoziții sau scrieri/
traduceri). De asemenea, CV-ul artistic al 
lui Hobo conține numeroase monodrame 
și piese de teatru. Conform propriilor sale 
declara- ții, artistul are până în prezent 
peste 5.200 de apariții pe scenă. La con-
certul de la Oradea, Hobo va fi însoțit de 
membrii formației Hobo Blues Band: Póka 
Egon (chitară bas), Tornóczky Ferenc jr 
(chitară), Szakadáti Mátyás (tobe, percu-
ție) și Fekete-Kovács Kornél (trompetă, 
claviaturi).
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SÂMBĂTĂ, 27 IUNIE      

 09.00–15.00  Degustarea unor delicii 
ungurești 
Culinariadă generală de plăcere. Participă 
cantautorul și artistul popular Kátai Zoltán
Concursul de gătit este un eveniment 
permanent al Zilelor Sfântul Ladislau. Sunt 
garantate atât bucatele gustoase ungu-
rești, cât și voia bună.
Loc: Cetatea Oradea
Organizatori: Asociația gosposdarilor din sudul Bi-
horului, Partidul Popular Maghiar din Transilvania 
și Consiliul Național Maghiar din Transilvania

 10.00  Iurtă din secolul al IX-lea, pre-
zentare de veșminte și arme de epocă. 
Tir cu arcul. 
Prezintă Asociația Arcașilor „Turul din 
Karos”
Loc: Cetatea Oradea, iurtă și bastionul 
Bethlen
Organizatori: Asociația Civică Maghiară, Asociația 
Pro Partium

 10.00–11.00  Descoperirea Cetății 
Oradea   (prezentare în limbile maghiară 
și română) – Cetatea va fi prezentată de 
către Pápay Zoltán și Dumitru Noane
Loc: Adunare la poarta cetății
Organizator: Asociația Civică Maghiară 

 10.00–12.00  Întâlnirea orădenilor 
 de pretutindeni – Oradea noastră 
Moderator: Boros Zoltán
Loc: Cetatea Oradea, Sala Bethlen
Organizator: Consiliul Național Maghiar din 
Transilvania
 
 10.00–13.00  Activități interactive 
pentru copii 
Coordonate de meșteșugari din Școala 
Populară meșteșugărească din Nádudvar: 
împâslire, articole din piele, olărit, țesut, 
cioplit în lemn, jocuri populare, etc.
Legendariu secuiesc 
Tipografia din Vizsoly - tiparniță de epocă 
(sec. XVI-XVII) construită cu ajutorul Muze-
ului de Arte și Meserii (confecționarea hâr-
tiei, turnarea literelor din plumb, tipărire)
Loc: Cetatea Oradea, Colțul copiilor
Organizatori: Asociația Pro Partium, Asociația 
Civică Maghiară

 10.00–20.00  Tradiții din tată-n fiu – 
Târgul meșteșugarilor 
Loc: Cetatea Oradea
Organizator: asociatia agricultorilor din valea 
ierului

 10.00–20.00  Cort de terapii populare   
Masaj gratuit, osteopatie, etc. prin bună-
voința comunității maghiare de terapii 
populare
Loc: Cetatea Oradea
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Deși pe planeta Pământ pot exista multe locuri în 
care cineva se poate simți bine, adevăratul sentiment 
de „acasă” nu îl oferă decât orașul natal. Iată de ce îi 
chemăm și îi așteptăm iar acasă, în vara lui 2015, pe 
cei care s-au născut, au crescut și au studiat în Ora-
dea, dar care acum trăiesc în străinătate. Îi așteptăm 
cu dragoste în fiecare zi, dar în special în perioada 
25 - 28 iunie. În acest an organizăm a treia ediție a 
Zilelor Sf. Ladislau, iar în cadrul acestui eveniment 
vom avea multe acțiuni culturale și distractive, pline 
de substanță și, sperăm, de neuitat pentru toate 
categoriile de vârstă.
Aici își are locul din nou întrunirea celor plecați de 
la Oradea, la care vor putea veni și cei care se simt 
apropiați de acest oraș grație unor grade de rudenie 
și care doresc să cunoască trecutul și prezentul urbei, 
care ar dori să stea de vorbă cu toți orădenii care 
revin acasă din toate colțurile lumii, dar și cu cei care 
au rămas aici.
Data întâlnirii: 27 iunie, de la ora 10. Locul ales: Sala 
Bethlen din Cetatea Oradea. Moderatorul acțiunii 
va fi Boros Zoltán. Organizator: Consiliul Național 
Maghiar din Transilvania.

DRAGI ORĂDENI, VOI CE 
CE SUNTEȚI RĂSFIRAȚI
ÎN LUMEA MARE!
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 10.30–19.00  Cort de relaxare pentru 
mame și bebeluși (0-3 ani) 
Loc: Cetatea Oradea, Cortul de relaxare 
pentru mame și bebeluși din Bastionul 
Ciunt
Organizator: Comunitatea “Kerekítő” de la Oradea

 10.30–11.30  Mișcare pentru categoria 
de vârstă 0 - 3 ani 
Loc: Cetatea Oradea, Cortul de relaxare 
pentru mame și bebeluși din Bastionul 
Ciunt
Organizator: Comunitatea “Kerekítő” de la Oradea

 11.00  Postav verde - spectacolul 
povestitorului și cantautorului Berecz 
András 
Loc: Cetatea Oradea, Teatrul de Vară
Organizatori: Breasla Culturală Maghiară din 
Partium și Asociația Szent László

 11.00–16.00  Cortul informațional al 
Universității Creștine Partium 
Loc: Cetatea Oradea
Organizator: Universitatea Creștină Partium
Doritorii pot discuta cu preotul universitar 
și cu cadrele didactice despre motivele 
pentru care potențialii studenți ar trebui 
să aleagă cursurile Universității Partium și 
despre dotările/serviciile oferite de aceas-
tă instituție (bibliotecă, dormitor, cantină, 
club studențesc, centru al foștilor stu-
denți etc). În cort vor fi disponibile pliante 
despre admitere, flyere, informații despre 
programele Erasmus și despre posibilități-
le de învățare a unor limbi străine.

 12.00  Vînătoare cu șoimi  – Kisteleki 
Gergely, șoimar specialist
Loc: Cetatea Oradea
Organizator: Asociația Civică Maghiară

ȘOIMAR LA 
ZILELE SF. LADISLAU
Privită oficial ca îndeletnicire cu specific 
maghiar șoimăria ca tradiție vie este recu-
noscută drept moștenire spirituală a ome-
nirii în doar 13 țări ale lumii. Programul 
de anul acesta al Zilelor Sf. Ladislau oferă 
din nou posibilitatea ca orădenii să vadă 
de aproape șoimii. Sâmbătă, 27 iunie, în 
Cetatea Oradea, de la ora 12, doritorii vor 
putea face cunoștință cu șoimăritul și cu 
tradițiile vechi de peste 4000 de ani legate 
de această activitate. Cei interesați vor 
putea învăța din tainele ancestrale ale îm-
blânzirii acestor păsări răpitoare. Șoimii, 
de altfel foarte blânzi, vor putea fi ținute  
pe mână de oricine, cu ajutorul mănușii 
speciale. Vor putea fi făcute și fotografii. 
Șoimarul profesionist Kisteleki Gergely va 
susține un spectacol în care momentul cel 
mai aplaudat este lansarea în văzduh a 
păsărilor, activitate în care vor fi implicați 
și spectatorii.
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 13.00  Teatru de Păpuși – Compania 
„Keljfeljancsi”: Piesa „Viteazul Ladislau 
și moara blestemată” 
Loc: Cetatea Oradea
Organizator: Asociația gospodarilor din Bihorul 
de sud

 
 13.00  „Căruța lui Attila pe malul 
Senei”  film documentar realizat de Boros 
Zoltán, B. Nagy Veronika și Sánta Ádám 
despre sculptorul Román Viktor (1937-
1995)
Loc: Cetatea Oradea, Sala Bethlen

Organizator: Consiliul Național Maghiar din 
Transilvania

 15.00  Dans instoric cu Freész Katalin 
(Consorțiul „Harlekin Gamba” de la 
Budapesta) 
Vom evoca atmosfera de veselie/sărbă-
toare de la curțile renascentiste prin dans 
și muzică. Dansuri din secolul al XVI-lea 
pentru cei între 1 an și 99 de ani.
Loc: Cetatea Oradea
Organizator: Breasla Culturală Maghiară din 
Partium

SĂ FACEM CUNOȘTINȚĂ 
CU DANSURILE CURȚILOR 
RENASCENTISTE
Atunci când evocăm atmosfera epocilor 
vechi, dansul merită o atenție aparte 
deoarece, datorită lui, o lume extrem de 
colorată ni se poate deschide în fața ochi-
lor. Și ce poate să provoace o plăcere mai 
mare decât cea de a privi dansurile grați-
oase? Răspunsul este: să dansăm și noi! 
Aici ne va ajuta Freesz Katalin care vine 

direct de la Budapesta și va „preda” 
dansurile secolului al XVI-lea vizitatorilor 
interesați. Nicio experiență prealabilă nu 
se cere pentru participarea la această 
activitate, însă o pereche de pantofi în 
care doritorul se simte comod ar fi de 
ajutor. Nu e necesară nici participarea cu 
pereche. Îi așteptăm cu drag pe toți cei 
cu vârste cuprinse între 1 an și 99 de ani, 
sâmbătă după masa de la ora 15. Freesz 
Katalin și Grupul Harlekin Gamba vă vor 
sta la dispoziție în cadrul cursului de dans 
istoric, în curtea Cetății Oradea.
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20 A KOLOZSVÁRI             MAGYAR OPERA ÉS FILHARMÓNIA MŰVÉSZEIBŐL ALKOTOTT EGYÜTTES

19.00
SÂMBĂTĂ
28 IUNIE

Cvartetul de coarde Tiberius (alcătuit din 
Molnár Tibor – vioară, Lokodi Károly – 
vioară, Molnár József – violă, Zágoni Előd 
– violoncel) a fost descoperit în 1994 de 
către Devich Sándor, la Academia de Muzi-
că „Gh. Dima” din Cluj-Napoca. Cu ajutorul 
lui Devich, muzicienii menționați au luat 
parte la o serie de cursuri de perfecționa-
re, de fiecare dată ca bursieri. La Festivalul 
„Orlando” din Olanda au cunoscut-o pe 
Isabelle Bensa, organizatoarea competiței 
cvartetelor de coarde de la Bordeaux, cea 
care i-a recomandat pentru cursul de mas-
ter „Amadeus” de la Londra. Au participat 
la acest master de patru ori. Cvartetul Ti-

berius a absolvit și Academisa Cvartetelor 
de Coarde din Olanda, acumulând punctaj 
maxim. În 2004, cvartetul a câștigat pre-
miul Erste Wiener Klassik în Austria, iar în 
aprilie 2008, formația a dobândit statutul 
de Cvartetul de coarde al Filarmonicii de 
Stat de la Târgu Mureș. De-a lungul cari-
erei, grupul a susținut recitaluri în multe 
țări și orașe ale lumii, iar de data aceasta 
va urca pe scenă la Oradea, în cadrul 
Zilelor Sf. Ladislau. Concertul va avea loc 
sâmbătă, 27 iunie, de la ora 17, în sala 
Princiară a Cetății Oradea. Organizatori: 
Breasla Culturală Maghiară din Partium. Îi 
așteptăm cu drag pe toți cei interesați.

 15.00  Pe urmele rădăcinilor noastre 
asiatice 
Prezentarea antropologului cultural Sipos 
Lilla
Loc: Cetatea Oradea, Sala Bethlen
Organizator: Asociația Szent László

 
 15.00–17.00  Turul orașului 
Locul adunării: La poarta cetății.

 16.00–17.00  Descoperirea Cetății 
Oradea   (prezentare în limbile maghiară 
și română) – Cetatea va fi prezentată de 
către Pápay Zoltán și Dumitru Noane
Loc: Adunare la poarta cetății
Organizator: Asociația Civică Maghiară

 16.00  Prezentarea cercetătorului 
Jobbágyi Zsolt  
Loc: Cetatea Oradea, Sala Bethlen
Organizator: Asociația Szent László
 
 17.00  Cvartetul Tiberius – concert 
simfonic 

Loc: Cetatea Oradea, Sala princiară
Organizator: Breasla Culturală Maghiară din 
Partium

 17.30–18.30  Mișcare pentru categoria 
de vârstă 0 - 3 ani 
Loc: Cetatea Oradea, Cortul de relaxare 
pentru mame și bebeluși din Bastionul 
Ciunt
Organizator: Comunitatea “Kerekítő” de la Oradea
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21A KOLOZSVÁRI             MAGYAR OPERA ÉS FILHARMÓNIA MŰVÉSZEIBŐL ALKOTOTT EGYÜTTES

19.00
SÂMBĂTĂ
28 IUNIE

 18.00  Relicvă în relicvă – Experimente 
pentru înnoirea iconografiei legate de 
Sfântul Ladislau  
Invitați: Székely Zoltán, istoric al artelor, 
directorul Muzeului din Hanság și istoricul 
Lakatos Attila
Loc: Cetatea Oradea, Sala Bethlen
Organizatori: Asociația Civică Maghiară și Consiliul 
Național Maghiar din Transilvania

 
 19.00  Degustare de beri artizanale  
Prezintă Vásárhelyi István, specialist în 
bere al blogului „Sörbúvár”
Loc: Cetatea Oradea, Sala Princiară
Organizatori: Clubul de vinuri Zichy Ferenc și 
Bodega

 19.00  Operettissimo  – selecție de cân-
tece de petrecere, operetă și musical
Loc: Cetatea Oradea, Teatrul de Vară
Organizator: Fundația Partitipatio

 
 19.00  Balul absolvenților - întâlnirea 
vechilor absolvenți ai Universității Creș-
tine Partium 
Loc: Universitatea Creștină Partium
Organizator: Centrul „Alumni” al Universității 
Creștine Partium

 21.00  Concert Hooligans 
Loc: Cetatea Oradea, scena mare
Organizator: Asociația Szent László
                                            

UȘOR ȘI DISTRACTIV: 
E OPERETTISSIMO
Zilele Sf. Ladislau nu-i vor dezamăgi pe 
orădenii care apreciază mult opereta, un 
gen muzical extrem de îndrăgit și la noi în 
oraș. Trupa Operettissimo a Operei și Fi-
larmonicii Maghiare din Cluj este compusă 
din patru 4 soliști, un violonist și un pia-
nist. Cântece de petrecere, operetă, revue 
și musical - toate sunt în repertoriul trupei. 
Membrii formației sunt Kolcsár Katalin, 
Plesa Róbert, Kolcsár Péter, Veres Noémi, 
Rigmányi István, Deák Albert și Gyenge 
Zoltán Balázs. Ei declară că au drept misi-
une ca opereta maghiară - care, în 2013, a 
fost votată de Parlamentul Ungariei drept 
bun național - să fie promovată în mod 
adecvat în cât mai multe zone cu locuitori 
de etnie maghiară. În acest spirit, cei de 
la Operettissimo au apărut deja în mai 
multe festivaluri și diverse evenimente de 
profil în locuri precum Sibiu (Ars Hungarica 
– 2008, 2011, Zilele Hungaricum – 2009), 
Bistrița (Zilele Maghiare – 2009, 2010, 
2011, 2012), Carei (Augustfest – 2011), 
Cluj-Napoca (Zilele Maghiare – 2011), Dej 
(2012), respectiv în zone cu mulți locuitori 
de etnie maghiară (comune, sate), la zilele 
localităților și la alte evenimente (Turda, 
Moldovenești etc.). La Oradea, spectacolul 
Operettissimo va avea loc în premieră și se 
va desfășura la teatrul de vară din Cetatea 
Oradea, sâmbătă, 27 iunie, de la ora 19:30.
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HULIGANI CALMI 
ÎȘI SERBEAZĂ 
A 19-A ZI DE NAȘTERE 
LA ORADEA
Formată din patru  membri, trupa Hooli-
gans îi bucură de 19 ani pe fanii pop-rock 
și funk-rock. Turneul aniversar al trupei va 
„asedia” și Cetatea Oradea.
Muzicienii vin la noi ca să se întâmple 
ceva: ceva forfotă, mișcare. 

Sperăm că vom avea de toate. Dar asta 
nu depinde doar de ei, ci și de publicul 
orădean format din reprezentanții mai 
multor generații.
Ansamblul Hooligans: Ördög Tibor “Csipa” 
(vocal), Tóth Tibor (chitară), Kiss Endre 
“Endi” (tobe), Késmárki Zsolt (bas).
Originară din Szerencs și laureată a pre-
miului Fonogram (pentru cea mai bună 
trupă autohtonă de rock modern), forma-
ția Hooligans va cânta la Zilele Sf. Ladislau 
în ziua de sâmbătă (27 iunie), de la ora 21, 
pe scena amplasată în Cetatea Oradea. 



23

DUMINICĂ, 28 IUNIE
 10.00  Iurtă din secolul al IX-lea, pre-
zentare de veșminte și arme de epocă. 
Tir cu arcul  
Prezintă Asociația Arcașilor „Turul din 
Karos”
Loc: Cetatea Oradea, iurtă și bastionul 
Bethlen
Organizatori: Asociația Civică Maghiară, Asociația 
Pro Partium

 
 10.00–11.00  Descoperirea Cetății 
Oradea   (prezentare în limbile maghiară 
și română) – Cetatea va fi prezentată de 
către Pápay Zoltán și Dumitru Noane
Loc: Adunare la poarta cetății
Organizator: Asociația Civică Maghiară

 
 10.00–13.00  Colțul cu povești 
din epoca Sfântului Ladislau:   activi-
tăți artizanale cu ajutorul profesorilor și 
studenților de la Universitatea Creștină 
Partium
Legendariul secuiesc 
Tipografia din Vizsoly - tiparniță de epocă 
(sec. XVI-XVII) construită cu ajutorul Muze-
ului de Arte și Meserii (turnarea literelor 
din plumb, tipărire)
Loc: Cetatea Oradea, ungherul copiilor
Organizatori: Asociația Pro Partium și Universita-
tea Creștină Partium

 
 10.00–13.00  Klikk!  – activitate de 
creație pentru copii, comunicare vizuală 
combinată cu o istorie a artelor în variantă 
jucăușă pentru copii. Instructori: Bodoni 
Dombi Tünde și Kémenes Mónika 

Loc: Cetatea Oradea, ungherul copiilor
Organizator: Studioul „Klikk!”

 10.00–20.00  Tradiții din tată-n fiu – 
Târgul meșteșugarilor 
Loc: Cetatea Oradea
Organizator: asociatia agricultorilor din valea 
ierului

 10.30–19.00  Cort de relaxare pentru 
mame și bebeluși (0-3 ani) 
Loc: Cetatea Oradea, Bastionul Ciunt
Organizator: Comunitatea “Kerekítő” de la Oradea

 10.30–11.30  Mișcare pentru categoria 
de vârstă 0-3 ani 
Loc: Cortul de relaxare pentru mame și 
bebeluși din Bastionul Ciunt
Organizator: Comunitatea “Kerekítő” de la Oradea

 11.00–16.00  Cortul informațional al 
Universității Creștine Partium 
Loc: Cetatea Oradea
Organizator: Universitatea Creștină Partium

Cei interesați pot discuta cu preotul 
universitar și cu cadrele didactice despre 
motivele pentru care potențialii studenți 
ar trebui să aleagă cursurile Universității 

D
U

M
IN

ICĂ, 28 IU
N

IE



24

Partium și despre dotările/serviciile oferite 
de această instituție (bibliotecă, colegiu, 
cantină, club studențesc, centru al foștilor 
studenți etc). În cort vor fi disponibile 
pliante despre admitere, flyere, informații 
despre programele Erasmus și despre po-
sibilitățile de învățare a unor limbi străine.

 12.00  Moștenirea noastră spirituală: 
lumea emblemelor și simbolurilor - 
prezentare făcută de Kósa Klára, artist 
ceramist  
Loc: Cetatea Oradea, Sala Bethlen
Organizator: Consiliul Național Maghiar din
Transilvania

 14.00  Lansări de cărți: 
Dr. Kiss András - „Memoriile unui medic 
orădean în Ungaria” și
Dr. Szilágyi Ferenc / Zakota Zoltán: „Par-
tium - societate, dezvoltare regională”
Loc: Cetatea Oradea, Sala Bethlen
Organizator: Consiliul pentru Autonomia Paritiu-
mului

 15.00–17.00  Turul orașului 
Locul adunării: La poarta cetății

 16.00  Întreaga lume e un teatru!  
Discuții cu actorii Csíky Ibolya și Hajdú
Loc: Cetatea Oradea, Sala Bethlen 
Organizator: Asociația Szent László

 16.00–17.00  Descoperirea Cetății 
Oradea   (prezentare în limbile maghiară 
și română) – Cetatea va fi prezentată de 
către Pápay Zoltán și Dumitru Noane
Loc: Adunare la poarta cetății
Organizator: Asociația Civică Maghiară

 17.00  Concertul formației Ghymes 
Loc: Teatrul de Vară
Organizator: Asociația Pro Partium

                                            
 18.00  Catedrala medievală a Oradiei   
Arheologul Mihálka Nándor analizează 
rămășițele craniului Regelui Ladislau. 
Invitați: dr. Patonay Lajos (chirurg ma-
xilo-facial, anatomist și șef de laborator 
la Universitatea Semmelweis) și dr. Pálfi 
György (antropolog, decan al Facultății de 
Științe de la Szeged)
Loc: Cetatea Oradea, Sala Bethlen
Organizator: Asociația Szent László

 
 19.00  Degustare de vinuri – Dula 
 Bence (Eger)  
Loc: Cetatea Oradea, Sala Princiară
Organizatori: Clubul de vinuri Zichy Ferenc și 
Bodega 

 
 21.00  Concertul cântărețului Zorán 
Loc: Cetatea Oradea, scena mare
Organizator: Asociația Szent László
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17.00
DUMINICĂ

28 IUNIEAV�M �N ��I

���GE DE ���NE

FORMAȚIA GHYMES – 
AU SÂNGE CÂINESC!
Afirmația din titlu va putea fi verificată 
în 28 iunie, la Zilele Sf. Ladislau. Dans în 
zăpadă (Tánc a hóban), Amanți cu mâini 
înaripate (Szárnyaskezű szeretők), Reggae 
stelar (Csillagreggae) și multe alte melodii 
magice, zglobii sau „tămăduitoare” au 
izvorât din creativitatea formației Ghymes. 
Grupul din Nitra (Slovacia) este format în 
mare parte din muzicieni cu studii peda-
gogice. Astfel, ei se ocupă de ani de zile 
de prelucrări folclorice dedicate copiilor și 
susțin frecvent concerte pentru cei mici. 
În spectacolul „Avem în noi sânge de câi-
ne” (Bennünk van a kutyavér), programat 
să aibă loc la Oradea, artiștii interpretează 
muzică populară, prezintă instrumente 

populare pe înțelesul copiilor și le „pre-
dau” acestora bazele folclorului maghiar 
cântând, totodată, împreună cu ei. Prelu-
crările muzicale dinamice ale trupei sunt 
apropiate de lumea copiilor vremurilor 
noastre, astfel încât comorile folclorice 
ungurești devin mult mai ușor de înțeles 
pentru micuți, în spiritul lui Kodaly, artiștii 
inoculându-le tinerilor ascultători dragos-
tea față de muzică. Formația Ghymes face 
toate acestea cu un succes atât de mare 
încât spectacolul adus la Oradea, în vari-
anta de disc audio (apărut în 1995), a fost 
ales drept metodă alternativă pedagogică 
de către Ministerul Educației din Ungaria. 
Melodiile albumului vor putea fi ascultate 
de copii și de adulți, în timpul Zilelor Sf. 
Ladislau, duminică, 28 iunie, de la ora 17. 
Spectacolul va avea loc pe scena teatrului 
de vară din Cetatea Oradea. 
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ZORAN 
CONCERTEAZĂ 
ÎN CETATEA ORADEA
De peste cinci decenii, numele lui Zoran 
s-a împletit cu muzica folk-rock, dar in-
strumentată complex și plină de conținut. 
Acest Leonard Cohen al muzicii maghia-
re a susținut deja mai multe concerte 
sold-out la Oradea și e un musafir mereu 
binevenit în Ardeal și în Partium. Secretul 
succesului său stă în mesajul clar și curat 
pe care îl transmite prin piesele sale. Atât 
generația mai în vârstă, cât și tinerii se 
regăsesc în muzica lui care a trecut cu brio 
testul timpului. Pasiunea lui Zoran pentru 
muzică și faima lui sunt de neoprit. Oriun-
de apare pe scenă, prestația artistului este 
marcată de implicare și pasiune. Muzicia-
nul, pe numele său complet Sztevanovity 
Zoran, distins printre altele, cu premiile 
Kossuth și Prima Primissima, s-a născut 
în 4 martie 1942 la Belgrad. Obligațiile de 
serviciu ale părinților săi au adus familia 
Sztevanovity în Ungaria, în anul 1948. De 
atunci, Zoran locuiește la Budapesta. La 
începuturile epocii beat, în 1960, împre-

ună cu fratele său mai mic, Dusan, el 
întemeiază grupul Zenith.  Formația își va 
schimba numele, după doi ani, în Metro. 
Alături de Illes și Omega, Metro devine 
una dintre trupele beat ungurești cele 
mai importante. Mai târziu, în 1976, Zoran 
începe să colaboreze cu Presser Gabor (de 
la LGT), iar de atunci între cei doi există 
o relație puternică, atât profesională, 
cât și de prietenie. De-a lungul timpului, 
vânzările discurilor sale au doborât o serie 
de recorduri în Ungaria, succes care se 
datorează, poate, și faptului că muzicia-
nul susține foarte des turnee, uneori cu 
acompaniament lărgit, alteori cu trupă 
mai restrânsă. Dar sălile în care cântă sunt 
mereu arhipline! La Oradea, spectacolul 
al cărui protagonist va fi Zoran va avea loc 
în 28 iunie, în Cetate. Acesta va fi concer-
tul de închidere a celei de-a treia ediție a 
Zilelor Sf. Ladislau. Alături de Zoran, pe 
scenă vor mai urca: Horváth Kornél, Sipeki 
Zoltán, Lattmann Béla, Gátos Iván, Gyenge 
Lajos, Csányi István, Óvári Éva, Kabelács 
Rita și Péter Barbara.
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EVENIMENTE PENTRU 
COPII ȘI PĂRINȚI
În cadrul Zilelor Sf. Ladislau am fost mereu 
atenți cu cei mici și am inclus în program 
o serie de activități didactice jucăușe, mo-
mente distractive și îndeletniciri practice.
La cererea copiilor și a părinților, dar și 
pentru că așa am dorit și noi, în ediția din 
acest an a Zilelor Sf. Ladislau, în fiecare zi 
înainte de masă, majoritatea programelor 
sunt dedicate copiilor.
Activitățile au fost gândite astfel încât 
copiii de toate vârstele și părinții de orice 
vârstă să poată să-și petreacă timpul cu 
activități diverse, în toate cele 3 zile de 
evenimente.

În 26 iunie, între orele 10 – 13, de copii se 
vor ocupa meșteri populari și păstrători de 
tradiție din Bihor. Vor avea loc diferite acti-
vități: împletire de stuf, realizare de coș de 
nuiele, se va coace turtă dulce, cioplire în 
lemn, se vor scrie răvașe, jocuri populare 
pentru copii și tătici, dar și multe surprize 
pentru cei mici și pentru cei mari. 
La ora 13 va începe prezentarea celei mai 
noi ediții a Legendariumului din Secuime 
și va fi difuzat un film surpriză de desene 
animate.

Sâmbătă, 27 iunie, tot între 10 și 13, 
doritorii vor putea face cunoștință cu 
Școala Profesională de Artă Manuală de 
la Nádudvar. Pielărie, țesătorie, sculptură 
în lemn – toate vor fi prezente. De aseme-
nea, ca în ziua precedentă, copii și tătici 

vor putea participa la diferite jocuri popu-
lare. Pe lângă toate acestea, vom avea o 
prezentare de tir cu arcul, iar cei interesați 
își vor și putea încerca talentul de arcaș. 
La ora 13 va începe o piesă de teatru de 
păpuși – Viteazul Ladislau și moara bleste-
mată – în interpretarea Trupei de Comedie 
„Keljfeljancsi”. Sâmbătă, atât cei mici, cât 
și cei mari vor putea „fura” din secretele 
mâncărurilor tradiționale, gătite la foc des-
chis, după care vor putea să și guste din 
produsele gastronomice pregătite.

În ziua de 28 iunie, duminică, între orele 
10 – 13, profesorii și studenții Institutului 
Pedagogic al Universității Creștine Partium 
îi vor aștepta pe copiii la o întoarcere în 
timp până în epoca Regelui Ladislau. Vor 
fi confecționate păpuși, vor fi făcute salbe 
de mărgele, vor fi citite povești și vor fi 
confecționate săbii din hârtie. De ase-
menea, copilașii și mămicile vor putea să 
joace diverse roluri, cei prezenți urmând 
să aibă parte și de multe surprize. Ca 
încheiere pentru cele trei zile de neui-
tat, duminică (de la ora 17), scena teatrului 
de vară din Cetatea Oradea va găzdui o 
piesă a celebrei formații Ghymes. 
Îi așteptăm cu drag pe toți cei interesați, 
indiferent de vârstă, și la activitățile noas-
tre organizate pentru copii.
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ȘTIAI CĂ BĂILE 1 MAI S-A
NUMIT ODINIOARĂ 
BĂILE  SF. LADISLAU?
De comuna Sânmartin, situată la granița 
de sud a Oradiei, aparțin cele mai vechi 
stațiuni termale ale județului Bihor: Băile 
Felix și Băile 1 Mai. Cea din urmă a fost 
numită pe vremuri Băile Sf. Ladislau. 
Legenda spune că regele trecea prin zonă 
în fruntea armatei sale și i  s-a făcut sete, 
însă nu găsea apă nicăieri în zonă. Dintr-o 
dată, calul său a dat cu copita într-o piatră, 
a dizlocat-o, iar din pământ - de sub piatră 
- a țâșnit bogatul izvor. Dacă numele de 
Băile Sf. Ladislau a apărut datorită acestei 
legende sau dacă a fost inventată o legen-
dă pentru a fi legată de începuturile Băilor 
1 Mai, asta e greu de stabilit la ora actuală.

ȘTIAI CĂ FIICA REGELUI 
LADISLAU E VENERATĂ DE 
BISERICA ORTODOXĂ?
Fiica cea mare a regelui maghiar Sf. 
Ladislau și a reginei Adelhaid (prințesă 
de Rheinfeld, decedată în 1090) este 
Sfânta Parascheva (1088 - 1134), prințesă 
maghiară din dinastia Arpad, pe numele 
ei bizantin Priszka. Având, în Ungaria, nu-
mele de Sfânta Iren, ea a fost împărăteasă 
de Bizanț. Conform calendarului ortodox, 
ziua Sfintei Parascheva este celebrată în 
data de 13 august (data morții ei). Cultul ei 
a fost preluat și de bisericile romano-cato-
lic și greco-catolic.

ȘTIAI CĂ 19 LOCALITĂȚI DIN
BAZINUL CARPATIC
POARTĂ NUMELE RE-
GELUI LADISLAU
Acestea sunt următoarele: Bakonys-
zentlászló (județul Veszprém - Ungaria), 
Búcsúszentlászló (județul Zala - Un-
garia) , Bükkszentlászló (județul Bor-
sod-Abauj-Zemplén - Ungaria), Jászs-
zentlászló (județul Bács-Kiskun - Ungaria), 

FAPTE 
INTERESANTE 
DESPRE 
SFÂNTUL 
LADISLAU
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Homoródszentlászló (Vasileni - județul 
Harghita, România),  Kisszentlászló 
(Laslău Mic - județul Mureș, România), 
Mátraszentlászló (județul Heves - Un-
garia), Nyárádszentlászló (Sânvăsii - ju-
dețul Mureș, România), Oláhszentlászló 
(Laslău Mare - județul Mureș, România), 
Pilisszentlászló (județul Pest -  Ungaria), 
Pusztaszentlászló (județul Zala - Ungaria), 
Püspökszentlászló (județul Baranya - Un-
garia), Szászszentlászló (Laslea - județul Si-
biu, România), Szentlászló (județul Baranya 
- Ungaria), Szentlászló (Croația), Szécsis-
zentlászló (Slovenia), Tordaszentlászló 
(Săvădisla - județul Cluj, România), Vács-
zentlászló (județul Pest - Ungaria), Zalas-
zentlászló (județul Zala - Ungaria).

ȘTIAȚI CĂ EXISTĂ O OPERĂ 
ROCK COMPUSĂ ÎN CINSTEA 
SFÂNTULUI LADISLAU?
Opera rock compusă pe baza legendei 
legate de Regele sfânt Ladislau a fost pre-
zentată la Miercurea Ciuc, în cadrul Zilelor 
Secuiești. Această creație îi aparție regretatei 
Papp-Kincses Emese, cea care a semnat și 
regia, iar muzica a fost compusă de forma-
ția Role. Spectacolul promovează valorile 
creștine, credința și iubirea de semeni, toate 

aceste valori fiind reprezentate de Regele 
Ladislau, sfântul ocrotitor al Ardealului.

AȚI ȘTIUT CĂ O PLANTĂ 
OCROTITĂ PRIN LEGE 
A PRIMIT NUMELE
REGELUI LADISLAU?

Această plantă este gențiana (Gentiana 
cruciata), o plantă medicinală.
Mai multe popoare au legat diverse poves-
tiri de această plantă și nici persoana re-
gelui Ladislau nu lipsește din acest cerc al 
legendelor aferente plantei. Cuvântul „cru-
ciata” din denumirea latină face referire 
la cruce și s-a „lipit” de ea datorită rolului 
jucat în vindecarea ciumei. Gențiana este 
o plantă aflată sub ocrotirea legii, amenda 
pentru distrugerea ei fiind de 150 lei.
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E interes comun ca 
noi toți să ne simțim 
bine cu ocazia 
Zilelor Sf. Ladislau

 Cum s-a reușit în acest an cucerirea 
Cetății Oradea de către Zilele Sf. Ladis-
lau și ce înseamnă acest lucru pentru 
eveniment? 

Cetatea Oradea a apărut ca potențial loc 
de desfășurare deja pentru prima ediție a 
manifestării. Nu ne-am gândit la șanțul ce-
tății, ci la curtea ei, însă în urmă cu doi ani, 
din cauza stării de ruină de acolo, acel loc 
nu ar fi fost demn de Zilele Sf. Ladislau. De 
atunci lucrurile s-au mai schimbat. Mai nou, 
conducerea orașului nu mai privește Cetatea 
drept un pericol referitor la confruntarea cu 
trecutul istoric maghiar, ci îi vede potențialul 
cultural și economic. În această perspectivă 
se potrivește foarte bine evantaiul de acțiuni 
din cadrul Zilelor Sf. Ladislau. Este onorant 
pentru noi faptul că manifestarea noastră 

este prima, destinată unui public numeros, 
care se va desfășura în Cetatea Oradea. 
Acest lucru are și un aspect simbolic: recu-
cerim ceea ce au construit înaintașii noștri. 
Acest fapt important ne și face să uităm, că 
în Cetate nu sunt atâtea locuri verzi, um-
broase ca în Parcul Bălcescu.

 Pe lângă schimbarea locației eveni-
mentului, ce alte noutăți aveți față de 
primele două ediții? 

Locul în sine este determinant. Cetatea ne dă 
posibilitatea să aducem în același perimetru 
toate acțiunile noastre. E un mare ajutor 
pentru organizatori, dar și pentru orădenii 
care ar dori să participe la cât mai multe, 
dintre evenimentele noastre, fiindcă nu se 
pierde timp cu deplasarea de la o locație 
la alta. Activitățile pentru copii au un rol 
deosebit. Am dori ca familii întregi să vină în 
cetate, unde toți membrii pot petrece timp 
prețios împreună de dimineață până seara. 
Vor fi spectacole - istorice și de altă natu-
ră - lansări de cărți, tir cu arcul, prezentare 
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de iurtă, parada modei feminine cu creații 
inspirate din veșmintele noastre tradiționale. 
Am pregătit un program consistent și variat, 
așa că cel mai bine va fi dacă cei interesați se 
vor „muta” pentru trei zile în Cetate. Așa nu 
vor pierde nimic. Am solicitat OTL să prelun-
gească orarul autobuzelor și tramvaielor, ca 
participanții la Zilele Sf. Ladislau să nu fie 
nevoiți să își programeze ziua în funcție de 
graficul mijloacelor de transport în comun.
   
 Care este activtiatea dvs preferată din 
programul din acest an? Sau aveți mai 
multe asemenea activități? 
  
Nu se poate evidenția o activitate anume, fi-
indcă toate sunt valoroase. Dar, desigur, am 
și eu favoritele mele. Întrunirea orădenilor 
plecați în lume este una dintre ele, eu fiind 
și cel care am venit cu ideea de a organiza 
așa ceva. Acțiunea îl are drept moderator pe 
Boros Zoltan, „bătrânul” emisiunii în limba 
maghiară a Televiziunii Române, și va avea 
loc și în acest an. Îmi place și muzica de cali-
tate; an de an am avut parte de așa ceva. De 

asemenea, gătitul de plăcere este și el o pată 
veselă, colorată a Zilelor Sf. Ladislau. La fel și 
activitățile cu copiii sunt printre cele pe care 
le prețuiesc foarte mult. Cred că și acestea 
din urmă am reușit să le organizăm așa cum 
trebuie, confirmată de faptul că, deși copiii 
sunt cei mai duri critici, cei mici au participat 
de fiecare dată cu bucurie și cu satisfacție la 
programele noastre oferite lor.

 Cum reușiți să sincronizați munca dvs 
de vicepreședinte al Partidului Popu-
lar Maghiar din Transilvania cu cea 
de organizator principal al Zilelor Sf. 
Ladislau? 

Parțial, cele două se aseamănă, deoarece le 
privesc ca o muncă de organizare a comuni-
tății. Programul meu e destul de plin, fiindcă 
funcția de vicepreședinte îmi impune să că-
lătoresc destul de mult. Dar, până acum, am 
reușit să corelez destul de bine cele două ti-
puri de activitate. O echipă bună și inimoasă 
se ocupă de cea mai mare parte a activității 
de organizare, iar eu mă străduiesc să dau o 
închegare lucrurilor. Munca pentru Zilele Sf. 
Ladislau o fac cu drag, cu atât mai mult cu 
cât, văzând și reacțiile oamenilor, observ că 
este nevoie de această manifestare.
Noi, maghiarii din Ardeal, din Partium, 
respectiv din Oradea suntem loviți de atâtea 
efecte negative, încât simt că avem nevoie să 
simțim bucuria sentimentului de „acasă” și a 
sărbătoririi împreună. Ne crește autoprețu-
irea prin intermediul spectacolelor, activită-
ților dedicate trecutului nostru, iar văzând 
numărul mare de participanți constatăm 
puterea comunității.

 Care este rolul pe care Zilele Sf. Ladis-
lau își propune să-l joace în viața cultu-
rală a orașului? 

Zilele Sf. Ladislau a luat ființă, să umple un 
gol și a devenit un eveniment foarte popu-
lar și cunoscut. Nu este o manifestare doar 
a comunității maghiare din Oradea, din 
Bihor și din Partium. Foarte mulți vin și din 
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localitățile maghiare de lângă graniță. Are 
efect benefic asupra turismului și imaginii 
orașului faptul că, în aceste zile, mass-me-
dia sunt cu atenția ațintită asupra Oradiei. 
Este avantajos și localurilor / restaurantelor 
prezența acelui plus de câteva sute sau mii 
de oameni, care vin la Oradea pentru a 
participa la evenimentul nostru. Pentru noi, 
maghiarii, nu există niciun dubiu: menifes-
tarea este de mai multe ori benefică, căci 

ne putem promova cultura, 
porturile tradiționale, arta 
populară și istoria în fața 
populației române majori-
tare. Nu e exagerare dacă 
spunem că Zilele Sf. Ladislau 
joacă și un rol de punte de 
legătură între cele două 
nații. Puțini au fost orădenii 
de etnie română care știau 
în urmă cu 3 ani că orașul 
a fost întemeiat de Regele 
Ladislau, dar de atunci nebu-
lozitatea începe să dispară. 
Sper că așa privesc lucrurile 
și cei care sprijină financiar 

organizarea acestei manifestări. Oamenii de 
afaceri, sponsorii sunt indispensabili pentru 
continuarea muncii noastre. La fel de impor-
tant este ca și în următorii ani conducerea 
orașului să sprijine evenimentul, deoarece e 
interes comun, ca noi toți să ne simțim bine 
cu ocazia Zilelor Sf. Ladislau.

Bihari Napló

Solidarizare 2015
Donatii pentru

maghiarii din Ucraina

REGIUNEA
TRANSCARPATIA

REGIUNEA
TRANSCARPATIA

Având în vedere că Regele Ladislau a fost un monarh filantrop, cu dare de mână, participarea celor 
dezavantajaţi social şi financiar la Zilele Sf. Ladislau, respectiv actele caritabile sunt importante 

pentru noi. În ultimii doi ani, am anunțat câte o colectă publică în sprijinul unei instituții sociale, iar 
micuții de la casele de copii au fost invitați la evenimentele dedicate minorilor. Continuăm și în 

2015 acest obicei, doar că, de data aceasta, trecem peste granițe.
Așa cum se știe, comunitatea maghiară din zona maramureșană a Ucrainei a ajuns într-o situaţie 

de război. În țara vecină, inflația a ajuns la cote nemaiîntâlnite, iar sărăcia extremă a devenit 
palpabilă pentru foarte mulți oameni. De altfel, în această regiune situația economică a fost 

îngrijorătoare chiar și înainte de război. Motiv pentru care nu a fost niciun dubiu pentru noi ca în 
acest an să derulăm campania de strângere de fonduri în beneficiul fraților noștri din subcarpații 
ucraineni și să ne alăturăm inițiativei Consiliului Național Maghiar din Transilvania și Consiliului 

Național Secuiesc.
Donațiile în bani vor fi preluate în cadrul Zilelor Sf. Ladislau la locurile special amenajate în 

Cetatea Oradea. Colaboratorii noștri vor putea fi găsiţi chiar lângă punctul principal de informare. 
Donaţiile vor fi predate Fundației Caritabile a Asociației Culturale Maghiare din Ucraina, banii 

urmând a fi folosiți pentru hrana copiilor maghiari de la grădinițele și școlile regiunii.
Partenerul nostru în campania de strângere de fonduri sunt Partidul Popular Maghiar din Transilva-

nia și organizația sa de tineret.

Ajutați-ne ca să putem ajuta!
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Ajutați-ne ca să putem ajuta!



34

REGULILE CASEI

Accesul la evenimente și prezența acolo sunt posibile prin acceptarea și îndeplinirea condițiilor 
de mai jos:
1. Accesul la toate evenimentele – cu excepția degustărilor de vinuri și de bere – este gratuit
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 și/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 și lesă, sau să-l țină în 
cușcă și 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 își 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 și consumul drogurilor, în conformitate cu legislația în vigoare
8. Orice activitate comercială pe întreg teritoriul 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 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 și 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 și 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-și 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 și luați la cunoștință faptul 
că organizatorii verifică respectarea acestora. Cei care vor încălca Regulile Casei pot fi poftiți 
afară de către organizatori.

Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica programul.
Vă dorim distracție plăcută!
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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA
NAGYVÁRAD POLGÁRMESTERI HIVATALA
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