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„Örvendezzél, magyar nemzet,
királyodat dicsérd, zengjed,

csendüljön a cimbalom!
Üdvözlégy, ó, boldog Várad,

honnan híre messze árad,
át sok hosszú századon!”

Himnusz  Szent László királyról,
1192.
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A jövőnek üzen a 6. Szent László Napok

Vajon mi lenne abban az időkapszulában, amit Nagyvárad megalapításakor, csaknem 
ezer éve elhelyezhettek volna? ez bizonyára soha nem fogjuk  megtudni, hiszen akko-
riban – legalábbis jelenleg rendelkezéseinkre álló információk szerint – nem létezett az 
időkapszula intézménye.

Hogy miért jutott ez eszünkbe? Mert az idén június 18–24. között zajló Szent László 
Napok keretében végre teljesül többéves álmunk, és a térség legnagyobb kulturális fesz-
tiváljának első napján felavatjuk gróf Rhédey Lajos szobrát abban a parkban, amelyet ő 
maga adományozott a városnak – ebben a büsztben pedig elhelyezünk egy időkapszulát.

Mi kerüljön ebbe az időkapszulába? – merült fel a kérdés, így azon merengtünk el, mi 
mit üzennénk a jövőnek. Mivel nem csak a saját üzenetünket akarjuk eljuttatni a jövő 
nemzedékeinek, a sajtón és a Facebook internetes közösségi portálon keresztül próbál-
tunk bevonni minden váradit. 

A jövőnek üzenők többsége abban bízik, hogy lesz még magyar szó Nagyváradon, ami-
kor ezt az időkapszulát kibontják.

Mi, a hatodik Szent László szervezői emellett úgy gondoljuk, nincs az az időkapszula, 
amibe beleférne az a sok öröm, élmény, amelyet Önökkel, Veletek közösen megéltünk az 
elmúlt öt év alatt. Voltak nehéz napok, voltak, akik rosszat akartak nekünk, de Önökkel, 
Veletek mindig sikerült továbblépni, és ha mérleget vonunk, akkor a jó napok, a jó em-
lékek annyira túlsúlyban vannak, hogy feledtetnek minden rosszat.

És a jövőnek üzenve a legnagyobb vágyunk, hogy egyszer majd, a jövőben, amikor ezt 
az időkapszulát kinyitják, még mindig lesznek Szent László Napok Nagyváradon, és 
még mindig tízezrek tudnak együtt ünnepelni és fejet hajtani városalapító lovagkirá-
lyunk előtt! 

És talán akkor már nem kerül öt évbe, hogy Nagyvárad jótevőinek szobrot állítson a 
közösség, és lesznek új mecénásai a városnak, akik gróf Rhédey Lajoshoz hasonló ado-
mányaikkal kiérdemelik, hogy nekik is szobruk álljon az általuk adományozott telken.

Eddig tartott az időutazás.

Idén is mindenkit vár a nagyváradi vár!
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Ahogyan minden fesztiválon, a június 18–24. 
között immár 6. alkalommal megszervezett 
nagyváradi Szent László Napokon is van-
nak trendi színű karkötők. Csakhogy mivel 
eseményeink 99,8 százaléka ingyenes, és 
szeretnénk ezt a jövőben is fenntartani, be-
lépőjegy helyett támogatói karkötőket lehet 
megváltani, amelyekkel tulajdonképpen 
mindenkinek esélye nyílik arra, hogy hozzá-
járuljon Nagyvárad kulturális fesztiváljának 
további sikeréhez.

Idén két karkötő közül lehet választani, az 
adományt pedig értékes nyereményekkel 
háláljuk meg.

Van mentaszínű karkötő, amelynek megvál-
tása 10 lej, illetve málnaszínű, amelynek 
értéke 20 lej. 

     a mentát választók között egy gyulai 
kikapcsolódást sorsolunk ki, ami kétéj-
szakás szállást jelent egy négycsillagos 
wellness-hotelben két személy számára 
a 2018. július 6. és szeptember 2. közötti 
időszakban.

   a málnára szavazók pedig az Auchan 
felajánlásával egy JVC márkájú okosté-
vét nyerhetnek. 

A támogatói karkötők kiválthatók június 
6-ától a Szent László Napokat szervező Szent 
László Egyesület székhelyén (Nagyvárad, Kál-
vin János utca 1. szám) vagy a fesztivál idején 
a várban.

FEKTESSEN BE ÖN IS A
SZENT LÁSZLÓ NAPOKBA!
ÍGÉRJÜK, MEGÉRI!
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9.30
SZENT LÁSZLÓTÓL SZENT
LÁSZLÓIG – KÉT KERÉKEN
HATÁROK NÉLKÜL
Indulás: a nagyváradi várból
Érkezés: Szent László biharkeresztesi 
szobrához
Szervező: Magyar Polgári Egyesület, NAC
Labdarúgó Egyesület

Az idén június 18–24. között zajló nagy-
váradi Szent László Napok nulladik nap-
ján immár ötödik alkalommal tekerünk 
Szent Lászlótól Szent Lászlóig, vagyis 
Szent László nagyváradi sírjától Szent 
László biharkeresztesi szobráig.
A biciklitúra célja a Szent László Napok 
népszerűsítése mellett felhívni a fi-
gyelmet a mozgás fontosságára, a kör-
nyezettudatos életmódra, a bringázás 
örömeire. Mindezek mellett különösen 
fontosnak tartjuk azt is, hogy a határok 
feletti nemzetegyesítés jegyében össze-
kötjük Nagyváradot és az elmúlt évszá-
zadok folyamán a városhoz ezer szállal 
kapcsolódó Biharkeresztest.

A biciklitúra végig a bringások számára 
kiépített úton zajlik, ezért bátran ajánl-
juk a részvételt kicsiknek és nagyoknak 
is. Tavaly a legfiatalabb kerékpáros még 
ötéves sem volt. Igaz, visszafele már a 
szülei bringáján utazott.
Gyülekező 9 órától a váradi várban, in-
dulás 9.30-kor. Az útvonalon több alka-
lommal is lesz pihenő. Biharkeresztesig 
együtt megyünk kicsik és nagyok, míg 
a visszaúton mindenki a saját erőnléte 
szerint bringázik.

17.00
VIRÁGÜLTETÉS SZIGLIGETI EDE 
SZOBRÁNÁL
Helyszín: Bémer tér, Szigligeti Ede szobra
Szervező: Nagyváradi Városszépítő Egylet

A frissen létrejött Nagyváradi Városz-
szépítő Egylet első kezdeményezése a 
Szigligeti-szobor környezetének szebbé 
tétele, hiszen a nemrégiben elköltözte-
tett Bémer téri tiszafák helye ideiglene-
sen, a tér felújítási munkáinak elkezdé-
séig szabadon, gondozatlanul maradt. 
Ezzel is szeretnénk jelezni, hogy a Bémer 
tér a nagyváradi magyarság egyik fontos 
köztere, amelyért felelősséget vállal, és 
amelynek külső megjelenése mindany-
nyiunk számára nagyon fontos. A szobor 
környezetében 300 szál ültetőtálcás 
virágot helyezünk el.

JÚ
NI

US
 17

., V
AS

ÁR
NA

P



www.szentlaszlonapok.ro Szent László Napok
6

17.00
BOLDOGASSZONY – 
VÁNDORKIÁLLÍTÁS
Helyszín: nagyváradi vár, fejedelmi palota,
A szárny
Szervező: Magyar Hagyomány Műhelye

Ősi hitünk Boldogasszonya, a magyarok 
Nagyasszonya, Babba Máriája, Mennyek-
nek Királynője, Tengernek Csillaga, Szent 
István királyunk felajánlása óta Patrónu-
sa, Oltalmazója, Királynője, Úrnője nem 
más, mint Szűz Mária. Tiszteletére ván-
dorkiállítás jött létre Kárpát-medencei 
művészek alkotásaiból.
A tárlatot megnyitja: Orosz Adél – Ma-
gyar Hagyomány Műhelye
A kiállítás látogatható: június 19–24. 
(kedd–vasárnap) 10–18 óra között.

18.00
GRÓF RHÉDEY LAJOS, A MAGYAR 
KULTÚRA MECÉNÁSA – FLEISZ 
JÁNOS TÖRTÉNÉSZ ELŐADÁSA
Helyszín: nagyváradi vár, I épület, I. emelet
Szervező: Szent László Egyesület

9.00–14.00
LÁSZLÓ GYULA-
EMLÉKKONFERENCIA
Helyszín: Lorántffy Zsuzsanna Református
Egyházi Központ múzeumterme
(Ezredévi emléktér 40. sz.)
Szervező: Magyar Polgári Egyesület

Tudományos konferenciával adózunk a 
Nagyváradon elhunyt László Gyula Szé-
chenyi-díjas magyar régész, történész, 
képzőművész, egyetemi tanár emlékének.

Program:
9.40 Köszöntők – Fleisz János nagyváradi 

történész, Nagy József Barna, a Magyar 
Polgári Egyesület elnöke

10.00 Előadást tart dr. Kásler Miklós, az 
emberi erőforrások minisztere

10.50 Szabados György PhD, történész, 
a Nemzeti Művelődési Intézet - László 
Gyula Intézet igazgatója: László Gyula a 
magyarok bejöveteleiről

11.20 M. Lezsák Gabriella régész, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Történet-
tudományi intézetének kutatója: „Ott 
békültem ki a sorssal...”, László Gyula ko-
lozsvári évei (1940–1949)

12.10 Jánó Mihály muzeológus, művészet-
történész: László Gyula és a Szent Lász-
ló-legenda falfestményei

12.40 Gróf Péter régész, muzeológus, 
Magyar Nemzeti Múzeum, Visegrádi 
Mátyás Király Múzeum: Emlékezés László 
Gyulára egy tanítvány szemével

13.10 László Zoltán építészmérnök, a 
Nemzeti Művelődési Intézet - László 
Gyula Intézet archívum-tanácsadója: 
Emlékezés László Gyulára, az édesapára

15.30
KOSZORÚZÁS SZENT LÁSZLÓ 
NAGYVÁRADI SZOBRÁNÁL
Helyszín: római katolikus székesegyház

16.30
RHÉDEY LAJOS SZOBRÁNAK
ÜNNEPÉLYES FELAVATÁSA
Helyszín: Rhédey-kert
Szervező: Magyar Polgári Egyesület, Szent 
László Egyesület, Erdélyi Magyar Nemzeti
Tanács, Erdélyi Magyar Néppárt

Gróf Rhédey Lajos (1761–1831) Várad 
jeles mecénása volt, többek között saját 
nagy kertjét is a városnak adományozta. 
A ma is parkként működő kert adott he-
lyet az első két Szent László Napoknak 
is. A fesztivál szervezői itt döntötték el, 
hogy szobrot emelnek az adományozó-

JÚNIUS 18., HÉTFŐ
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nak, majd civil adományokból és a Ma-
gyar Polgári Egyesület által a Nemzeti 
Kulturális Alaptól nyert pályázati pénzből 
kiöntetett a büszt, Deák Árpád helybéli 
szobrászművész alkotása.
Az avatón közreműködik Róka Szabolcs 
Tinódi-lant-díjas énekmondó.

19.00
ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ
Helyszín: Szigligeti Színház
Szervező: Szent László Egyesület

Az ünnepi beszédeket követően fellép a 

Magyar Állami Népi Együttes és vendé-
gei: Kátai Zoltán énekmondó, a Cickom 
Énekegyüttes, Busai Bori és Makula Zoli, 
a Magyar Állami Népi Együttes, valamit a 
Bartina Néptáncegyüttes.
Magyarország kormánya a 2018-as évet 
Mátyás király-emlékévnek nyilvánította 
születésének 575., királlyá koronázásá-
nak 560. évfordulója alkalmából. A Ma-
gyar Állami Népi Együttes és vendégei 
előadása népzene- és néptáncművésze-
tünk sokszínűségének felmutatása mel-
lett – Moldvától Felvidékig, Kalotaszegtől 
Kárpátaljáig – tisztelgés a nagy uralkodó 
szelleme előtt is. Ő a legendás álruhás 
király, aki talán Váradon is megfordult. 
A fellépők szándékai szerint az előadás 
idején egészen bizonyosan, ha nem is 
fizikai valójában, de táncban, énekben, 
historikus zenében, róla szóló törté-
netben mindenképpen itt lesz. Lanton 
csendül fel egy emlékdal a „néhai jó 
Mátyás királyról”. Az erdélyi fejedelmek 
dicsőséges korát idézi a Fejedelem tánca, 
és megszólal a Táltos galamb című mese 
arról, hogy a nép emlékezete szerint ho-
gyan is választották királlyá Hunyadi Má-
tyást, valamint elhangzik egy látomásos, 
költői szépségű moldvai ballada az „ifjú 
kérálról”. 
A műsor a Hagyományok Háza közremű-
ködésével valósul meg.
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17.00
DOWNLOAD DESIGN – KIÁLLÍTÁS
Helyszín: nagyváradi vár, G épület
Szervezők: Balassi Intézet – Bukaresti Magyar 
Intézet, Partiumi Keresztény Egyetem Kép-
zőművészeti Tanszéke, Moholy-Nagy Művé-
szeti Egyetem

A Download Design, mint ahogy a neve 
is mutatja, internetről ingyenesen le-
tölthető gyártmányrajzokat, bútorterve-
ket kínál bárki számára. Ez a sikeres és 
friss szemléletű kísérleti projekt egyrészt 
számos ágazati anomáliára, faipari, bú-
toripari problémára próbál 
megoldást találni, másrészt a 
nagyközönséghez szól, s min-
denki számára elérhetővé sze-
retné tenni a minőségi dizájn-
bútorokat. A projekt lényege a 
helyi erőforrások kihasználása 
és a mikrovállalkozások támo-
gatása.

A kiállítás látogatható: júni-
us 20–21. (szerda–csütörtök) 
15–18 óra
június 22–24. (péntek–vasár-
nap) 11–19 óra között.

17.30
ART GENERATOR 4 – 
A PARTIUMI KERESZTÉNY EGYE-
TEM KÉPZŐMŰVÉSZETI TANSZÉ-
KÉNEK KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓJA
Helyszín: nagyváradi vár, G-épület
Szervező: PKE Képzőművészeti Tanszéke, 
Szent László Egyesület

Az Art Generator Műhely a nagyváradi 

PKE képzőművészet szakos hallgatóinak 
pár éve működő tehetséggondozó prog-
ramja. Az idei Art Generator 4 című kiállí-
tás, két témakörben mutatja be a hallga-
tók alkotásait. A másodévesek egy közös 
műalkotást hoztak létre, amelyben fel-
idézik Hieronymus Bosch Gyönyörök 
kertje című festményének inspiratív 
szellemiségét, egy komplex művészeti 
installációt alkotva meg. A harmadéves 
hallgatók csoportja „A mindennapi élet 
reklámpromója” mottóval olyan videokli-
peket hozott létre, amelyek humoros és 
szórakoztató jellegükkel a Szent László 
Napok színesen tetszetős foltjai lesznek.

A tárlat kurátora: Antik Sándor, a PKE 
tanára
A kiállítás látogatható: június 20–21. 
(szerda–csütörtök) 15–18 óra között, il-
letve június 22–24. (péntek–vasárnap) 
11–19 óra között.

18.30
A MOME GRAPHIC DESIGN
DIPLOMA CÍMŰ
TERVEZŐGRAFIKAI KIÁLLÍTÁSA
Helyszín: Partiumi Keresztény Egyetem, új épü-
let (Sulyok István u. 14-16 sz.)
Szervező: Balassi Intézet – Bukaresti Magyar In-
tézet, PKE Képzőművészeti Tanszéke, Szent Lász-
ló Egyesület, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

JÚNIUS 19., KEDD
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A kiállítás a Moholy-Nagy Művészeti 
Egyetem (MOME) Tervezőgrafika Tan-
széke mesterképzésén 2017-ben diplo-
mát szerzett tizenegy ifjú tervezőművész 
munkáit mutatja be. A MOME Média 
Intézetének égisze alatt működő Ter-
vezőgrafika Tanszék progresszív szelle-
miségű, a kortárs trendekre érzékeny, 
globális értékeket hangsúlyozó szellemi 
műhelyként határozza meg magát. A 11 
különböző tematikájú és indíttatású pro-
jekt mögött ugyanaz a szándék húzódik 
meg: egymástól eltérő megközelítésben 
a maga módján mindegyik a kommuni-
káció jövőjét kutatja, 11 érvényes választ, 
lehetséges víziót fogalmazva meg, felkí-
nálva mindannyiunk számára az erről 
való közös gondolkodás lehetőségét.

Látogatható: június 20–24.
(szerda–vasárnap)

18.00
BOLDOG VÁRAD –
MÁTYÁS KIRÁLY MUZSIKUSAI –
RÉGIZENE-KONCERT
Helyszín: nagyváradi vár, L épület
Szervező: Szent László Egyesület

Budapesti és nagyváradi zenészekkel 
idézzük meg a 15. századi Várad zenei 
világát, Vitéz János püspök korát. A mű-
sor két pillérét Várad egyházzenéje, illet-
ve világi táncok és énekek adják.

19.00
TIZENNYOLC –
A MAGYARKANIZSAI UDVARI 
KAMARASZÍNHÁZ ELŐADÁSA
Helyszín: Partiumi Keresztény Egyetem
díszterme
Szervező: Magyar Polgári Egyesület

Ahogy a címe is mutatja, a darab nagy 
háború utolsó évében játszódik, és a 
Magyar Királyság utolsó három napját 
mutatja be. A Magyar Kanizsai Udvari 

Kamaraszínház előadása az összeom-
lást elősegítő csoportok és azok között 
zajlik, akik megpróbálják összetartani a 
széteső monarchiát. A cselekmény sze-
relem és szenvedély, ármány, gyűlölet és 
halál, fondorlat és megbélyegzés szálain 
fut a tragikus végkifejletig. 
A történelmi dráma szereplői: Stelly Zsófia, 
Szorcsik Kriszta, Boros Ádám, Dóczy Pé-
ter, Incze Máté, Kákonyi Tibor, Kálló Béla, 
Krizsik Alfonz, Lénárt László és Pelsőczy 
László. Díszlet-és jelmeztervező: Húros 
Annamária. Dramaturg: Szigeti Réka. Írta 
és rendezte: Andrási Attila.
Belépőjegyek elővételben 10 lejért kap-
hatók Nagyváradon, a Kálvin János u. 1. 
szám alatt, az Erdélyi Magyar Nemzeti Ta-
nács irodájában, valamint a helyek függ-
vényében előadás előtt a helyszínen.

Belépőjegyek 10 lejért elővételben válthatók az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács
irodájában minden munkanap 9 – 17 óra között, a Kálvin János utca 1. szám alatt

2018. JÚNIUS 19., KEDD, 19.00 ÓRA
AZ ELŐADÁS HELYSZÍNE: NAGYVÁRAD, PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM DÍSZTERME

Megvalósult
a Magyar Kormány

támogatásával
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20.00
SANZONEST
Helyszín: nagyváradi vár, nyári színház
Szervező: Szent László Egyesület

Sanzonok, kuplék és slágerek orfeumi 
hangulatban – a Debreceni Csokonai 
Színház művészeinek önálló zenés mű-
sora. Fényes Szabolcs, Zerkovitz Béla, 
Márkus Alfréd és George Gershwin is-
mert dallamaival várjuk a kikapcsolódni 
vágyókat. Fellép: Újhelyi Kinga, Papp Ist-
ván, Vranyecz Artúr, Dargó Gergely. Zon-
gorán közreműködik: Dargó Gergely. Az 
est házigazdája: Vranyec Artúr.

17.00 
EGY VÁRADI ORVOS VISSZAEM-
LÉKEZÉSEI – NAPLÓJEGYZETEK 
2007–2015 – KISS ANDRÁS SZÍV-
GYÓGYÁSZ KÖNYVBEMUTATÓJA
Helyszín: nagyváradi vár, I épület, I. emelet
Szervező: Pro Partium Egyesület

18.00
A NYÍREGYHÁZI NEMZETKÖZI 
FAMETSZŐ MŰVÉSZTELEP
KIÁLLÍTÁSA
Helyszín: nagyváradi vár, fejedelmi palota,
A szárny
Szervező: Partiumi Magyar Művelődési Céh

A Művésztelep célja az, hogy 
ezt az ősi technikát, melyet 
ma már alig néhányan mű-
velnek, újra az érdeklődés 
középpontjába állítsa, meg-
mutatva sajátos művészi 
kifejezési lehetőségeit. A 
fametszet technikája a mai 
számítógépes grafikai tech-
nikákhoz képest lassúnak 
is mondható, hiszen egy 
tenyérnyi metszet elkészíté-
séhez több nap számtalan 
munkaórájára van szükség, 
de ahogy halad a véső a fe-
lületen, és ahányszor újra 

az anyagba hasít, annyi gondolat szület-
het meg. A művésztelepre éppen ezért 
olyan szakmai színvonalú alkotókat hív-
tak meg, akik már túl vannak az énkere-
sés, az önmegvalósítás fázisain, tudják, 
mit akarnak, azt el is tudják mondani 
sajátos, kiforrott formanyelvükön, és – 
nem utolsósorban – föltételezhető, hogy 

JÚNIUS 20., SZERDA
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van is mondanivalójuk.
A kiállítást megnyitja Szepessy Béla grafi-
kusművész, a Nyíregyházi Egyetem Vizu-
ális Kultúra Intézetének igazgatója.

A kiállítás látogatható: június 22–július 
12.,  10–18 óra között.

19.00
REJTŐZKÖDŐ IRODALOM
Helyszín: nagyváradi vár, G épület
Szervező: Déri Múzeum, Szent László Egyesület

„Van egy igazi nevem, és van egy álnevem. 
Egyiket sem tudom pontosan.” Reich Jenő, 
P. Howard, Gibson Lavery, Rejtő Jenő. 
Négy név, egy igazi és három ál, rejtőz-
ködés gyanánt. Igazából egyikről sem 
tudunk túl sokat. Ki lapulhat e nevek 
mögött? Milyen ember, író alkotott két 
évtized alatt közel félszáz regényt, akire 
ráaggattuk a magyar ponyvairodalom 
legnagyobb alakjának címkéjét? Ezekre a 
kérdésekre keressük és találhatjuk meg 
a választ egy szórakoztató nyomozás kí-

séretében a Debreceni Irodalom Háza 
időszakos kiállításán, amely a talányos-
nak ígérkező REJTŐzködő irodalom cím 
mögött lapul.
A kiállítást megnyitja: Lakner Lajos, a 
Déri Múzeum tudományos igazgatóhe-
lyettese.

A kiállítás látogatható: június 22–24. 
(péntek–vasárnap) 11–19 óra között.

19.30
ADY VÁROSAIBAN:
DEBRECEN ÉS NAGYVÁRAD –
BESZÉLGETÉS LAKNER LAJOS 
IRODALOMTÖRTÉNÉSSZEL ÉS 
DÉNES LÁSZLÓ SZERKESZTŐVEL
Helyszín: nagyváradi vár, I épület, I. emelet
Szervező: Szent László Egyesület

A Művésztelep célja az, hogy ezt az ősi technikát, melyet ma már alig néhányan művelnek, újra az 
érdeklődés középpontjába állítsa, megmutatva sajátos művészi kifejezési lehetőségeit.
A kiállítást megnyitja dr. habil. Szepessy Béla gra�kusművész, a Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra 
Intézetének igazgatója
Helyszín: nagyváradi vár, fejedelmi palota, B-szárny
A kiállítás látogatható: június 22–július 12.,  10 –18 óra között sz

er
ve

ző

A Nyíregyházi Nemzetközi Fametsző Művésztelep kiállítása

REJTŐzködő 
Irodalom 

REJTŐzködő 
Irodalom 

Nyomába eredünk a magyar ponyvairodalom legnagyobb mesterének. Kalandos 
rejtvények között kutatjuk a rejtői regényvilág szövevényét, szerzőjük alakját, 

Korcsmáros Pál képregény adaptációk 60–70-es évekbeli és felújított variánsait.

A kiállítást megnyitja:
Lakner Lajos, a Déri Múzeum tudományos igazgatóhelyettese

A kiállítás látogatható:
június 22–24. (péntek–vasárnap) 11–19 óra között

Helyszín:
nagyváradi vár, G-épület

Június 21., csütörtök, 19.00 óra

„Van egy igazi nevem,
és van egy álnevem.

Egyiket sem tudom pontosan.” 
Reich Jenő, P. Howard, Gibson Lavery, Rejtő Jenő
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10.00–19.00
KALANDOK MÁTYÁS
TÁBORÁBAN
Helyszín: várkert, keleti kapu
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület

A Kincses Kolozsvár Egyesület és a szi-
gethalmi Emese Park által szervezett 
Kalandok Mátyás táborában című ván-
dorkiállítás Hunyadi Mátyás korába rö-
píti a kíváncsi látogatókat a várkertben 
felállított középkori lovagi sátorban, il-
letve a sátor előtti térben. Itt az érdek-
lődők kipróbálhatják a Mátyás korában 
használt fegyvereket, felpróbálhatják a 
korra jellemző ruhákat, lovagi vértezetet. 
A kiállított tárgyak között megtekinthető 
lesz annak a Magyar Nemzeti Múzeum-
ban őrzött sodronyingnek és sisaknak a 
másolata is, amely Mátyás király legen-
dás hadvezéréé, Kinizsi Pálé volt. A nyi-
tott lovagi sátornak és környezetének 
korhű berendezése lehetőséget nyújt 
az érdeklődőknek a fotózkodásra is. A 

korabeli hangulatot reneszánsz népi és 
udvari játékok idézik fel.

10:00–14:00
ASZTALITENISZ-VERSENY 
A SZENT LÁSZLÓ NAPOKON
Helyszín: Cing Pong Club, Moților utca 2. szám
Szervezők: King Pong Club

A Szent László Napok első, B kategóriás, 
országos amatőr (AMATUR B) asztalite-
nisz versenye, amelyre bárki benevezhet.

11.00–20.00
HAGYOMÁNYOK KÉZRŐL KÉZRE – 
KÉZMŰVESVÁSÁR
Helyszín: nagyváradi vár, kézműves udvar
Szervező: Nagyváradi Kézműves Ház Egyesület

10.00
A VALLÁSSZABADSÁG ERDÉLYI 
HÍDJA AZ EURÓPAI SZAKADÉK 
FÖLÖTT: TORDA, 1568
Helyszín: nagyváradi vár, I épület, I. emelet
Szervező: Hermán M. János teológiaiprofesz-
szor, egyháztörténész és Tőkés László püspök, 
EP-képviselő irodája

10.00 Kiállításmegnyitó: A magyar
unitarizmus múltja és jelene
10.30 Konferencia
Házigazda: Tőkés László EP-képviselő, 
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke

Előadók:
Dr. Hoppál Péter or-
szággyűlési képviselő, a 
Kulturális Bizottság alel-
nöke,
Dr. Hermán M. János 
teológiai professzor, 
egyháztörténész,
Szabó László unitárius 
lelkész, előadótanácsos
Dr. Nemes Csaba főta-
nácsadó, Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma 

JÚNIUS 22., PÉNTEK
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11.00
MÁTYÁS KIRÁLY ÉLETTEREI – 
KÉTNYELVŰ KÜLTÉRI KIVILÁGÍ-
TOTT PANNÓK KIÁLLÍTÁSÁNAK 
MEGNYITÓJA
Helyszín: várudvar
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület

A reneszánsz fejedelem, a humanistá-
kat támogató mecénás, az álruhában 
országot járó igazságtevő király – meg-
annyi arca Mátyásnak, része a nagyszerű 
király bonyolult személyiségének, amiről 
a kortársak írtak, és amit az utókor élte-
tett tovább. Kiállításunk Mátyás kevésbé 
ismert arcát tárja elénk: a folyton utazó 
királyét. Az összeesküvések, a véde-
kező és a támadó hadjáratok állandó 
mozgásra kényszerítették az uralkodót, 
akinek egyik szerencsés tulajdonsága 
éppen a gyors cselekvés volt. Ezzel rend-
szerint elejét vette bármilyen veszély 
súlyosbodásának, békét és biztonságot 
teremtve egy korábban zavaros évtize-
deket megélt ország számára. Mátyás 
a gyakorta hadban álló uralkodóként 
jelenik meg előttünk: a Magyar Király-
ság minden égtája felé és azon kívül is 
vezetett hadjáratokat, de különösen a 
nyugati területi terjeszkedés kötötte 
le. Ennek megfelelően alakult a királyi 
fő- és mellékrezidenciák kiépítése, je-
lentőségük megítélése. Az, hogy Mátyás 
király emlékét távoli vidékeken is őrzik, 
nemcsak hadjáratainak és hódításainak 
köszönhető, hanem művészetpártolásá-
nak is. A várak, kolostorok és templomok 
Mátyás-vonatkozású címerreprezentáci-
ói az ő mecénáskodásáról és az iránta 
érzett tiszteletről tanúskodnak. A király 
emlékét idéző épületek többnyire a kor-
szakra jellemző gótikus stílust követik, 
egyeseken azonban megjelennek olyan 
reneszánsz díszítőelemek is, amelyek 
jelzik: királyságával új éra veszi kezdetét. 
Ebbe a változatos világba nyújt betekin-

tést a kiállítás, amely egyúttal a korabeli 
Magyar Királyság jól ismert határain túlra 
is elvezet bennünket, egy igazi közép-eu-
rópai uralkodó életterét jelenítve meg.

16.00–20.00
A HONFOGLALÁSTÓL MÁTYÁS 
KIRÁLY KORÁIG
Helyszín: várkert, keleti kapu
Szervező: Deus Vult Egyesület

Középkori táborok, műhelyek felállítása, 
íjászoktatás, szabad párbajok

17.00
SÉTA A MÚLTBA – LÁTOGATÁS A 
RULIKOWSKI TEMETŐBEN

Helytörténeti érdekességeket rejt a köz-
kívánatra újfent megszervezett temető-
látogatás. Ahogy azt már sokan megta-
pasztalhatták, a múltba elkalauzoló séta 
során neves váradiak síremlékeihez láto-
gatunk el a városi köztemetőben. Idén 
színész, színésznő, újságíró, költő, cuk-
rász és vendéglős sírját látogatjuk meg 
a sírkert keresztény parcelláiban, majd 
nyomdász, költő, orvos, ügyvéd, szál-
lodatulajdonos síremlékénél tisztelgünk 
a neológ zsidó temetőben. A részvétel-
hez regisztráció szükséges, ezt a
nagyvarad@szentlaszlonapok.ro címen 
tehetik meg aznap 15 óráig.
A résztvevők száma korlátozott.

17.00
ELSŐSEGÉLY-BEMUTATÓ
Helyszín: elsősegélysátor, nyugati várkapu
Szervező: EMTraining Center

A résztvevők elsajátíthatják és élethű bá-
bukon gyakorolhatják a teendőket egy 
esetleges közlekedési vagy akár háztar-
tási balesetnél.
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17.30
A HUNYADIAK KORA
Helyszín: nagyváradi vár, L épület
Szervező: Pro Patria Egyesület, Szent László 
Egyesület

A Mátyás király-emlékévben megszerve-
zett kiállítás az igazságos uralkodó sze-
mélyét, tevékenységét és kultuszát állítja 
a középpontba, nagysága előtt tiszteleg.
A kiállítást megnyitja: Gaal Gergely, a 
Mátyás király-emlékév tanácsadó testü-
letének elnöke, köszöntőt mond 
Lomnici Zoltán, az Emberi Méltó-
ság Tanácsának elnöke. A tárlatot 
a Magyarság Háza állította össze.
A kiállítás látogatható: június 23–
24. (szombat–vasárnap) 11–19 
óra között.

18.00
JANKLOVICS PÉTER STAND-
UP COMEDY ELŐADÁSA
Helyszín: nagyváradi vár, nyári színház
Szervező: Szent László Egyesület

18.50
A SZIGLIGETI SZÍNÉSZZENEKAR 
KONCERTJE
Helyszín: nagyváradi vár, nyári színház
Szervező: Szent László Egyesület

19.30
BORMENTOR
Helyszín: nagyváradi vár, L épület
Szervező: Vura Vinotéka

Minőségi borok, jó hangulat: természe-
tesen mindez a Szent László Napokon, 
a Bormentor keretében. A program 
azokhoz a fiatalokhoz szól, akik szeretik 
a finom italokat, szívesen ismerkednek 
a borkultúrával, és magukénak vallják 
Hamvas Béla szavait: „Minden bor (...) 
társas, és igazi lényét akkor tárja fel, ha 
közösségben isszák.” A koncertek előtti 
ráhangolódási időszakban öt könnyed, 
nyári bort kóstolhatnak a borkultúrát és 
minőségi borokat megismerni vágyó fia-
talok, baráti társaságok. Kérjük az érdek-
lődőket, hogy a programra előzetesen 
jelentkezzenek be a Vura Vinotékánál a 
0755/119-958–as telefonszámon.
A részvétel ára 25 lej.

20.00
KÉRDÉS A CSILLAGOKHOZ – 
BARLAY ZSUZSA KONCERTJE
Helyszín: nagyvárad-újvárosi református templom
Szervező: Szent László Egyesület

A HUNYADIAK
KORA

A Mátyás király-emlékévben megszervezett 
kiállítás az igazságos uralkodó személyét, 

tevékenységét és kultuszát állítja középpontba.

A kiállítást megnyitja: Gaal Gergely, a Mátyás 
király-emlékév tanácsadó testületének elnöke, 

köszöntőt mond dr. Lomnici Zoltán, az 
Emberi Méltóság Tanácsának elnöke. 

A kiállítás látogatható: június 23–24. 
(szombat–vasárnap) 11–19 óra között.

Helyszín: nagyváradi vár, L-épület

Sz
er
ve
ző

A Mátyás király Emlékév
lebonyolítója

a Magyarság Háza. 

JÚNIUS 22., PÉNTEK
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Különleges hangulatú koncertet ígér 
Barlay Zsuzsa (ének) és Kocsis Panni (or-
gona) közös műsora, amely zene és vizu-
alitás kettősét nyújtja. Bach-, Porpora-, 
Schubert-, Vivaldi-, Grieg-, Dvořák-mű-
vek fognak felcsendülni, ezzel párhu-
zamosan pedig gyertyák fényében lesz 
kiállítva az a festmény, amely a műsor 
címét is adja: Kérdés a csillagokhoz. Az 
elnevezés utal ugyanakkor Szent László 
királyra is, aki „csillagok közt fényességes 
csillag”, és akihez a magyar nép minden 
időben előszeretettel fordult segítsé-
gért, útmutatásért.

20.00
ANDY ROLL KONCERTJE
Helyszín: nagyváradi vár, nyári színház
Szervező: Szent László Egyesület

21.00
A MAGNA CUM LAUDE KONCERTJE
Helyszín: nagyváradi vár, nagyszínpad
Szervező: Szent László Egyesület

A népszerű Magna Cum Laude együttes 
nevének hallatán ki ne kezdené dúdolni 
a Pálinkadalt, a Vidéki sanzont, a Színezd 
újra!, netán a Főnököm című dalt, vagy 
az elmúlt bő egy év egyik legfülbemá-
szóbb és leglánykérősebb dallamát, 
miszerint: „Ha már túljutottam minden 
hegyen, / Hogy ajkad számról mintát 
vegyen, / Volna-e kedved megöregedni 
/ Énvelem, énvelem”? Borítékolható te-
hát, hogy Mező Misiék nagy bulit fognak 
csapni június 22-én, pénteken 21 órától 
a várban elhelyezett nagyszínpadon, és 

ki tudja, talán még lánykérés(ek)
nek is szemtanúi lehetünk, hiszen 
volt már példa hasonlóra a Szent 
László Napokon. Ráadásul Szabó 
Tibor–Kara Misa szerzőpáros, illet-
ve a zenekar nem titkolt szándéka, 
hogy az idézett dal a házasulandók 
himnuszává váljon.
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9.00–12.00
I. ARANYCSAPAT IFJÚSÁGI
LABDARÚGÓ TORNA
Helyszín: Hegyközpályi sportpálya
Szervező: NAC Labdarúgó Egyesület, Magyar 
Polgári Egyesület

A 2018-as labdarúgó-világbajnokság 
évében nemcsak a tévében nézhetjük a 
futballt, hanem a Szent László Napokon 
is focizunk. A legendás magyar labdarú-
gó-válogatott, az Aranycsapat előtt tisz-
telegve egy ifjúsági labdarúgótornával 
emlékezünk a nagy elődökre. A tornán 
Berettyóújfalu, Csenger, Érmihályfalva, 
Nagykároly, Nagyszalonta és Nagyvárad 
ifjú (10–11 éves) labdarúgói vesznek 
részt.

9.00–14.00
ÖSSZNÉPI ÖRÖMFŐZÉS

A magyar ízek kóstolója elnevezésű 
össznépi örömfőzés már hagyomány 

a Szent László Napokon. A versenyen 
egész Partium képviselteti magát, több 
csapat ragad fakanalat, és bár díjakat is 
osztunk, tulajdonképpen mindenki győz, 
a legnagyobb nyertes pedig az érdeklő-
dő közönség, hiszen végigkóstolhatja a 
finomabbnál finomabb falatokat.

10.00–19.00
NÉPI GYÓGYÁSZATI SÁTOR
Helyszín: várudvar

Hagyományos népi gyógymódok: csont-
kovácsolás, inazás, kenés, életmód-ta-
nácsadás, állapotfelmérés a legmoder-
nebb biorezonanciás készülékekkel, 
szakképzett nagyváradi és magyarorszá-
gi gyógyítókkal.

10.00–19.00
KALANDOK MÁTYÁS TÁBORÁBAN
Helyszín: várkert, keleti kapu
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület

10.00–20.00
HAGYOMÁNYOK KÉZRŐL

KÉZRE – KÉZMŰVESVÁSÁR
Helyszín: nagyváradi vár,
kézművesudvar
Szervező: Nagyváradi Kézműves Ház 
Egyesület

10.00–22.00
A HONFOGLALÁSTÓL 
MÁTYÁS KIRÁLY
KORÁIG
Helyszín: várkert, keleti kapu
Szervező: Deus Vult Egyesület, Pro 
Partium Egyesület

10.00–12.00
LÁTOGATÁS A BARÁTOK 
TEMPLOMÁNAK 

ALAGSORI PANTEONJÁBAN
Helyszín: Barátok temploma (nagyvárad-olaszi 
római katolikus templom)
Szervező: Magyar Polgári Egyesület

JÚNIUS 23., SZOMBAT
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A barokk kori építkezéseket is őrző krip-
tában Nagyvárad neves egyházi és világi 
személyiségeinek emlékével találkozhat 
az érdeklődő, mégpedig nem csak azo-
kéval, akiket egykor ide temettek, ha-
nem számos más neves elődünk előtt 
is tiszteleghet, hiszen az olaszi temető 
felszámolása után Tempfli József akkori 
apátplébános, későbbi megyés püspök 
jóvoltából számos sírkő és földi marad-
vány került onnan ide. 

A látogatócsoport maximális létszáma 
30 fő, a részvétel előzetes jelentkezés-
hez kötött.
Ezt a nagyvarad@szentlaszlonapok.ro cí-
men tehetik meg aznap 9 óráig.

11.00
LOVAGI TORNA A GYŐRI
ÖRDÖGLOVASOKKAL
Helyszín: várkert
Szervező: Szent László Egyesület

A lovagi torna keretében látható lesz Ro-
land-bábú, csatacsillag, lesz dárdahajítás, 
fejvágás, karikafűzés és kopjatörés is. 
A Győri ördöglovasok egy fiatal lovascsa-
pat, amelynek tagjai egy 120 fős lovas-
iskola legelszántabb lovasai közül kerül-
nek ki. A csapat tíz éve foglalkozik trükk-

lovaglással és lovas show-val. Lelkes, 
szenvedéllyel teli csapat, amely állandó 
fellépője a Nemzeti Vágta gálaműsorá-
nak, és számos kiemelt hazai és nemzet-
közi lovas eseménynek. Szlovéniában, 
Szlovákiában és Ausztriában is elnyerték 
a közönség kegyeit.

11.00–16.00
A FEJEDELMI PALOTA TITKAI –
A VÁRMÚZEUM ÉS A PALOTA-
ÉPÜLET MEGTEKINTÉSE
MAGYAR ÉS ROMÁN NYELVŰ 
IDEGENVEZETÉSSEL

11 és 14 órakor indul a magyar nyelvű, 
12 és 15 órakor a román nyelvű idegen-
vezetés. A belépőjegy ára 6 lej.

11.00-12.00
AJÁNLOTT IRODALOM –
BEMUTATKOZIK AZ ELŐRETOLT 
HELYŐRSÉG ÍRÓAKADÉMIA
Helyszín: nagyváradi vár, L épület
Szervező: Partiumi Magyar Művelődési Céh

A Kárpát-medencei Tehetséggondozó 
Nonprofit Kft. égisze alatt működő író-
akadémia az irodalom iránt kiemelten 
érdeklődő tehetséges fiatalokat karolja 
fel. Küldetésük, hogy a fiatal kortárs mű-
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vészet teljesítményeit ne csak Budapest 
és a nagyobb magyarországi városok, 
hanem minél több magyarlakta település 
közönsége megismerje. A 2017 márciu-
sa óta zajló Irodalmi Karavánok sorozat 
keretében eddig 150-nél is több fellépé-
sük volt, ezenkívül rendhagyó irodalo-
mórákkal és kihelyezett szerkesztőségi 
ülésekkel is járják a Kárpát-medencét. 
A nagyváradi fellépés keretében bemu-
tatkoznak és műveikből felolvasnak az 
íróakadémia tagjai: Nagyházi Márton író, 
Regős Mátyás költő, Varga Melinda költő, 
szerkesztő és Vöröskéry Dóra író.

11.00–13.00
NAGYVÁRADRÓL ELSZÁRMAZOTTAK 
TALÁLKOZÓJA
Helyszín: nagyváradi vár, E épület, I. emelet, 
konferenciaterem
Szervező: Pro Partium Egyesület

Bizonyára sokan vannak a Nagyváradról 
elszármazottak között, akik épp a Szent 
László Napokra időzítik hazalátogatásu-
kat. Érkezzenek közelebbről vagy távo-
labbról, ez a rendezvény mindenki szá-
mára a találkozást jelentheti: a családdal, 
barátokkal, régi osztálytársakkal, és per-
sze a várossal, amelytől, úgy gondoljuk, 
sosem lehet igazán elszakadni. Az idei 
rendezvény sztárvendége a Nagyvárad-
ról indult neves blueszenész, A. G. We-
inberger. A sokak által 
kedvelt Trifán–Kinda-duó 
két country dalt ad elő, a 
Budapesten élő, de vára-
di születésű Rácz Gyula 
színművész szaval, köz-
ben megismerkedhetünk 
a szintén városunkban 
született Szilágyi Perjési 
Katalin íróval is, s énekel 
a sárándi Kozák Anikó is. 

12.00
NIATÁNC VILLÁMCSŐDÜLET – 
TÁNC ÉS MOZGÁS
SZABÓ ANDREÁVAL
Helyszín: várudvar
Szervező: Partitipatio Alapítvány

Hogy milyen a NiaTÁNC? Mint a csoko-
ládé. Meg kell kóstolni... Most lehetőség 
nyílik rá!

12.00
KÖZÖNSÉGTALÁLKOZÓ AZ ECHO 
TV STÁBJÁVAL. A MEGÚJULT 
ECHO TV SZEREPE A KÁRPÁT-ME-
DENCEI MAGYAR MÉDIATÉRBEN
Helyszín: nagyváradi vár, I épület, I. emelet
Szervező: Szent László Egyesület

14.00
ARANYCSAPAT –
 ELŐADÁS ÉS KÖNYVBEMUTATÓ
Helyszín: nagyváradi vár, I épület, I. emelet
Szervező: NAC Labdarúgó Egyesület, Magyar 
Polgári Egyesület

Természetesen a 6. Szent László Napo-
kon is megemlékezünk arról, hogy az 
idén Aranycsapat-emlékév is van – előa-
dással és könyvbemutatóval tisztelgünk 
a legendás magyar labdarúgó-válogatott 
előtt.
Köszöntőt mond Lomnici Zoltán, az 

JÚNIUS 23., SZOMBAT



www.szentlaszlonapok.ro Szent László Napok
19

Aranycsapat Emlékév Testület elnöke, 
majd Szöllősi György, a Nemzeti Sport 
főszerkesztője, a magyar futballhagyo-
mány és a Puskás-ügyek hivatalos nagy-
követe tart előadást az Aranycsapatról, 
tovább bemutatja Puskás című könyvét, 
valamint az Aranycsapat Kincseskönyve 
című kiadványt. A helyszínen kedvezmé-
nyesen megvásárolhatóak az Aranycsa-
patról és Puskás Ferencről írott könyvek, 
DVD-k, egyéb kiadványok.

16.00
A MAGYAR NAGYVÁRAD
1944-ES HOSSZÚ TÁVÚ
FEJLESZTÉSI TERVEI ÉS JELENÜK
Helyszín: nagyváradi vár,  I épület, I. emelet
Szervező: Partiumi Autonómiatanács

1943-ban a Magyar Városok Országos 
Szövetsége körlevélben kérte be Ma-
gyarország városainak 25 éves fejlesz-
tési terveit. Nagyváradon 1944 elejére 
állt össze a kért dokumentáció. A Bihar 
Megyei Levéltárból előkerült anyag tanu-
sága szerint az új hidak, közterek, Szent 
László lovas szobra, iskolák, a szelektív 
hulladékgyűjtés – mind-mind reális cél 
volt, melyek nagy része közel háromne-
gyed évszázad elteltével kezd csupán va-
lósággá válni. A vetítéses előadást Cso-
mortányi István építőmérnök tartja.

16.00
ESZTÁNY-TÁSKÁK BEMUTATÓJA
Helyszín: nagyváradi vár, L épület
Szervező: Borbarátnők Társasága

Idén sem hagyja divatbemutató nélkül a 
Szent László Napokat a Borbarátnők Tár-
sasága – a Kárpát-medence-szerte nagy 
népszerűségnek örvendő Esztány-táská-
kat hozzák el nekünk a nagyváradi várba. 
Ahogyan a táskák készítője megfogalmaz-
za: az alapötletet a népi rakottas szoknya 
szerkezete adta. Amint a rakott szoknya 
tánc közben kinyílik, kitágul és teret igé-

nyel, hogy szépségét megmutassa, ez a 
szerkezeti rendszer átültetve a mai 
dizájnnak megfelelően praktikus táskákat 
hozott létre, mivel maga a táska nyugalmi 
állapotban lapos, és ahogyan pakolunk 
bele, úgy növekszik mérete. Típusai közül 
megjelenik az övtáskától a nagy utazótás-
kán keresztül a laptop-hátizsákig minden 
kategória. A bemutató alatt a talpalávalót a 
Csillagocska ifjúsági zenekar szolgáltatja, a 
szervezők pedig egy-egy pohár bort is biz-
tosítanak az érdeklődő közönségnek.

17.00
ELSŐSEGÉLY-BEMUTATÓ
Helyszín: elsősegélysátor, nyugati várkapu
Szervező: EMTraining Center

17.00
EMLÉKEINK MÁTYÁS KIRÁLYRÓL – 
A CORVINA CONSORT EGYÜTTES 
RÉGIZENE-KONCERTJE
Helyszín: vártemplom
Szervező: Partiumi Magyar Művelődési Céh

Korabeli források alapján idézik meg 
Mátyás király alakját a Corvina Consort 
együttes tagjai – igazi időutazást ígérnek 
a korabeli egyházi és udvari zene szár-
nyán, műsorukban Mátyás udvarának 
sokszínűsége, az uralkodó tettei és em-
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beri alakja krónikások tollából elevenedik 
meg. Az együttes tagjai: Andrejszki Judit, 
Pintér Ágnes – szoprán; Pászti Károly, 
Draskóczy Balázs – tenor; Kalmanovits 
Zoltán – bariton, viola da gamba; Dem-
jén András – basszus, viola da gamba. 
Művészeti vezető: Kalmanovits Zoltán.

17.00
II. DESIGN-NAP –
MINIKONFERENCIA
Helyszín: Partiumi Keresztény Egyetem új székhá-
zának amfiteátruma (Sulyok István u. 14-16. sz.)
Szervezők: MOME, PKE Képzőművészeti Tan-
széke, Balassi Intézet

17.00 MOME Graphic Design Diploma, 
Tervezőgrafikai Tanszék, Média Inté-
zet, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

17.30 Fix Flux, Ujvárossy László profesz-
szor, grafika szak, Művészeti Tanszék, 
Partiumi Keresztény Egyetem

18.00 Download Design, Formatervezői 
Tanszék, Design Intézet, MOME

18.30 Future Traditions, Textiltervezői 
Tanszék, Design Intézet, MOME

Programfelelős: Kósa András László, a 
Balassi Intézet bukaresti kirendeltségé-
nek igazgatója, Balázs Zoltán, a PKE Mű-
vészeti Tanszékének vezetője

17.30
TABUK NÉLKÜL TESTRŐL ÉS 
LÉLEKRŐL
Helyszín: nagyváradi vár, L-épület
Szervező: Partitipatio Alapítvány

Beszélgetés a Nőileg erdélyi női maga-
zin szerkesztőivel és meghívottaikkal

18.30
ÁDÁM ÉS ÉVA – BENEDEK ZALÁN 
STAND-UP COMEDY ELŐADÁSA
Helyszín: nagyváradi vár, nyári színház
Szervező: Szent László Egyesület

Milyen Éva, a nő? És milyen Ádám, a férfi? 
És mi történik, ha összeeresztjük őket? – 
minden terítékre kerül a primadonnától 
a lajhárig, a kifelé fordított vécépapírtól 
a kopaszodásig, a 22 kilogramm csokitól 
a kölesgolyóig, a „drága kis csipkebo-
gyóm”-tól az „azonnal gyere ide”-ig Be-
nedek Zalán egyszemélyes, zenés vígjá-
tékában. „Vendégünk” lesz Mózes, Albert 
Einstein, Justin Bieber és a Rozsomák.

19.00
BORKÓSTOLÓ – VENDÉGÜNK A 
BÉRES PINCÉSZET
Helyszín: nagyváradi vár, L épület
Szervező: Vura Vinotéka

Vannak, akik a borokat részesítik előny-
ben, mások inkább a söröket. Nos, míg 
utóbbiak egy sörsátor árnya alatt kor-
tyolgatják kedvenc nedűjüket, addig 
a borok szerelmesei a nagyváradi vár 
ódon falai között ismerkedhetnek a
Béres-borokkal a Vura Vinotéka szer-
vezésében. A borsor: sárgamuskotály, 
2017., Naparany cuvée, 2015., Lőcse 
furmint, 2015., édes szamorodni, 2015, 
tokaji aszú, 5 puttonyos, 2011. Az érdek-
lődőket kérik, hogy előzetesen jelentkez-
zenek be a 0755/119-958-as telefonszá-
mon. A kóstoló ára 50 lej.
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20.00–21.30
LOVASKASZKADŐR-SHOW
A GYŐRI ÖRDÖGLOVASOK
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
Helyszín: várkert, keleti kapu
Szervező: Szent László Egyesület

19.45
A 100 FOLK CELSIUS KONCERTJE
Helyszín: nagyváradi vár, nyári színház
Szervező: Szent László Egyesület

Olyan dalok csendülnek fel, mint a 
Nyunyó a hunyó, az Indulhat a buli, A 
kutyám meg én, Énekelj, kis haver vagy a 
Boldog szülinapot, Miki Manó.

Nagy szeretettel várunk kicsiket és na-
gyokat egyaránt, egyszóval mindenkit, 
aki szereti a fülbemászó dallamokat!

21.00
RÚZSA MAGDI KONCERTJE
Helyszín: nagyváradi vár, nagyszínpad
Szervező: Szent László Egyesület 

Bizonyára sokan emlékeznek még arra, 
mekkora bulit csapott Rúzsa Magdi az 
1. Szent László Napokon a nagyváradi 
Rhédey-kertben, a népszerűsége pedig 
azóta – a Körös-parti város legnagyobb 
kulturális fesztiváljához hasonlóan – 
nemhogy töretlen, hanem egyre maga-

sabbra tör.
Örömhír a rajongóknak: Rúzsa Magdi 
visszatér, hogy a nagyváradi vár falai 
között újabb slágereivel kápráztassa el 
közönségét öt nap híján öt évvel első 
itteni fellépését követően.

22.00
TŰZZSONGLŐR-BEMUTATÓ
Helyszín: kézművesek udvara, keleti kapu
Szervező: Deus Vult Egyesület
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9.30
REGGELI TORNA
VÁRI NAGY MÓNIKÁVAL
ÉS MOLNÁR ANDREÁVAL
Helyszín: nagyváradi vár, nyári színház

A két edző a Balance & bodyART világá-
ba kalauzol el bennünket.

10.00–13.00
NAGYVÁRADI
KETTESFOGATHAJTÓ VERSENY
Helyszín: vársánc
Szervező: Érmelléki Gazdák Egyesülete

Az első ízben megszervezett nagyváradi 
fogathajtó versenyen a nézők bepillan-
tást nyerhetnek a fogathajtók világába, 
megtekinthetők lesznek a komoly szak-
értelemmel elkészített és karban tartott 
lovas kocsik és az azokat húzó szebbnél 
szebb négylábúak, melyek értéke gyak-

ran egy-egy luxusautó árával vetekszik. 
A kettesfogatok akadályhajtásban és 
vadászhajtásban mérik össze tudásukat. 
Az esemény helyszíne a váradi várkert 
nagypiac felőli része lesz, így a lovasspor-
tok szerelmeseinek nem kell majd mesz-
sze menniük a központi helyszíntől.

10.00–19.00
KALANDOK MÁTYÁS TÁBORÁBAN
Helyszín: várkert, keleti kapu
Szervező: Kincses Kolozsvár Egyesület

10.00–19.00
NÉPI GYÓGYÁSZATI SÁTOR
Helyszín: nagyváradi vár
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P10.00–20.00
HAGYOMÁNYOK KÉZRŐL KÉZRE – 
KÉZMŰVESVÁSÁR
Helyszín: nagyváradi vár, kézműves udvar
Szervező: Nagyváradi Kézműves Ház Egyesület

10.00–22.00
A HONFOGLALÁSTÓL MÁTYÁS 
KIRÁLY KORÁIG
Helyszín: várkert, keleti kapu
Szervező: Deus Vult Egyesület, Pro Partium 
Egyesület

10.00
ÜNNEPI ISTENTISZTELET ÉS 
KÖNYVBEMUTATÓ AZ ÚJVÁROSI 
REFORMÁTUS TEMPLOMBAN

Igét hirdet Hafenscher Károly, a Magyar-
országi Evangélikus Egyház Zsinatának 
lelkészi elnöke. 
A neves debreceni prédikátor és tiszántú-
li szuperintendens Méliusz Juhász Péter 
(1532–1572) magyarázatos bibliafordí-
tásának hasonmás kiadását bemutatja a 
kötet szerkesztője, Ötvös László lelkipász-
tor, bibliakutató, alkalmi beszédet mond 
Tőkés László püspök, európai parlamenti 
képviselő.

11.00
LOVAGI TORNA
A GYŐRI
ÖRDÖGLOVASOKKAL
Helyszín: várkert, keleti kapu

11.00–16.00
A FEJEDELMI PALOTA 
TITKAI –  A VÁRMÚZEUM 
ÉS A PALOTAÉPÜLET 
MEGTEKINTÉSE MAGYAR 
ÉS ROMÁN 
NYELVŰ IDEGENVEZETÉSSEL

11 és 14 órakor indul a magyar nyelvű, 12 
és 15 órakor a román nyelvű idegenveze-
tés. Belépőjegy ára 6 lej.

12.00
NIATÁNC – TÁNC ÉS 
MOZGÁS SZABÓ ANDREÁVAL
Helyszín: várkert

Hogy milyen a NiaTÁNC? Mint a csoko-
ládé. Meg kell kóstolni... Most lehetőség 
nyílik rá!

15.00–16.00
A HÁROM TESTŐR NAGYVÁRA-
DON – AZ ELŐRETOLT
HELYŐRSÉG ÍRÓAKADÉMIA
HÁRMAS KÖTETBEMUTATÓJA
Helyszín: nagyváradi vár, L épület
Szervező: Partiumi Magyar Művelődési Céh

A Kárpát-medencei Tehetséggondozó 
Nonprofit Kft. kiadásában folyamatosan 
jelennek meg az általa működtetett Elő-
retolt Helyőrség Íróakadémia tagjainak 
legfrissebb kötetei. Ezek közül most 
hármat mutatnak be a Szent László Na-
pokon: Demeter Szilárd Hármasoltár, 
Muszka Sándor Szégyen és Pataki Tamás 
Murokffyban vérré válik az abszint, és lóvá 
teszi az ördögöt című kötetét. A szerzők-
kel Varga Melinda szerkesztő beszélget.

16.00
KVÍZ – SZENT LÁSZLÓRÓL, 
NAGYVÁRADRÓL, 
SOK-SOK MEGLEPETÉSSEL
Helyszín: nagyváradi vár, I-épület, I. emelet
Szervező: Szent László Egyesület
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17.00
LOVASKASZKADŐR-SHOW
A GYŐRI ÖRDÖGLOVASOK
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
Helyszín: várkert, keleti kapu
Szervező: Szent László Egyesület

17.00
ELSŐSEGÉLY-BEMUTATÓ
Helyszín: elsősegélysátor, nyugati várkapu
Szervező: EMTraining Center

17.30
A TAMÁSHIDAI ÁRPÁD-KORI 
ROMTEMPLOM FELMÉRÉSE ÉS A 
HASZNÁLT MODERN DIGITÁLIS 
MÉRÉSI TECHNOLÓGIA BEMUTA-
TÁSA – ERDÉLYI MARCELL FÖLD-
MÉRŐ SZAKEMBER ELŐADÁSA
Helyszín: nagyváradi vár, L épület
Szervező: Pro Partium Egyesület

Tamáshida rombazilikája Bihar megye 
három legveszélyeztetettebb műemlé-
kének egyike. A felújításhoz vezető első 
lépés az épület pontos felmérése, amit 
a 21. századi digitalizációs színvonalnak 
megfelelő földmérési technológiával a 
MasterCad Kft. végzett el.

18.00
A 2018-AS KANCSENDZÖNGA-
EXPEDÍCIÓ – VARGA CSABA 

HEGYMÁSZÓ VETÍTÉSES
ÉLMÉNYBESZÁMOLÓJA
Helyszín: nagyváradi vár, E épület
Szervező: Erdélyi Magyar Néppárt

Varga Csaba a tavaszi mászószezonban 
a világ harmadik legmagasabb csúcsát, 
a Himalájában található 8586 méteres 
Kancsendzöngát célozta meg. A 8100 
méteres magasság fölé jutott expedíció 
Erőss Zsolt és Kiss Péter 2013-ban itt 
eltűnt hegymászók emlékét megörökítő 
emléktábla elhelyezésével indult.

18.00
DANKÓ PISTA-NÓTÁS 
EMLÉKEST
Helyszín: nagyváradi vár, nyári színház
Szervező: Váradi Dalnokok, Agyagási Ernő

JÚNIUS 24., VASÁRNAP
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19.00
PÁLINKAKÓSTOLÓ
Helyszín: nagyváradi vár, L épület
Szervező: Borbarátnők Társasága

Pálinkabemutatóval egybekötött kóstoló-
ra várjuk a kedves érdeklődőket, ahol az 
érmihályfalvi dr. Lunczer János minőségi 
gyümölcsből, hozzáadott cukor nélkül ké-
szült párlatait mutatja be a nagyérdemű-
nek. Az esemény keretében nyolc pálinkát 
lehet majd megkóstolni, a szervezők pedig 
biztosítják a falatkákat. A belépődíj 75 lej. A 
részvevők létszáma korlátozott. Érdeklőd-
ni és jelentkezni a várban felállított infor-
mációs pontnál lehet.

19.30
FELMÉRI PÉTER STAND-UP 
COMEDY ELŐADÁSA
Helyszín: nagyváradi vár, nyári színház
Szervező: Szent László Egyesület

21.00
FENYŐ MIKLÓS KONCERTJE
Helyszín: nagyváradi vár, nagyszínpad
Szervező: Szent László Egyesület

Örökzöld slágereket ígérhetünk a Szent 
László Napok zárónapján: a magyar rock 
and roll királya és csapata csap a húrok 
közé a nagyváradi várban felállított nagy-
színpadon. 
A mintegy másfél órás időutazáson szól 
majd Made in Hungaria módra a rock 
and roll, a Casino Twist, egészen biztosan 
felcsavarjuk a szőnyeget, hogy aztán ran-
dizhassunk a Csókkirállyal, és beszállhas-
sunk a limbóhintóba.
Fenyő Miklós és csapata, a Fenyő Gyön-
gye zenekar, a Csacska Macska vokál és 
a Jampi Angyalok táncosai azt ígérik, min-
dent meg fognak tenni annak érdekében, 
hogy aki eljön a koncertre, nagyszerű él-
ménnyel gazdagodjon. 
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LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG –
SZURKOLÓI SÁTOR

Az Oroszországban zajló labdarúgó-világbajnokságról 
sem maradnak le a Szent László Napokra kilátogatók: 
a fesztivált csúcsra járató hétvégén, vagyis a június 
22–24. között zajló mérkőzéseket egy külön kialakí-
tott szurkolói sátorban tekinthetik meg a foci 
szerelmesei. 

A vb-szigeten kivetítő, hangosítás és a NAC 
Labdarúgó Egyesület önkéntesei várják a 
druk- kereket. A sörivás nem kötelező, 

de a szomszédos sörcsapokat 
gyakran fel lehet keresni. 
Várjuk a drukkereket 
a férfimegőrzőként is 

működő vb-szigetre!

A sátorban
megtekinthető

mérkőzések:

Június 22., péntek
Brazília–Costa Rica

Nigéria–Izland
Szerbia–Svájc

Június 23., szombat
Belgium–Tunézia

Németország–Svédország
Dél-Korea–Mexikó

Június 24., vasárnap
Anglia–Panama
Japán–Szenegál

Lengyelország–Kolumbia

JÚNIUS 22-24.,

10:00-12:00 és 17:00-21:00
OTP BANK LOUNGE ZONE
Helyszín: nagyváradi vár, keleti kapu
Szervező: OTP BANK ROMÁNIA

Az OTP BANK Lounge Zone kreatív te-
vékenységekkel, OTP-s nyereményekkel 
és banki tanácsadással várja az érdek-
lődőket.

JÚNIUS 23-24., 

10.00 -17.00
A PARTIUMI KERESZTÉNY EGYE-
TEM (PKE) INFORMÁCIÓS SÁTRA
Helyszín: nagyváradi vár
Szervező: Partiumi Keresztény Egyetem,
Nyíri Enikő

Az érdeklődök az egyetemről, a to-
vábbtanulásról, Erasmus-programról, 
nyelvtanulási lehetőségekről kaphatnak 
bővebb felvilágosítást.
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JÚNIUS 23., SZOMBAT

9.00–11.00
WU STÍLUSÚ TAJCSICSUAN NYÍLT 
EDZÉSEK
A formagyakorlatokból, páros gyakorla-
tokból és fegyveres gyakor-
latokból álló nyílt edzéseken 
bárki részt vehet. A foglalko-
zásokat Bara D. Gábor Wu 
stílusú tajcsicsuan-oktató, 
Armen Tatevoszjan tanítvá-
nya vezeti.

9.30–09.50
CSALÁDI BEMELEGÍTŐ 
TORNA VÁRI NAGY 
MÓNIKÁVAL

10.00
SPORTVÁLASZTÓ – GYE-
REKEKNEK
Az eseményre váradi magyar 
edzőket, sportegyesületeket 
hívtak meg a szervezők, hogy a szülök 
lássák a bő választékot, a gyerekek pedig 
kipróbálhassank több sportágat is, hát-
ha valamelyik megtetszik nekik. 

10.00
A YUPPI TÁBOR CSALÁDOS FOG-
LALKOZÁSA BORDÁS ANDREA 
TÁBORVEZETŐVEL

11.00
KISMAMA JÓGA HOFFMANN 
KINGA DÚLÁVAL, KISMAMAJÓ-
GA-OKTATÓVAL
A kismamajóga amellett, hogy a váran-
dósság időszakát megkönnyíti, felkészü-
lést is nyújt a szülésre, nemcsak fizikailag, 

de mentálisan is. A foglalkozásokon lágy, 
folyamatos mozgásban végzett gyakorla-
tok segítik a szükséges izmok megerősí-
tését és megnyújtását. Légzőgyakorlatok 
és relaxációs technika segítségével oldó-
dik a félelem és a feszültség, és edződik 
meg a koncentrációs készség.

BABA-MAMA SÁTOR

9.30–11.00
BESZÉLGETÉS SZÜLÉSRŐL ÉS 
SZOPTATÁSRÓL
Előadó: Holdvirág Dúlakör – Hoffmann 
Kinga dúla és kismamajóga-oktató, vala-
mint Cosma Sonja dúla és LoveYour
Belly-oktató. Meghívott vendégek: Laczi-
kó Szidónia szülész-nőgyógyász és Lász-
ló Emese kétgyermekes édesanya, a Ma-
ternet Egyesület képviselője

11.00
KEREKÍTŐ BÁBOS TORNA A 
NAGYVÁRADI KEREKÍTŐ
KÖZÖSSÉG SZERVEZÉSÉBEN
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CSALÁDI NAP A VÁRKERTBEN
A 6. SZENT LÁSZLÓ NAPOKON
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CSALÁDI NAP

11.30 
TIPEGŐ JÁTSZÓ, BABA-MAMA 
PIHENŐ, PELENKÁZÓ

ELŐADÓSÁTOR

10.00–10.30
CSALÁDI REGGELI STAHARÓCZKY 
NOÉMI DIETETIKUSSAL

10.30–11.30
EGY HÁZASSÁG ÉPÍTŐKÖVEI – 
SÜVEGES GERGŐ ÉS SÜVEGESNÉ 
RUDAN MARGIT ELŐADÁSA

11.30–12.30
HOGYAN TARTHATJUK FENT 
PÁRKAPCSOLATUNKBAN AZ 
INTIMITÁST?

A gyermekvállalás kihívásai – kerekasz-
tal-beszélgetés Bartha Krisztina sze-
xuálterapeutával, Kovács Éva családte-
rapeutával, Fodor Réka színésznővel és 
férjével, Vanca Daniellel. A beszélgetést 
moderálja: Bíró Éva.

13.00
DEMÉNY, A KUTYA – MAGOS 
JUDIT KÖNYVBEMUTATÓJA AZ 
ELSŐ KORTÁRS MAGYAR ÍRÓ-
VIZSLA RÉSZVÉTELÉVEL

9.00–14.00
A NÁDUDVARI NÉPI KÉZMŰVES 
SZAKISKOLA KÉZMŰVES-FOGLAL-
KOZÁSA

Magukkal hozzák jurtájukat, amelyben 
kicsik és nagyok egyaránt bemehetnek 
majd, hogy ne csak lássák, de érezzék is 
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a múlt üzenetét. A kézművesiskola diák-
jai a nemezkészítés fortélyaiba avatják 
be az érdeklődőket, de ki lehet próbálni 
a méltán népszerű fonást is. Mindezek 
mellett különböző, még ma is gyakorolt 
vagy éppen elfeledett gyermekjátékokat 
is játszhatnak az érdeklődők a várkert 
zöld füvén, az árnyas fák alatt.
Szervező: Maternet Egyesület, Partitipatio Ala-
pítvány, Holdvirág Dulakör, Nagyváradi Kerekí-
tő Közösség

JÚNIUS 24., VASÁRNAP

9.00–11.00
WU STÍLUSÚ TAJCSICSUAN NYÍLT 
EDZÉSEK

ELŐADÓSÁTOR

10.00–13.00
MAGYARSÁGISMERETI JÁTÉKOK
A nemformális tanulási módszereken 
alapuló magyarságismereti játékok se-
gítségével játékosan tanulhatnak a gye-
rekek a magyar értékekről, irodalomról, 
földrajzról és gasztronómiáról.
Célkorosztály: 6–14 év, de akár felnőttek 
is kipróbálhatják.

Játéktípusok:
• Magyar városok a Kárpát-medencé-

ben (puzzle);
• Magyar ízvilág (memóriajáték);
• Szókígyó (szókereső játék);
• Keresd a párját – Logico keretbe 

illesztett kártyalapok segítségével 
kell összekötni az összetartozó ele-
meket az alábbi témákban: híres 
magyar feltalálók, a régió személyi-
ségei, hungarikumok;

• Képek-címek társítása – a témák: 
magyar rajzfilmek (8 éves kortól), 
magyar irodalmi művek (10 éves 
kortól), magyar népviselet (10 éves 
kortól), híres magyar festőművészek 
(12 éves kortól).

Szervező: Integratio Alapítvány

11.30
PUFI ÉS PÖTTÖMSÉGEI – VIDÁM 
PANTOMIMJÁTÉK ÉS FOGLAL-
KOZÁS ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS 
GYERMEKEKNEK

Az előadás keretében a közös játékkal 
egy különleges manómese bontakozik ki.

BABA-MAMA SÁTOR

11.00
KEREKÍTŐ BÁBOS TORNA A 
NAGYVÁRADI KEREKÍTŐ KÖZÖS-
SÉG SZERVEZÉSÉBEN

12.30
AZ ESSZENCIÁLIS ILLÓOLAJOK 
ÉLET- ÉS EGÉSZSÉGJAVÍTÓ HATÁSA
Kötetlen beszélgetésre hívjuk mindazo-
kat, akik használják vagy kipróbálnák az 
illóolajakat. Szó lesz a felhasználásukról, 
jótékony hatásaikról és nem utolsó sor-
ban arról, hogy miként válhat egészség-
megőrző alternatívává a mindennapok-
ban. 
A beszélgetést Lakatos Enikő és Molnár 
Ildikó vezeti.
Szervező: Partitipatio Alapítvány, Nagyváradi 
Kerekítő Közösség
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CSALÁDI NAP ECO BIHOR PROGRAMSÁTOR

A környezetvédelem, a környezettuda-
tos életmód meghatározó motívum a 6. 
Szent László Napokon – a gyerekek játsz-
va nevelését pedig az Eco Bihor vállalta 
fel, amely saját sátorral lesz jelen a csa-
ládbarát kulturális fesztivált csúcsra jára-
tó hétvégén az alábbi program szerint:

Június 22., péntek 11.00–18.00 óra 
között a várudvaron;
Június 23–24., szombat–vasárnap 
09.00–14.00 között a várkertben,
16.00–18.00 óra között pedig a várudvaron

A sátor az alábbi foglalkozásokkal várja 
a betérőket:

• Bevásárlószatyor készítése – Kre-
atív foglalkozás a gyerekekkel: régi 
ruhákból bevásárlószatyor varrása;

• Italos kartonból vár építése – ita-
los kartonokból várat építenek a 
gyerekek. Feldíszíthetik, kifesthetik, 
játszhatnak benne a későbbiekben;

• PET-palackokból madáretető ké-
szítése – PET-palackokból kreatív 
ötletekkel különböző használati tár-
gyak, pl. madáretető, ceruzatartó, 
virágcserép készítése;

• Szelektív keresgélés – három–négyfős 
szülő-gyerek csoportban különbö-
ző, elrejtett hulladékokat kell felku-
tatni, és azokat a megfelelő szelek-
tív kukákban kell helyezni. Az lesz a 
nyertes csapat, amelyik a legtöbb 
szelektív hulladékot találja, és azt a 
megfelelő kukában helyezi el;

• Rajzverseny.

És ott lesz a Hulladékszörny...

Aki megjelenik ott, ahol a hulladék kelet-
kezik, és megrémíti az embert. Például a 
szupermarketben. És addig nem távozik, 
amíg a vevők a felesleges és túlcsoma-
golt termékeket vissza nem teszik a polc-
ra. 
A Hulladékszörny tulajdonképpen egy 
szemléltető eszköz, amely megmutatja, 
mennyi hulladékból épült, és ezt a meny-
nyiséget egy ember mennyi idő alatt ter-
meli meg átlagosan.
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Részletes tájékoztatás: www.otpbank.ro/credit/ml • 0800 88 22 88

Az ajánlat 2018. június 30-ig újrafinanszírozásra is érvényes.

Törékeny családi béke?
Lakáshitel lesz a vége!
OTP Bank Románia Rt., kétszintű irányítási rendszerben működő társaság, székhelye Bukarest, Buzesti u. 66-68, 1. kerület, EUID: ROONRC.J40/10296/1995, 
cégjegyzékszáma J40/10296/1995, adószáma 7926069, adóazonosító száma RO7926069, bankjegyzékszáma RB-PJR-40-028/1999, engedélyszáma a 
személyes adatok feldolgozásához 2689.
Tájékoztató jellegű számítási példa lej alapú lakáshitelre: 170 000 lej átlagértékű, 301 hónapos átlag futamidejű hitel esetén a kamat 4,47%* (változó kamat), a 
THM 4,62%, a havi törlesztőrészlet 940 lej (hiteltőkéből és kamatból képzett egyenlő havi részletek), a hitel teljes költsége 114 542 lej, a visszafizetendő teljes 
összeg 284 542 lej.
A következő költségek a hitelezőtől függetlenek, ezért a THM nem tartalmazza a közjegyzői díjakat, az adásvételi szerződés betáblázási díjait, valamint a 
szerződés hitelesítésének díjait, az ingó dologi biztosíték bejegyzési díját az Ingó Dologi Biztosítékok Elektromos Archívumába (AEGRM), az ingatlanbecslés 
díját, valamint a biztosítás költségét. Ezek a szolgáltató díjszabása szerint kerülnek felszámításra.
*Kamatszámítási képlet: fix kamatmarzs 2,41%-tól +3 havi ROBOR.
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6. SZENT LÁSZLÓ NAPOK
RHÉDEY-SZOBOR AVATÁSSAL
ÉS SOK-SOK ÚJDONSÁGGAL
Beszélgetés Zatykó Gyula főszervezővel

Az idén június 18–24. között zaj-
ló Szent László Napok kiemelkedő 
programpontja, hogy hosszú évek 
várakozását követően sikerül végre 
felavatni gróf Rhédey Lajos szobrát. 
Küzdelmes út volt, de most, hogy 
véget ért, felidézné a fontosabb mo-
mentumokat?

Szívesen. Öt évvel ezelőtt, amikor a Szent 
László Napok programjai a Rhédey-kert-
ben zajlottak, bennem merült fel az ötlet, 
hogy annak, aki ezt a parkot a közös-
ségnek adományozta, méltán emelhet-
nénk egy szobrot. Elmentem Ilie Bolojan 
polgármesterhez, aki miután megtudta, 
hogy mit tett a városért gróf Rhédey La-

jos, rögtön beleegyezett a szoborállítás-
ba. Ezután felkerestem az Emberi Erő-
források Minisztériumának kultúráért 
felelős államtitkárát, dr. Hoppál Pétert, 
aki arra buzdított, hogy pályázzuk meg 
a szoborállítás költségét. Ezt tettük, a 
Magyar Polgári Egyesület nyert 1,5 mil-
lió forintot erre a célra. Ennek a koordi-
nátora Nagy József Barna volt. A szobor 
hamarosan elkészült, Deák Árpád mun-
káját dicséri.  Egy bronz büsztről van szó, 
remélem, sokan megnézik majd az ava-
táson és azt követően. Közben elindult 
a kálváriánk az engedélyek beszerzése 
kapcsán. Nem mindenki tudja, de bu-
karesti intézménytől is kell beleegyezést 
kapni. Amilyen könnyen ment itt helyben 
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az engedélyek intézése, annyira bürokra-
tikusan adta meg a bukaresti hivatal az 
engedélyt. Ez kis híján 3 évbe telt. Ezt a 
harcot Csomortányi István, Emődi Tamás 
és Moldován Gellért vívta meg. Emődi 
Tamás készítette el a szobor látványter-
vét, ő járt sűrűn Bukarestbe. Végül, ami-
kor minden engedély összegyűlt, maradt 
még egy megoldandó probléma. Ugyanis 
az városrendezési hivatal a parkon kívül, 
az állatkert előtt akarta engedélyeztetni a 
szobor felállításának helyét. Ezt még hely-
re kellett hoznom, hosszú tárgyalások és 
érvelések nyomán végül is oda kerül a 
szobor, ahová mi eredetileg elképzeltük.  
Miután minden engedélyünk meglett, egy 
csapat lelkes szervező kiásta az alapot, 
ezt beöntötték betonnal. Erre került a hét 
elején a Székelyföldről ideszállított kő-
tömb, amely méltó talapzatot biztosít a 
szobornak. Köszönet illett mindenkit, aki 
segített a szobor létrejöttében, azoknak, 
akik adományoztak 2014 és 2015-ben 
ennek az ügynek a javára. Csapat- és kö-
zösségi összefogás eredményének tartom 
a szoborállítást. Sok ilyen tettre van szük-
sége a nagyváradi magyar közösségnek.

Időkapszula is kerül a szoborba, 
amelyen keresztül a váradiak üzen-
hettek a jövőnek. Ha nem titok, 
Ön mit üzent? Azt egyébként meg-
üzenik, hogy például száz év múlva 
nyissák fel, vagy legyen meglepetés, 
amikor majd sor kerül a büszt első 
restaurálására?

Nem, nem hagyjuk meg az utókornak, 
hogy mikor nyissák ki, majd amikor a 
szobor restaurálásra szorul, megtalálják. 
Az én üzenetem pedig: ,,Amikor ezeket a 
gondolatokat leírom, ismerem a dicső 
múltunkat, a küzdelmes jelenünket és bí-
zom a jövőnkben. Azt kívánom, hogy akik 
ezeket a sorokat anyanyelvükön olvas-
sák, mondhassák azt, hogy dicső jelenük 
van. Ez az utánunk jövő generációk fele-
melkedését jelenti.’’

Kanyarodjunk vissza Nagyvárad kul-
turális fesztiváljához. Tavaly az 5. 
Szent László Napok nagyon magasra 
tette a mércét. Épp Ön fogalmazta 
meg az eseményt kiértékelő sajtó-
tájékoztatón, hogy nem lesz könnyű 
tartani a szintet. Azt, hogy kilátogat-

nak-e idén is 60 ez-
ren a váradi várba, 
nem tudjuk meg-
jósolni, az viszont 
kimondható, hogy 
közönségcsaloga-
tó programokból 
nincs hiány. Mi-
lyen újdonságokat 
ajánl figyelmünk-
be?

Valóban így van, ta-
valy nagyot „dombo-
rítottunk”, de az idén 
is megpróbálunk a 
helyzet magaslatán 
lenni. Programjaink 
gerincét a családba-
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rát rendezvények teszik ki. Ugyanakkor 
egy új színfolt jelenik meg: a ló. A magya-
rok és a ló kapcsolata híresen harmo-
nikus. Nekünk, városi embereknek üde 
színfolt lesz ezt látni. Lesz lovasbemu-
tató, kaszkadőrjelenet, s lesz fogathajtó 
verseny is. Ezekhez hasonló produkciók, 
nem is tudom, hogy voltak-e városunk-
ban.
Zeneileg is megpróbálunk minden kor-
osztálynak a kedvében járni, hiszen a 
Magna Cum Laude, Rúzsa Magdi és Fenyő 
Miklós más-más korosztály zenéje ugyan, 
de lehet egy közös kedvenc is, láttam én 
fiatalokat is rock and rollt járni Fenyő ze-
néjére. Helyi zenekarok is fellépnek, Andy 
Roll vagy a színészzenekar is jó hangula-
tú koncertet ígér. Lesz színházi előadás is, 
a magyarkanizsai színtársulat Tizennyolc 
című darabja lesz látható. A fesztivál egé-
szét a korabeli hangulat fogja jellemezni, 
mivel idén Mátyás király-emlékév van, 
főleg az igazságos királyunk korát fog-
ják megidézni az animátorok. De lesznek 
tudományos előadások, kiállítások,  ko-
molyzenei koncertek, könyvbemutatók, 
örömfőzés, nagyváradiak találkozója. 
Szóval lesz minden, mi fülnek, léleknek, 
szellemnek épülésére szolgál.   A finom 
sörök, borok, étkek pedig a testet szolgál-
ják. A focikedvelőkről 
sem feledkezünk meg, 
lesz vb-sátor – két na-
gyobb tévé biztosítja 
a meccsek magyar 
nyelven történő köz-
vetítését.
Remélem, jó idő lesz, 
ez már nem rajtunk 
múlik, de Szent László 
eddig mindig megse-
gített.

Végignézve a helyszíneken, azt lát-
juk, hogy nemhogy szűkült volna a 
tér amiatt, hogy a belső várudvart 
nem lehet használni az ásatási mun-
kálatok miatt, hanem egyenesen 
bővült, hiszen a fesztivál birtokba 
veszi a várkertet is. Milyen esemé-
nyek költöznek ki a várfalon kívül-
re?

Valóban kényszerből kerültünk ki a vár-
kertbe, de megtörténhet, hogy ez jobb 
helyszínnek fog bizonyulni a családi és 
gyerekrendezvények számára, mint a 
vár udvara. A várkertben fű van, vannak 
árnyas fák is, úgyhogy most próbáljuk 
berendezni az új helyszíneket. Itt lesz a 
szombati és vasárnapi családi nap, itt 
fognak zajlani a lovas programok is, a 
korabeli mesterségek bemutatói, a Má-
tyás király korabeli sátor is itt lesz felállít-
va. Mindenkinek azt javaslom, hogy járja 
be az összes helyszínt, mindenütt fog ta-
lálni valami érdekes programot.

Idén is meglesznek az elmaradhatat-
lan programok, mint a Szent Lász-
lótól Szent Lászlóig – két keréken 
határok nélkül, melynek keretében 
átkerekeznek Biharkeresztesre, lesz 
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kézművesvásár, Nagyváradról el-
származottak találkozója, össznépi 
örömfőzés, amelyek mára össze-
forrtak a Szent László Napokkal. 
Mintegy kedvcsinálóként idénre, 
felidézne néhány emlékezetes 
pillanatot?

A biciklitúránkat az eső is elkíséri 
majdnem minden évben. Ennek ellené-
re egyre többen tartanak velünk. Ez a 
tevékenység szimbolikus határbontás 
és összetartozásunk jele. Egyre több 
kézműves jelentkezik a vásárra, ám 
továbbra is csak azok kapnak helyet, 
akik továbbviszik őseink kézműves ha-
gyományait.
A Nagyváradról elszármazottak ta-
lálkozója egy nosztalgiázó, nem egy 
esetben elérzékenyülésig elmenő nagy 
találkozó.  Az örömfőzést mindenki 
kedveli, főleg az étkek kóstolását. 

Tudjuk, hogy egy főszervezőtől 
nem illik megkérdezni, hogy me-
lyik a kedvenc a programja az idei 
kínálatból, hiszen az olyan, mint-
ha egy szülőtől kérdeznénk meg, 
hogy melyik gyermekét szereti 
jobban, így inkább úgy tesszük fel 
a kérdést, hogy melyek a szívének 
legkedvesebb rendezvények?

Nagyon jó látni a boldog gyermekeket, 
felhőtlen szülőket. Ezért a gyermek-
programokat különösen kedvelem. A 
nagyváradiak találkozója is közel áll a 
szívemhez, sok esetben találkozom rég 
nem látott ismerőssel, baráttal. Az idei 
lovasprogramokat is nagyon várom, 
remélem, mindenki szeretni 
fogja ezeket. De, mint min-
den évben, az utolsó koncert 
a kedvencem, mert akkor 
már tudom, hogy egy sikeres 
héten vagyunk túl. Legyen ez 
így ebben az évben is!
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1. A belépés eseményeinkre – pár 
kivételtől eltekintve –  ingyenes.    

2. A rendezvény teljes területére és 
ideje alatt szigorúan tilos bármilyen 
közbiztonságot, mások testi épségét 
veszélyeztető tárgyat behozni. 

3. 18 éven aluliakat alkohollal és 
dohányáruval nem szolgálnak ki.

4. A rendezvény területére háziállatot 
behozni nem ajánlott. Amennyiben 
ez elkerülhetetlen, akkor a gazda 
szájkosárral, pórázon vagy ketrecben 
köteles tartani házi kedvencét, és 
gondoskodnia kell az állat higiéniájáról.

5. A rendezvényről hang- és képfelvétel 
készül. Minden résztvevő, aki 
a felvételeken feltűnik, csak a 
beleegyezésével nevesíthető. Az 
illető semmilyen követeléssel nem 
élhet a felvétel készítőivel vagy a 
rendezvényszervezőkkel szemben. 

6. A rendezvény ideje alatt engedélyezett 
a fotózás, azonban a koncertekről 
mozgóképet és hangfelvételt csak a 
szervezők írásos beleegyezésével lehet 
készíteni. 

7. A kábítószer-kereskedelem és 
-fogyasztás – a hatályos törvények 
szerint – a rendezvény területén 
szigorúan tilos! 

8. A szervezők engedélye nélkül 
kereskedelmi tevékenységet folytatni a 
rendezvény teljes területén tilos.

9. Kéregetni a rendezvény területén tilos. 

10. Tűz rakása/gyújtása szigorúan tilos.

11. Vigyázzunk a várban elhelyezett 
térelemekre! 

12. A főzőverseny idején fokozott figyelmet 
kérünk a forró ételek és tűzhelyek 
megközelítését illetően.

13. Kérjük, a szemetet – beleértve a 
cigarettacsikkeket – csak a kihelyezett 
szemetesládákba dobni.

14. Kérjük, hogy csak a kijelölt 
illemhelyeket használják. 

15. Kérjük a talált tárgyakat az információs 
sátornál leadni. Az elveszett tárgyakat 
ugyanitt lehet megtalálni. 

16. A látogatók esetleges felelőtlen 
magatartása miatt keletkező károkért a 
szervezők felelősséget nem vállalnak.

17. A rendezvény területén egészségügyi 
ellátóhely, rendőrség és egy információs 
pont áll vendégeink rendelkezésére. 
Bármilyen gond, provokáció esetén 
forduljon a helyszínen lévő rendvédelmi 
szervekhez vagy a szervezőkhöz. 
Kérjük, a rendbontást kerülve élvezze 
programjainkat.

18. Egyes esti programok idejére az idős, 
illetve mozgáskorlátozott vendégeink 
számára ülőhelyet tartunk fenn. 
Ezek elfoglalása érkezési sorrendben 
történik, ezért javasoljuk, érkezzenek 
meg idejében a helyszínre. A 
fiatalabbakat arra kérjük, ne foglalják 
el az ülőhelyeket, illetve adják át 
helyüket az idősebbeknek. Igény esetén 
az idősebbek hozhatnak magukkal 
ülőalkalmatosságot.

A rendezvényre történő belépéssel egyidejűleg Ön elfogadja a házirendet, és 
tudomásul veszi, hogy annak betartását a rendezők ellenőrzik. Az ezt megszegő 

látogatókat a szervezők kiutasíthatják a helyszínről. 

HÁZIREND
A rendezvény helyszíneire a belépés, illetve az ott-tartózkodás az alábbi feltételek 

elfogadása és betartása mellett lehetséges:

KIEMELT PARTNEREK

PARTNEREK

PRO PATRIA
egyesület

TÁRSSZERVEZŐK

NAGYVÁRADI
KÉZMŰVES HÁZ

CASA MEȘTEȘUGĂREASCĂ
ORĂDEANĂ

MAGYARADÁS

KIEMELT MÉDIAPARTNEREK

MÉDIAPARTNEREK

Tőkés László
Nagyváradi Központi Irodája

EP-képviselő

Románia Máltai
Szeretetszolgálat
Nagyvárad
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MAGYARADÁS

KIEMELT MÉDIAPARTNEREK

MÉDIAPARTNEREK

Tőkés László
Nagyváradi Központi Irodája
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Románia Máltai
Szeretetszolgálat
Nagyvárad
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A szervezők fenntartják a műsorváltoztatás jogát!

FŐSZERVEZŐ VÍZFELELŐSSÖRPARTNERFŐTÁMOGATÓ

FŐTÁMOGATÓ INTÉZMÉNYEK

KIEMELT TÁMOGATÓK

TÁMOGATÓK

Megvalósult
a Magyar Kormány

támogatásával
emberi erőforrások

minisztériuma

PRIMĂRIA MUNICIPIUL

ORADEA
NAGYVÁRADI
POLGÁRMESTERI HIVATAL

KOVÁCS KOVÁCS SRL

ADOMÁNYOZÓ

SIPOS
SÁNDOR

KÁDÁR
JÁNOS


