PROGRAMFÜZET

„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

Amikor a Rhédey-kert árnyas fái alatt felállított nagyszínpadon először csendült
fel Rúzsa Magdi hangja, vagy szólaltak meg a Lovasi Andrással és Kiss Tibivel
„megerősített” Csík Zenekar dalai, bíztunk ugyan a sikerben, de talán még mi
is csak legmerészebb álmainkban mertünk arra gondolni, hogy a Szent László
Napok néhány év alatt nem csupán a város és a régió, hanem a Kárpát-medence
magyar közösségének egyik legnagyobb fesztiváljává növi ki magát.
Olyan rendezvényt álmodtunk meg, amelyen nem csupán a magyar kultúra,
komolyzene, könnyűzene, táncművészet legismertebb nevei lépnek fel a városban, de a helyi közösség is megmutathatja magát, azt, hogy létezik, és hogy
továbbra is képes értékeket teremteni.
Azóta sok minden változott: a fesztivál néhány év után kinőtte a Rhédey-kertet,
és „bevette” a felújított várat, Nagyvárad egyik legszebb és leghangulatosabb
fesztiválhelyszínévé avatva a patinás történelmi környezetet. Egyre nevesebb
fellépőink voltak – az Omega koncertje vélhetően minden résztvevő számára
az egyik legmeghatározóbb élmény marad –, most pedig, a tizedik, jubileumi
Szent László Napokon újabb nagy lépést teszünk: még jobban belakjuk városunkat, és a vár mellett a központban, a Szent László téren is nagyszabású koncertekkel várjuk a közönséget.
Célunk ugyanis továbbra is az, hogy ne csupán felmutassuk és ápoljuk a magyar
kultúrát, hanem az is, hogy a váradi magyar közösség otthon érezze magát, és
a lehető legnagyobb mértékben a sajátjának érezze Szent László városát. Nemcsak a mostani jubileumon, és nem csupán a következő Szent László Napokon,
hanem az egyszerű hétköznapokon is.

A Szent László Napok szervezői

Június 23., csütörtök
Nagyváradi vár, Fejedelmi udvar

21.00 SPEAK FLOYD
Június 24., péntek

Nagyváradi vár, Fejedelmi udvar

20.00 ÚJRAÉLT FIGURÁK

A MAROS MŰVÉSZEGYÜTTES ELŐADÁSA

KONCERTEK

Szent László tér

19.00 TÓTH GABI
21.00 BAGOSSY BROTHERS COMPANY
Június 25., szombat
Nagyváradi vár, Fejedelmi udvar

17.30 SHALOM CHAVERIM!

AZ ORADEA WIND ENSEMBLE KONCERTJE

20.00 BLUES B.R.OTHERS SHOW
Szent László tér

19.00 TRANSYLVANIUM
21.00 NAGY FERÓ ÉS A BEATRICE
Június 26., vasárnap
Nagyváradi vár, Fejedelmi udvar

19.30 MAHÓ ANDREA, KOÓS RÉKA, NAGY
BALÁZS ÉS BUCH TIBOR KONCERTJE
Szent László tér

21.00 ÁKOS

Június 17., PÉNTEK

PÉNTEK
JÚNIUS 17.
18.00 Az én Balatonom a mi
Balatonunk – Bereki Anikó budapesti
fotóművész egyéni kiállítása
Megnyitja: Zatykó Gyula, a Szent László
Napok főszervezője
Közreműködik: O. Andrássy Katalin
zongoraművész, Thurzó Sándor József
brácsaművész
Helyszín: nagyváradi vár, Vilidár István
Galéria (Fejedelmi palota – C épület, 1.
emelet)
Látogatható: 2022. június 17. – július 5.
Szervező: Euro Foto Art Nemzetközi
Egyesület

17.00 Modernista művészet
Nagyváradon
A kiállítást megnyitja: Székely Sebestyén
György és Zuh Deodáth kurátor
Helyszín: Nagyváradi Városi Múzeum, 2.
emelet
Látogatható: 2022. június 21. – szeptember 30.
Szervező: Quadro Galéria Kolozsvár,
Nagyváradi Városszépítő Egyesület
Társszervező: Szent László Egyesület

A Balaton négy évszakának csodálatos
hangulatát mutatja be az egyéni tárlat különleges művészfotókon keresztül.

VASÁRNAP
JÚNIUS 19.
11.00 90 éves a Debreceni Fotóklub
Megnyitja: Tóth István fotóművész (AFIAP,
ESFIAP), kurátor
Helyszín: nagyváradi vár, Euro Foto Art
Galéria – Románia FIAP Kiállítási Központ
Látogatható: 2022. június 19. – július 10.
Szervező: Euro Foto Art Nemzetközi
Egyesület
Társszervező: Debrecen városa, Körösvidéki Múzeum
Az 1931-ben alakult klub egykori és jelenlegi tagjainak a fotóiból összeállított kiállítás példázza a debreceni fotográfia meghatározó szerepét a magyar fotótörténet
életében.

Habár Nagyvárad két világháború közötti
művészeti örökségéről meglehetősen sokat tudunk, a korszakról alkotott világos
és árnyalt képpel még mindig adósok vagyunk. Kiállításunk ennek a nagyobb léptékű képnek a megrajzolásához szeretne
hozzájárulni, illetve újabb perspektívákat
kíván nyitni a korszak értelmezésében.
A kiállítás mintegy hatvan, ritkán látható
műalkotást mutat be a Körösvidéki Múzeum gyűjteményéből és több magánkollekcióból.
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Június 20., HÉTFŐ

HÉTFŐ
JÚNIUS 20.

17.30 Hazatérés
Toró József nagyváradi származású
festőművész egyéni kiállítása

17.00 Váradi művészek a Szent László
Napokon
Helyszín: nagyváradi vár, M épület
Látogatható: 2022. június 21–26., naponta 11.00–14.00 és 16.00–19.00 óra között
Szervező: Slash Light Kulturális Művészeti
Egyesület
Az összművészeti kiállításon fotókat, festményeket és más képzőművészeti alkotásokat tekinthetnek meg az érdeklődők. Kiállítanak: András Attila, Bánházy Gyöngyi,
Cristea Gabriela, Furák László, Illés E. Imre,
Kovács Emil Lajos, Mezei Andrei, Mészáros
Varga Erzsébet, Szabó Brigitta, Szegedi
Éva, Vasile Koter, Varga Bernadette, Weiss
István.
Közreműködik a Stevie Ker rockegyüttes.
17.00 Koszorúzás Szent László
nagyváradi szobránál
Helyszín: római katolikus székesegyház

A kiállítást megnyitja: Puskás István,
Debrecen alpolgármestere
A tárlat anyagát bemutatja: Csathó
Töhötöm, a Tibor Ernő Galéria művészeti
vezetője
Közreműködik: Thurzó Sándor József
brácsaművész
Helyszín: Tibor Ernő Galéria (Kanonok sor
11.)
Látogatható: 2022. június 21. – július 3.
Szervező: Partiumi Magyar Ház
Társszervező: Debrecen városa
A kiállítás válogatás a művész 2004–2022
között készült festményeiből.
19.00 Nyitógála
Tűzliliom – Wass Albert A funtineli boszorkány című nagy sikerű regénye a Debreceni
Népi Együttes táncszínpadi változatában
Helyszín: Szigligeti Színház
A részvétel ingyenes, de előzetes meghívóigényléshez kötött.
Szervező: Szent László Egyesület
Társszervező: Debrecen városa

Június 21., KEDD

A misztikus táncjáték Nuca, az erdélyi tündér-boszorkány felnőtté válásának, illetve
önnön varázserejére és tragikus sorsára
való párhuzamos ébredésének titokzatos történetét meséli el a Debreceni Népi
Együttes mintegy hetvenfős társulata és a
több nívódíjjal is elismert Bürkös zenekar
közreműködésével.
Hercz Vilmos, az együttes Népművészet
Ifjú Mestere díjas rendező-koreográfusa
egy autentikus székely, magyar, cigány és
román zenei stílusokból és táncokból építkező, a történelmi Magyarország tájegységeit és népi kultúráit akusztikus és vizuális
síkon is termékenyen ötvöző, egész estés
táncszínházi előadást álmodott meg, amelyet fergeteges karakter- és össztáncok,
valamint kézműves gondossággal elkészített, vadonatúj viseletek színpompás kavalkádja jellemez.

KEDD
JÚNIUS 21.
17.00 A szalamandra vár bukása
Helyszín: nagyváradi vár, M épület
Szervező: Slash Light Kulturális Művészeti
Egyesület
Szilágyi Perjesi Katalin olvassa fel novelláját, amely 2014-ben nyert a Fegyvert s vitézt éneklek című történelmi pályázaton,
és megjelent antológiakötetben. Brácsán
kíséri Thurzó Sándor József.
17.30 Verset festek – Szilágyi Ferenc
Hubart verses könyvbemutatója
Helyszín: nagyváradi vár, F épület
Szervező: Pro Partium Egyesület
Az érmihályfalvi Szilágyi Ferenc Hubart Verset festek című kötete 2016 végétől 2018 végéig írt alkotásokat tartalmazza. A csaknem
kétszáz vers igen változatos témájú, a természeti lírától a humorig, a szerelmes versektől
az ars poeticán keresztül az egészen komoly,
nyelvünkért, magyarságunk megmaradásáért aggódó költészetig terjed.
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Június 21., KEDD
19.00 Emlékezés Ötvös Béla
nagyváradi hírlapíróra, szerkesztőre,
íróra, a 20. század első évtizedei
mindennapjainak hű krónikására

SZERDA
JÚNIUS 22.
16.00 Publicritic nemzetközi
tervezőgrafikai pályázat díjazása
Helyszín: a Partiumi Keresztény Egyetem
Sulyok István utcai épülete, amfiteátrum
Szervező: Partium Keresztény Egyetem
képzőművészeti tanszéke
Társszervező: Szent László Egyesület

Előadást tart: Péter Sándor, az író unokája
Közreműködik: Derzsi Judit, az Europrint
Kiadó képviselője
Helyszín: Lorántffy Zsuzsanna Egyházi Központ (Ezredévi emléktér / Piața
Libertății 40.)
Szervező: Szent László Egyesület
19.00 Kocsmakvíz Szent Lászlóról,
Nagyváradról sok-sok izgalmas
kérdéssel
Kvízmester: Buda Kinga
Helyszín: Bodega (Arany János utca 7.)
Szervező: Szent László Egyesület
Általános műveltségi vetélkedő, amelyen
legtöbb 5 fős csapatok vehetnek részt.
Az esemény előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezni lehet Buda Kinga kvízmesternél a 0722-126-879-es telefonszámon
vagy a budakinga@gmail.com e-mail-címen.

A Partiumi Keresztény Egyetem művészeti
tanszéke a Szent László Napokkal partnerségben idén is meghirdette a Publicritic
nemzetközi kritikai pályázatot, amely ezúttal perifériák témában adott lehetőséget
az alkotóknak a vizuáliskritika-formálásra.
A díjátadóval párhuzamosan 34 poszter
és 26 GIF válik megtekinthetővé Nagyvárad-szerte, a busz- és villamosmegállókban. A GIF-ek az Artivive telefonos applikáció segítségével jeleníthetőek meg, az
állóképek beolvasásával.
17.00 Kinyílott a pünkösdi rózsa –
magyar népdalok a Kárpát-medencéből
Helyszín: nagyváradi vár, M épület
Szervező: Slash Light Kulturális Művészeti
Egyesület

Június 22., SZERDA
Archaikus, főként partiumi és erdélyi magyar népdalok szólalnak meg a Motolla
Énekegyüttes tolmácsolásában. Az együttest a nagyváradi Francisc Hubic Művészeti
Népiskola magyar népi szakának jelenlegi
és volt hallgatói alkotják, vezetőjük Brugós
Anikó.

Szervező: Partiumi Keresztény Egyetem,
Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem
Partner: Érmelléki Gazdák Egyesülete,
Szent László Egyesület

18.00 Volt egyszer egy Szent
László-hét
Helyszín: Lorántffy Zsuzsanna Egyházi Központ (Ezredévi emléktér / Piața
Libertății 40.)
Szervező: Szent László Egyesület

Az előzetes regisztrációhoz kötött esemény elsősorban az idegenforgalmi és
vendéglátói ágazat kutatói, szakértői számára kíván együttgondolkodási lehetőséget biztosítani abban a reményben, hogy
a jó példák, jó ötletek, a sikeres alkalmazkodási minták révén közös válaszok születhetnek a jelenkor felmerülő kérdéseire.
Bővebb információ elérhető a: www.partium.ro/hu/hirek/ithc22 honlapon.

CSÜTÖRTÖK
Farkas László vetítéssel egybekötött előadása az 1942. május 3–9. között lezajlott
Szent László-hét eseményeit mutatja be.
Június 23–24.
10.00 Nemzetközi idegenforgalmi és
vendéglátói konferencia
Helyszín: Partiumi Keresztény Egyetem,
Sulyok István utca, 14–16. szám

JÚNIUS 23.
17.00 Jovián
Zuh Deodáth Jovián Györgyről
szóló monográfiájának bemutatója
Helyszín: nagyváradi vár, F épület
Szervező: Nagyváradi Városszépítő
Egyesület
Társszervező: Szent László Egyesület
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Június 23., CSÜTÖRTÖK
pótolva, több évig tartó kutatómunkával
mintegy negyven erdélyi és partiumi települést jelenít meg a kiadvány, kihangsúlyozva azoknak lengyel vonatkozásait.
A szerző nem titkolt szándéka, hogy a lengyel turisták előtt még vonzóbbá tegye azt
az Erdélyt, mely nemcsak páratlanul szép,
de egy kicsit része is a lengyel történelemnek Szent László, Báthory István, Bem
József, Hory András és mások egy-egy életszakasza révén.

A nagyváradi indulású festőművész, Jovián György életművéről és festészeti művek értelmezéséről jelent meg tavaly Zuh
Deodáth monográfiája (MMA Kiadó 2021,
Budapest). A kötetről, annak születéséről
és festőművész váradi kötődéseiről beszélget a szerzővel és Jovián Györggyel Szűcs
György, a Magyar Nemzeti Galéria tudományos főigazgató-helyettese és Pécsi
Györgyi, az MMA Kiadó ügyvezetője.

19.00 Magyar műemlékmentés a
dél-bihari szórványban – megújul
Tamáshida romtemploma
Csomortányi István projektfelelős előadása
Helyszín: nagyváradi vár, M épület
Szervező: Pro Partium Egyesület

17.00 Lelkem dalai a kezdetekben
Helyszín: nagyváradi vár, M épület
Szervező: Slash Light Kulturális Művészeti
Egyesület
Szabó Tamara Dóra, a Nagyváradi Művészeti Líceum tanulójának előadása
18.00 Erdélyi lengyel emlékhelyek,
történetek – Okos Márton 		
könyvbemutatója
Helyszín: nagyváradi vár, I épület
Szervező: Szent László Egyesület
Ahogy nem lehet a magyarság múltját
megírni Erdély nélkül, ugyanúgy torz a
híres magyar–lengyel barátság története,
ha mellőzzük belőle az erdélyi lengyel történeteket, emlékeket. Ezt a hiányosságot

21.00 Speak Floyd-koncert
Helyszín: nagyváradi vár, Fejedelmi udvar
Szervező: Szent László Egyesület
A tribute band előadásában a rocktörténelem egyik legsikeresebb együtteseként
számontartott Pink Floyd együttes dalai
csendülnek fel.

Június 24., PÉNTEK

PÉNTEK
JÚNIUS 24.
Június 24–26.
10.00–20.00 Szent László-napi
sokadalom és vásár
Helyszín: nagyváradi vár
Szervező: Érmelléki Gazdák Egyesülete
10.00–14.00 „Ég királyát hűn követted, országunkat védelmezted…” – a
Magyarságkutató Intézet tudományos
konferenciája
Helyszín: nagyváradi vár, E épület, 1.
emeleti konferenciaterem
Szervező: Magyarságkutató Intézet,
Magyar Polgári Egyesület
A rendezvény mindenki számára nyitott
és ingyenes, de előzetes regisztrációhoz
kötött. Az érdeklődők a 0762-248-662-es
telefonszámon jelentkezhetnek.
A konferencia programja:
10:00–10:10 Köszöntők
10:10 – 10:35 A Szentkirályok kultusza a
középkori Magyar Királyságban
Dr. Teiszler Éva (Történeti Kutatóközpont, tudományos főmunkatárs)

10:35 – 11:00 Szent László tisztelete a
középkori székelyeknél
Sashalmi-Fekete Tamás (Történeti Kutatóközpont, ügyvivő szakértő)
11:00 – 11:25 Magyar uralkodók genealógiai vizsgálata (Árpád-ház és Hunyadi-család)
Dr. Neparáczki Endre (Archeogenetikai
Kutatóközpont, igazgató)
11:25 – 11:50 Az archaikus székely és
csángó népballadák nyelvtörténeti tanúsága
Dr. Pomozi Péter (Magyar Nyelvtörténeti
Kutatóközpont, igazgató)
11:50–12:10 Kávészünet
12:10 – 12:35 Szent László sírja és temploma – séta a nagyváradi várban
Mihálka Nándor régész
12:35 – 13:00 A szakralitás szolgálatában: Árpád-kori templomaink arányrendszere és fényjárása
Dr. Németh Zsolt (Eszmetörténeti Kutatóközpont, tudományos főmunkatárs)
13:00 – 13:25 Új megközelítések II. Andrásról és Aranybullájáról
Dr. Vizi László Tamás (tudományos főigazgató-helyettes)
13:25 – 13:50 A Báthory-család archeogenetikai vizsgálata
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Június 24., PÉNTEK
Kovács Bence (Archeogenetikai Kutatóközpont, tudományos segédmunkatárs)
Alexandra Gînguță (Babeş–Bolyai Tudományegyetem)
Zárszó
13:50 – 14:00

17.00 Látogatás a Rulikowski temetőben nyugvó híres nagyváradi újságírók,
színészek írók és költők sírjánál
Találkozó 16.45-kor Rulikowski Kázmér síremlékénél.

16.00 Karikatúrakaleidoszkóp
Szalai Attila vajdasági karikaturista
kiállítása

17.00 Adatok a bihari Érmellék
szőlészeti-borászati történetéhez – 		
Dr. Szabó József könyvbemutatója

Helyszín: Tiltott Csíki Söröző Nagyvárad
(Zöldfa / V. Alecsandri utca 13.)
Látogatható: 2022. június 24. – július 1.
Szervező: Tiltott Csíki Söröző Nagyvárad

Szalai Attila 1964-ben született Szabadkán.
Az Újvidéki Egyetem Mezőgazdasági Karának öntözőmérnöki szakán diplomázott
1989-ben. 1995 óta hivatásszerűen foglalkozik karikatúrarajzolással. Több tucat önálló és közös kiállítása volt, számos hazai és
nemzetközi elismerésben részesült. 2003ban jelent meg a Balkáni kaleidoszkóp,
2016-ban a Sport, Művészet és Rock and Roll
karikatúrakötete. Több könyvben illusztrátorként működött közre. Megközelítőleg
5000 rajza jelent meg nyomtatásban (Hét
Nap, Magyar Szó, Mézeskalács, Hrvatska
riječ, Nemzeti Sport, Népsport). A világhálón a Manchester Evening News és a dubaji
Sport 360 is közölte rajzait.

Szervező: Szent László Egyesület

Helyszín: Partiumi Keresztény Egyetem,
amfiteátrum (Sulyok István utca 14–16.
szám)
Szervező: Partiumi Keresztény Egyetem
A könyv Debrecen megyei jogú város önkormányzatának támogatásával, a Partium
Kiadó gondozásában jelent meg.
„Mit jelent ez a műalkotás egy laikus borkedvelő ember számára? Mit jelent egy
Érmelléken tevékenykedő szőlész-borász
számára? Mit jelent egy dörzsölt szakember
számára? A válasz nem egyszerű, és egy néhány oldalban ezt kifejezni lehetetlen. Óriási munka következménye, a szerző kitartása,
mint helytörténeti kutató, valamint a szőlő,
a bor és nem utolsósorban az Érmellék iránti szeretete egy mindenkit meglepő történetet és szakmai alkotást eredményezett”
– fogalmazott a kötet kapcsán Balla Géza.
17.30 Operától operettig.
Ária- és dalest Viktor József
operaénekessel, kontratenorral
Helyszín: nagyváradi vár, M épület
Szervező: Slash Light Kulturális Művészeti
Egyesület
Viktor József operaénekes, kontratenor
énekestje népszerű dallamokkal Wolfgang
Amadeus Mozart, Andrew Lloyd Webber,
Lehár Ferenc, Kálmán Imre, Johann Strauss
és mások műveiből.
Zongorán kíséri: Ferencz Mercedes.

Június 24., PÉNTEK
18.00 Himnusz a magasban 		
– Mount Everest-expedíció zongorával
Thurzó Zoltán zongoraművész élménybeszámolója
Helyszín: Partium Keresztény Egyetem,
díszterem (Teleki/Primăriei utca 36.)
Szervező: Szent László Egyesület

18.00 Borkóstoló – Bemutatkozik a
Móricz pincészet a Szerémségből
Helyszín: nagyváradi vár, M épület,
alagsor
Szervező: Borbarátnők Egyesülete
Részvételi díj: 60 lej
Az esemény előzetes regisztrációhoz kötött, jelentkezni a 0744-770-436-os telefonszámon lehet.
A Szerémség vagy Szerém történeti-földrajzi régió az egykori Magyar Királyság,
illetve a mai Horvátország és Szerbia területén; a Duna és a Száva között elterülő
nagytáj. A Móricz pincészet 2011-ben, Maurer Oszkár kiváló borász indítványozására
és támogatásával kezdett a szőlő műveléséhez és borkészítéshez. Kimondottan a
valamikori történelmi magyar királyi borvidék újraélesztéséért vállalták ezt a küldetést. Szőlőik a Tarcal-hegység lankáin teremnek. „A Jóisten jókedvében teremtette

e hegyet – és világos, hogy kimondottan a
bor számára! A klíma adott – fagymentességével, és a Duna közelségének köszönhetően. A talaj vulkanikus is, és üledékes,
ami csodálatos zamatokat ajándékoz a rajta termett gyümölcsnek” – vallják magukról. Fontosnak tartják ugyanakkor kiemelni, hogy teljesen szerves módon művelik a
gyümölcsöst, nem alkalmaznak gyom- és
rovarirtót, műtrágyát és felszívódó permetszert sem. A bor kezelésénél nem szűrnek és nem derítenek, ezért a termék bio,
azon belül is a felső kategória, vagyis natúr
borokat palackoznak.
Olaszrizlinggel készülnek most bemutatkozni Nagyváradon – külön megjegyzéssel, hogy ennek a „narancsbor” változatát
is elhozzák. Tiszteletes nevet viselő házasítást is kóstoltatnak az érdeklődők, és a
birtok zászlósborát, a kékfrankost is bemutatják a váradi borkedvelő közönségnek.
18.30 Több mint sanzonest a
Kolozsváry-ház erkélyén
Helyszín: a Kolozsváry-ház erkélye (Rimanóczy Kálmán / Iosif Vulcan utca 2.)
Szervező: Szent László Egyesület
Az élet olyan, mint a hullámvasút. Vannak
boldogabb, szomorúbb, pörgősebb és lassabb részei. Csakúgy, mint a művészeink
által összeállított válogatásnak. Tartsanak
velünk, és megtudhatják, mi történt Lellén,
vagy hogy milyen lenne 120 évig élni. Stux
is elmeséli, hogy milyen az élet Párizsban,
és az omnibusz tetején is utazhatunk. A
közös éneklés és az ütemre mozgó lábak
garantáltak az est folyamán!
Közreműködik Mészáros Ibolya, Papp István, zongorán kísér Dargó Gergely.
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19.00 Tóth Gabi – koncert
Helyszín: Szent László tér
Szervező: Szent László Egyesület

dása, másrészt az etnikai sokszínűség adta
tánc és zenei formavilág tarkasága adja. Az
együttes válogatása tánctípusokban, zenei
világban, viseletekben és tánchangulatokban egyaránt változatos.
Rendező-koreográfus: Varga János
Zenekarvezető: Moldován-Horváth István
Tánckarvezető: Törzsök Zsuzsánna és Farkas Sándor Csaba

20.00 Újraélt figurák – a Maros 		
Művészegyüttes előadása
Helyszín: nagyváradi vár, Fejedelmi udvar
Szervező: Szent László Egyesület
A műsor Közép-Erdély színes hagyományaiból meríti táncanyagát. E térség sokszínű világát egyrészt a klasszikus, jól
ismert néprajzi tájak találkozása, azok
átmeneti formákban való egymásba olva-

21.00 Bagossy Brothers
Company – koncert
Helyszín: Szent László tér
Szervező: Szent László Egyesület

Június 25., SZOMBAT

SZOMBAT
JÚNIUS 25.
09.00–14.00 Magyar ízek kóstolója
– össznépi örömfőzés

rás legújabb kötete, egy Attila hun király
idejében játszódó ókori pikareszkregény,
kumiszszagú, groteszk road movie, történelmi tabló és annak paródiája – a folyton
porig égő és hamvaiból mindig újraéledő
világ egy kisember szemszögéből.
Helyszín: nagyváradi vár, Fejedelmi udvar
14.00 Jó ebédhez szól a nóta a Kiss
Music Banddel
Helyszín: nagyváradi vár, Fejedelmi udvar
Szervező: Pro Partium Egyesület
10.00 Nagyváradról elszármazottak
találkozója
Helyszín: nagyváradi vár, M épület, alagsor
Szervező: Pro Partium Egyesület

13.00 Beszélgetés Cserna-Szabó
András íróval, újságíróval
Helyszín: nagyváradi vár, Fejedelmi udvar
A Magyar ízek kóstolója elnevezésű örömfőzés idei díszvendége Cserna-Szabó András
író, újságíró, akivel gasztronómiai témájú
műveiről Balogh Levente újságíró, a Krónika
című napilap lapszerkesztője beszélget.
A találkozót követően megvásárolható lesz
Cserna-Szabó András Rézi a páczban, valamint Zerkó. Attila törpéje című műve.
A Rézi a páczban című kötet főszereplői
írók és ételek. A gasztronómia és a kultúra
kapcsolódási pontjai. A konyha elfelejtett
történetei az irodalomban, az irodalom
titkos története a konyhában. Van itt gasztrotörténeti esszé és hasnovella, kulináris
tárca és konyhakulturális tanulmány. A fülszöveg szerint aki szerette Edét a levesben,
az imádni fogja Rézit a páczban…
A Zerkó. Attila törpéje Cserna-Szabó And-

Kovács Péter (művésznevén Kovax) zenésszel és Thurzó Zoltán zongoraművésszel Zatykó Gyula főszervező, Cseke Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas
színész-rendezővel,
színházigazgatóval
Kiss Törék Ildikó színművész beszélget.
10.00 Mindennapi élet a 20. századi
Nagyváradon. Építészeti séta
Találkozó: a Szent László tér és a Pável
utca sarkán
Sétavezető: Hausmann Cecília, Zuh
Deodáth
Szervező: Nagyváradi Városszépítő Egylet
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11.00 Mióta elvesztettünk téged...
Nagy Károly Zsolt sárospataki kulturális
antropológus, fotográfus, református
lelkész kiállítása a Salgótarjáni utcai
zsidó temető képeiből
Megnyitja: Visky András író és Zatykó
Gyula, a Szent László Napok főszervezője
Közreműködik: O. Andrássy Katalin
zongoraművész és Thurzó Sándor József
brácsaművész
Helyszín: Zion zsinagóga
Látogatható: 2022. június 18. – július 17.
Szervező: Euro Foto Art Nemzetközi Egyesület és Sola Fide Keresztyén Kulturális
Csoport
Társszervező: Bihar Megyei Műemlékvédelmi Hivatal
12.00 A Csomolungmától a fehér hegyig – Varga Csaba élménybeszámolója
Helyszín: nagyváradi vár, E épület, 1.
emeleti konferenciaterem
Szervező: Szent László Egyesület

lapgyűjtő képeslap-, és albumbemutatója
Az előadásban nyomon követhetjük a
nagyváradi Szent László tér átalakulását a
kezdetektől napjainkig. Nagyvárad főtere
mindig lenyomata volt a város vezetői által
képviselt ideológiának, így a Szent László
téren nemcsak az épületek változtak, de a
szobrok, országzászlók, lobogók is váltották egymást az évszázadok alatt. Ezeket
a változásokat mutatja be vetített képes
előadásában dr. habil Fleisz János. Az előadás alatt nagy méretű, a Szent László teret
különböző korszakokban ábrázoló képeket, képeslapokat is meg lehet tekinteni
Balázs D. Attila, az Elrabolt Hungária című
album nagyváradi társírója jóvoltából. A
gyűjtő a trianoni emlékév történelmi albumát is bemutatja.
17.00 Várad: a kicsi magyar élet
– Nagyvárad évfordulós költők,
zeneszerzők szemével
Zenés irodalmi délután a Sola Fide Keresztyén Kulturális Csoport közreműködésével
Helyszín: nagyváradi vár, M épület
Szervező: Slash Light Kulturális Művészeti
Egyesület

16.00 A nagyváradi Szent László tér,
a szimbólumok küzdelmének színtere
Helyszín: nagyváradi vár, E épület, 1.
emeleti konferencia terem
Szervező: Magyar Polgári Egyesület
Dr. habil Fleisz János egyetemi tanár előadása és Balázs D. Attila író, újságíró, képes-

A műsort Boros Beatrice zeneszerző, egyházzenész és Fórián Andrea, a Sola Fide
Keresztyén Kulturális Csoport művészeti
vezetője állította össze.
Előadók: Boros Beatrice (billentyű, ének),
Fórián Andrea (vers), Füzesi Csaba (ének),
Füzesi Edit (ének), Füzesi Eszter (ének), Füzesi Olívia (ének), Szabó-Füzesi Henrietta
(ének), Szabó Dániel (ének, furulya), Thurzó Sándor József, mélyhegedű
Meghívott előadóművész: Török Sándor (vers)

Június 25., SZOMBAT
17.30 Shalom Chaverim! 			
– Oradea Wind Ensemble koncertje

Rock Band, Republic, Bikini, Ismerős Arcok
stb.) is elhangzanak.

Helyszín: nagyváradi vár, Fejedelmi udvar
Szervező: Szent László Egyesület

Az Oradea Wind Ensemble koncertjén
olyan tradicionális zsidó klezmerénekek
hangzanak el többek között, mint: Klezmer Carnival (Philip Sparke), Fiddler on the
Roof (Jerry Bock), Israel Shalom (Kees Vlak),
Three Klezmer (Philip Sparke).
Közreműködik: Szabó Erzsébet szólista
Vezényel: Lorenzo Moroni
18.00 Cseke Sándor színművész
relikviáinak átadása a Partiumi
Színházi Gyűjtemény számára
Közreműködik: Cseke Péter színművész
Helyszín: Partiumi Színházi Gyűjtemények
Múzeuma (Pável utca 10.)
Szervező: Kiss Stúdió Színház, Kiss Stúdió
Alapítvány
19.00 Transylvanium – koncert
Helyszín: Szent László tér
Szervező: Szent László Egyesület
A Transylvanium zenekar klasszikus, dallamos magyar hard rock zenét játszik. Koncertjeiken a saját dalokon kívül többnyire
magyar előadók közismert slágerei (P. Mobil, P. Box, Piramis, Omega, Deák Bill Blues
Band, Hobó Blues Band, Lord, Tunyogi

A zenekar tagjai: Orosz-Pál Levente (OP)
– ének; Kibédi Levente (Kibcsi) – szólógitár, vokál; Miklós Levente – szólógitár,
vokál; Bíró Levente – basszusgitár; Bálint
Júda – dobok.
20.00 Blues B.R.Others Show 		
– koncert
Helyszín: nagyváradi vár, Fejedelmi udvar
Szervező: Szent László Egyesület
A tíztagú együttes repertoárján a nagy sikerű, legendás Blues Brothers című film betétdalain kívül sok hasonló hangulatú dal
is megtalálható a blues, a funky és a soul
világából. A régió egyetlen blues show-ja
több mint két évtizede töretlen népszerűségnek örvend a fesztiválok, de a nagyobb
klubok színpadain is. A táncos cipőket senki ne felejtse otthon!
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Június 26., VASÁRNAP

21.00 Nagy Feró és a Beatrice –
koncert

16.00–19.00 Agyagbanda 		
– térkoncert

Helyszín: Szent László tér
Szervező: Szent László Egyesület

Helyszín: nagyváradi vár, Fejedelmi udvar
Szervező: Szent László Egyesület
16.00 Állítsuk meg az időt

VASÁRNAP
JÚNIUS 26.
14.00 László király öröksége 		
– könyvbemutató
Helyszín: nagyváradi vár, M épület
Szervező: Érmelléki Gazdák Egyesülete
A székelyudvarhelyi Magura Kiadó gondozásában megjelent, 120 oldalas, fényképekkel gazdagon illusztrált kötetben a
szerző, Balla Ede Zsolt Szent László követésére, örökségének napjainkban is aktuális
éltetésére buzdít.

Egy kötet arról, hogy milyen a szomszéd
város – Heller Zsolt és Szénási Miklós
könyvbemutatója
Helyszín: nagyváradi vár, Fejedelmi udvar
Szervező: Debrecen városa
Társszervező: Partiumi Magyar Ház
16.30 „Emlékszel, milyen a hajnal itt,
Nagyváradon”
Rimanóczy Ildikó verseskötetéből olvasnak fel nagyváradi színművészek.
Gitáron kísér: Radui Elemér.
Helyszín: nagyváradi vár, M épület
Szervező: Slash Light Kulturális Művészeti
Egyesület

Június 26., VASÁRNAP
17.00 Idvezlégy kegyelmes Szent
László kerály
Verses dalest a lovagkirály tiszteletére
Papp István, Tóth Lilla és Varga Orsolya
előadásában.
Helyszín: nagyváradi vár, vártemplom
Szervező: Debrecen városa
18.00 Felméri Péter humorista
előadása
Helyszín: nagyváradi vár, Fejedelmi udvar
Szervező: Érmelléki Gazdák Egyesülete

Mahó Andrea Jászai Mari-díjas, Koós Réka
Junior Lyra-díjas, Nagy Balázs Kisfaludy-díjas, Buch Tibor Aranyalma-díjas színművészek a budapesti Madách Színházban, illetve a szolnoki Szigligeti Színházban olyan
híres musicalek főszerepeit játszák, mint
A nyomorultak, Az Operaház Fantomja, a
Mary Poppins, a Mamma Mia! vagy a Valahol Európában. Nagyváradi koncertjükön a
musicalirodalom legismertebb dalai mellett világslágerek is felcsendülnek.

21.00 ÁKOS – koncert
Helyszín: Szent László tér
Szervező: Nagyvárad és Térsége Turizmusát Népszerűsítő Egyesület (APTOR), Szent
László Egyesület

19.30 Mahó Andrea, Koós Réka, Nagy
Balázs és Buch Tibor koncertje
Helyszín: nagyváradi vár, Fejedelmi udvar
Szervező: Szent László Egyesület
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GYEREKPROGRAMOK

Gyerekprogramok
SZOMBAT
JÚNIUS 26.
10.00–12.00 A kincs benned van		
– a kincs te vagy
Gyermekfoglalkozás – művészetterápiás és
kézműves foglalkozások
10.00 Kerekítő manó – baba-mama
foglalkozás 0–3 éveseknek Sziráczki Katalin foglalkozásvezetővel
Helyszín: nagyváradi vár, Bethlen-bástya
Június 24–26. között naponta
10.00–13.00 és 14.00–18.00 óra
Ha nagy leszek, kutató leszek!
Interaktív menetleveles játék főleg gyerekeknek (3–14 éves korosztály)
A játék során a gyerekek nemcsak megismerkednek a híres tudósokkal, hanem
velük együtt játszhatnak, segítségükkel
különböző kísérleteket végezhetnek el.
Minden gyerek kap egy menetlevelet,
amely alapján meg kell találnia az éppen
soron következő tudóst, aki persze nevének megfelelő kísérlettel várja őket a sátor
valamelyik oldalán. Minden tudós állomásán, a gyerekek életkoruknak megfelelően
vesznek részt a kísérletben, például egy 3
évesnek bemutatja a tudós, egy 12 éves
kézbe kapja a kísérlethez szükséges eszközöket, az utasításokat, és neki kell elvégeznie a kísérletet.
A játék végén a gyerekek oklevelet kapnak.

A foglalkozást követően beszélgetés lesz
Az érintés, ölelés szerepe címmel.
10.45 100 anya hangja – édesanyák
éneke gyermeke(i)knek
11.00 Zeneerdő – játékos zenei foglalkozás óvodásoknak és kisiskolásoknak Szilágyi Ágnes foglalkozásvezetővel
A foglalkozást követően beszélgetés lesz
Az ének szerepe címmel.
12.00 Karaván együttes 			
– gyerekkoncert a Fejedelmi udvarban

GYEREKPROGRAMOK
A megzenésített gyermekverseket és saját
szövegű dalokat előadó kolozsvári együttes fellépéseivel elsősorban gyermekeknek kedveskedik, de a felnőtt közönség is
érdeklődve kapcsolódik a műsorhoz. A jókedv, a móka és zenei élmény mellett a zenekar célkitűzése megőrizni és továbbadni
az alapvető emberi értékeket, a szépérzéket, a jó ízlést, valamint a magyar nyelv
gazdag szókincsét.
A magyar népies, etno, folk-rock műfajban írt vidám hangzásvilág, az ember- és
természetközeli dalok táncra perdítik az
legkisebbeket, fejlesztik ritmusérzéküket,
szókincsüket és fantáziájukat.
Tagok:
Békési Zsuzsa – ének, melodika, glockenspiel
Békési Attila – ének, gitár
Imecs Tamás – ének, gitár, ukulele
Simon László – basszusgitár
Szénási Zoltán – ritmushangszerek

mutatják be a nagyérdeműnek, de el is varázsolják a közönséget… Leginkább a személyiségükkel. Nem utolsósorban pedig a
társulat egy lázas tagfelvétel közepén van,
így senki ne lepődjön meg, ha úgy hagyja
el a nézőteret, hogy a cirkusz társulatának
tagja lett!
Írta, rendezte, zenéjét szerezte, készítette,
játssza: a Vojtina Társulata
Szereplők: Hell Krisztina, Telenkó-Oláh Tímea, Baditz Dávid és Reschofsky György
Az előadást 3 éves kortól ajánljuk.
18.00 Buborékfújó versengés

13.00 Cirkusz Minimus! – bábjáték

Hallottatok már a híres társulatról? …
Hogy-hogy melyikről? Hát a Cirkusz Minimusról!
Triciklivel járják a várost… Mit a várost, a
megyét, az országot, a világot! Nemcsak
dalolnak, és az akrobatikus tudományukat

Összegyűlünk a Bethlen-bástyánál, hogy
közösen köszöntsük a nyarat. Hozd a családodat, a barátaidat, ismerőseidet, a nagymamát és a nagytatát is!
Hozz magaddal bármilyen buborékfújásra,
buborékkészítésre alkalmas eszközt és folyadékot (lehet az házi készítésű vagy vásárolt). Ezután már csak fújni kell, és élvezni
a látványt.
A mosolyodat se hagyd otthon! Ha mégis,
akkor segítünk előcsalogatni!
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VASÁRNAP
JÚNIUS 27.
10.00 Kerekítő manó – baba-mama
foglalkozás 0–3 éveseknek Sziráczki Katalin foglalkozásvezetővel
10.00–15.00 Kézműves népművészeti bemutató és interaktív foglalkoztató a Debreceni Művelődési Központ és
Ifjúsági Ház kézműveseinek részvételével
– bőrművesség, szövés-fonás, nemezelés,
gyöngyfűzés
10.00–14.00 Mesejurta kincsesháza
Válogatás a magyar népmesekincsből –
élőszavas mesemondás és hozzá kapcsolódó interaktív mesefeldolgozás-foglalkoztató a Debreceni Művelődési Központ és
Ifjúsági Ház munkatársainak közreműködésével
11.00 TOLDI LEGENDA HISTORICA 		
(interaktív gyermekelőadás)
...avagy a Képes Krónika elveszettnek hitt
lapjai.

akár maga a hős. De kiderül az is, hogy az a
bizonyos rúd nem is petrencés volt, hanem
annál jóval nagyobb. A történelmi korszak
eseményeinek felidézése Arany János idézeteivel párosul.
14.00–18.00 Kreatív kísérletezés az
MCC-sátorban
A Mathias Corvinus Collegium látványos,
interaktív kísérletekben vehetnek részt a
kíváncsi, kísérleteiben vágyó gyerekek a
váradi Fiatal Tehetség Program (FIT) jóvoltából. Az érdeklődők Balog Laura oktató segítségével pattogós buborékokat
készíthetnek, elsajátíthatják a titkosírás
rejtélyeit, lufis kísérleteket végezhetnek,
és megtudhatják, miért nő olyan nagyra a
fáraó kígyója.
A FIT az általános iskolásokat megcélzó,
iskolai oktatást kiegészítő tehetséggondozó program, amely olyan területekre
nyújt betekintést a gyerekeknek, amelyek
nincsenek jelen a közoktatásban, viszont a
mindennapi élet, a jövőjük szempontjából
fontosak; mindezt komplex, játékos oktatás, élménypedagógia segítségével. Azok
a szülők, akik az MCC FIT programjába szeretnék gyereküket beíratni, a Szent László
Napokra ellátogatva, a gyerekprogramoknak vasárnap helyet adó sátorban az MCC
munkatársainál is jelezhetik szándékukat,
vagy pedig a Fit.mcc.hu oldalon regisztrálhatnak.
Az MCC egy exkluzív tehetségprogram,
ami speciális tudást, összetartó közösséget
és maradandó élményeket kínál a felvételt
nyert diákoknak.
17.00 Színezd újra a Szent lászló-		
legendát

Az előadás táblaképekkel illusztrálja Toldi
Miklós kalandjait. A közönség bevonásával
jelenik meg egy-egy különös helyszín vagy

Óriáskifestő kicsiknek és egy kicsit nagyobbaknak.
Hozd magaddal anyut és aput is!

MOCCAN A VÁROS

Moccan a város

Sportprogramok
a Szent László Napokon

VASÁRNAP
JÚNIUS 19.
09.30 Szent Lászlótól Szent Lászlóig
Biciklitúra Várad főteréről, a Szent László
térről a biharkeresztesi főtéren álló Szent
László-szoborig
Szervező: Magyar Polgári Egyesület, NAC
Labdarúgó Egyesület

09.00 Stresszoldó gerincjóga Csepregi
Janka Zsófiával
Helyszín: nagyváradi vár, Bethlen-bástya
Kérjük, hozza magával jógamatracát vagy
egy plédet!
A hatha jóga testtartásaiból kiinduló kezdő
gerincjóga egy csoportos, preventív mozgásforma, amelynek célja a fizikai test és az
idegrendszer egészségének helyreállítása.
A stresszoldó órákon testgyakorlatokkal,
ászanákkal segítik a tipikus stresszzónákban (arcizmok, állkapocs, nyak, váll, derék)
felgyűlt feszültségek oldását, lazítását;
légzőgyakorlatokkal segítik a befelé figyelést, az itt és mostban levést. A résztvevők
a hosszú, vezetett relaxáció révén megtapasztalhatják a teljes ellazulást, mely a testet és elmét egyaránt érinti.

SZOMBAT
JÚNIUS 25.
10.00 Akrobatikustorna-bemutató

Program: gyülekező 9.00 órától a Szent
László téren, indulás 9.30-kor
Mindenkinél legyen érvényes személyi igazolvány vagy útlevél a határátlépéshez!
A biciklitúra végig a bringások számára
kiépített úton zajlik, ezért bátran ajánljuk
a részvételt családoknak, kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Az úton több alkalommal is beiktatunk pihenőket, visszafelé már
nem szervezetten jövünk.

Helyszín: nagyváradi vár, Fejedelmi udvar
A Sunshine Dance 2007-ben alakult Szűcs
Tímea vezetésével, legfiatalabb tagja 4
éves. Rengeteg versenyen és fellépésen
vesznek részt minden évben. A koreográfiák történeteket, érzéseket jelenítenek
meg.
09.00 Székes jóga Csepregi Janka
Zsófiával
Helyszín: nagyváradi vár, M épület
A székes jógát az idősebb generációnak és
a mozgásukban korlátozottaknak ajánljuk.
A székesjóga-órákon tartásjavító, erősítőés nyújtógyakorlatokat végzünk széken
ülve vagy mellette állva. A szék biztonságot ad, és lehetőséget teremt, hogy azok
is elmélyüljenek a jóga világában, akik
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számára a klasszikus jógázás nem gyakorolható (pl. mert nem tudnak térdelni vagy
földön ülni). A székes jóga javíthatja a test
rugalmasságát, csökkentheti az ízületek
terhelését, növeli a koncentrációt, valamint hangulatjavító és stresszoldó hatású.
A gyakorlás nyitott a nők és a férfiak számára egyaránt!

VASÁRNAP
JÚNIUS 26.
09.00–17.00 III. Aranycsapat Ifjúsági
Labdarúgótorna
Helyszín: Bodola Gyula Stadion
Szervező: NAC Labdarúgó Egyesület, Magyar Polgári Egyesület
Harmadik alkalommal szervezzük meg a
Szent László Napok alatt az Aranycsapat
Ifjúsági Labdarúgótornát, amelyen erdélyi, anyaországi és a Kárpát-medence más
területeiről érkező focicsapatok vesznek
részt. A 2022-es tornát az U10-es korosztályban szervezzük meg.
10.15 Családi torna Vári Nagy Mónikával
Helyszín: nagyváradi vár, Fejedelmi udvar

Szent László homokszobra
Miközben egy város és térsége vár
már arra, hogy végre álljon Szent
László lovas szobra a nagyváradi várban, arra gondoltunk, hogy fesztiválunk idején egy egyedi és különleges
szoborral tisztelgünk városalapító lovagkirályunk emléke előtt.
Nem akármilyen alkotásról van szó,
hanem egy homokszoborról, amelynek alkotója a világrekorder fiatal
művész, Monostori Ferenc lesz, aki
számos országban otthagyta már
kézjegyét a nemzetek nagyjait, kiemelkedő személyiségeit megjelenítő alkotásaival, és bár az anyag,
amelyből dolgozik, nem az örökkévalóságnak szól, bizonyára nyomot
hagy mindenki lelkében és emlékezetében, aki műveivel találkozik.
A nagyváradi várban elkészülő homokszobrot június 25-én, szombaton
„leplezzük le”, de további különlegessége, hogy az alkotás folyamatát az
érdeklődők a fesztivál ideje alatt végig nyomon követhetik.

EGÉSZSÉGOÁZIS

Egészségoázis a Richter Gedeonnal
Június 24–26.

„Az vagy, amit megeszel!”

Naponta 10.00–14.00 és 15.00–18.00
óra között

Az egészségügyi szakemberek egyértelműen megerősítették, hogy a helytelen
táplálkozás megbetegíthet. Legyen szó
akár túlsúlyról, akár kettes típusú cukorbetegségről, inzulinrezisztenciáról, magas
vérnyomásról vagy más szív- és érrendszeri betegségről, a helyes étrend meghatározó módon hozzájárulhat ahhoz, hogy
felvegyük a harcot ezekkel. A szakember
hasznos információkkal szolgál arról, hogy
miként előzhetőek meg bizonyos betegségek egészséges táplálkozással.

Helyszín: nagyváradi vár, Bethlen-bástya
Szervező: Gedeon Richter Románia
Az egészséges életmódra való áttérés és a
megelőzésre való odafigyelés csupán kettő azon bölcs döntések közül, amelyeket
meghozhatunk annak érdekében, hogy
egészségesebben éljünk. Az Egészségoázis címet viselő program keretében a
Szent László Napokra érkező szakemberek a megelőzés fontosságára hívják fel
az érdeklődők figyelmét, ingyenes orvosi
tanácsadást biztosítanak, és különböző
tematikájú nyílt beszélgetéseken vesznek
majd részt.
Talp- és lábboltozat – állapotfelmérés
A talp-lábfej gyerekkori szűrése lehetővé
teszi a kóros állapotok korai felismerését,
diagnosztizálását és kezelését. Nekünk, felnőtteknek az a feladatunk, hogy felismerjük, és szakemberek segítségével megoldjuk gyerekeink ilyen jellegű problémáit. Az
Osteopharm szakemberei hasznos tanácsokkal szolgálnak ebben a témakőrben.

Bőrünk, testünk pajzsa
A bőrgyógyász hasznos tanácsokkal várja
mindazokat, akik számára fontos a bőrük
egészségének a megőrzése. A felnőttek
többet megtudhatnak az anyajegyekről, a
melanoma korai felismeréséről, illetve arról, hogyan védjék meg a gyerekek bőrét a
nap káros hatásaitól. A kisebbek interaktív
játékok révén sajátíthatják el a helyes fényvédelmi szokásokat.
A szakember válaszol
17.00–18.00 óra között
Interaktív beszélgetések az Egészségoázis
szakembereivel különböző, egészséggel
kapcsolatos témakörökben
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Szent László – történetek,
helyszínek, legendák

Az érdeklődök az egyetemről, a továbbtanulásról, az Erasmus-programról, nyelvtanulási lehetőségekről kaphatnak bővebb
felvilágosítást.

A kültéri kiállítás megjeleníti az összes
olyan települést a Kárpát-medencéből,
amelyek nevében szerepel Szent László,
továbbá betekintést nyújt a lovagkirályhoz
fűződő legendákba.
A kiállítás megtekinthető június 23–27. között a nagyváradi várban.
Szervező: Lengyel Kutatóintézet és Múzeum
Társszervező: Érmelléki Gazdák Egyesülete

Népgyógyászati sátor
Június 25–26.
Hagyományos népi gyógymódok, mas�százs, csontkovácsolás, tanácsadás, állapotfelmérés, naponta 10.00–18.00 óra között.

Ökosátor az Eco-Mountain
Transylvania szervezésében
Június 25–26.
Helyszín: nagyváradi vár, Bethlen-bástya
10.00–13.00 Környezetvédelmi műhely
(hulladék-újrahasznosítás)
13.00–15.00 Környezetvédelemmel kapcsolatos játékok

OTP Bank Lounge Zone
A Partiumi Keresztény
Egyetem (PKE)
információs sátra
Június 25–26.
10.00–16.00
Helyszín: nagyváradi vár
Szervező: Partiumi Keresztény Egyetem

Június 24., 16.00-20.00
Június 25., 12.00-20.00
Június 26., 12.00-20.00
Az OTP Bank Lounge Zone kreatív
tevékenységekkel és banki
tanácsadással várja az érdeklődőket.
Helyszín: nagyváradi vár, várudvar
Szervező: OTP Bank Románia
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Interjú
Zatykó Gyulával,
a nagyváradi
Szent László Napok
főszervezőjével
„Azt szeretnénk, hogy
emlékezetes legyen a 		
10. Szent László Napok”
Immár tizedik alkalommal szervezik
meg idén június 20–26. között a nagyváradi Szent László Napokat, ami egy
évtized alatt a térség egyik legnagyobb
kulturális fesztiváljává nőtte ki magát.
A jubileum mindig együtt jár a nosztalgiával, így arra kérném, idézze fel a kezdeteket. Hogyan született meg a Szent
László Napok ötlete?
A Kolozsvári Magyar Napok sikere ihletett.
A kolozsvári, a nagyváradi, a marosvásárhelyi, a temesvári, a brassói magyar napok
mind-mind egy szellemi műhely termékei,
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, illetve
néppárt közeléből indultak el, a későbbi-

ekben mindegyik külön utat járt vagy jár
be. Nagyváradon adott volt, hogy Szent
László Napok néven debütáljon a kulturális fesztivál. Igyekeztünk olyan rendezvényt szervezni, ami különbözik az addigi,
politikával átitatott összejövetelektől. A
középpontba a kultúrát, magyarságtudatot, a gyerekprogramokat, a váradiságot
és minőségi szórakozást tettük. A Rhédey-kertből indultunk, eljutottunk a várig,
ebben az évben pedig már két helyszínen
tartjuk a fesztivált: napközben a várban
lesznek a programok, az esti sztárfellépők
a város központjában, a Szent László téren csapnak a húrok közé. Ez a lehetőség
egyben azt jelenti, hogy a város vezetése
teljes mértékben elfogadta, illetve az utóbbi években kimondottan támogatta a rendezvényt. Nagy út ez, és egyben munkánk
elismerése is.
Kilenc Szent László Napok után – amiből sajnos egy a virtuális térben zajlott
– hogyan látja folyamatában a fesztivál
alakulását?
Mint az élet minden területén, a siker váltakozó, de egészként szemlélve, nagyon
sikeres rendezvénynek tartom, a látogatók
száma is ezt bizonyítja. Ez a szám az előző
években 35 ezertől 50 ezerig terjedt, de
megtörténhet, hogy az idén rekordot döntünk. Ugyanakkor nemcsak a mennyiségi
indikátor a fontos, hanem a minőségi is.
Úgy érzem, ezen a téren is megállja a helyét a rendezvényünk, a programok színvonalasak, változatosak, minden érdeklődési
körre, illetve korosztályra igyekszünk odafigyelni.
Főszervezőként mi volt eddig a legmaradandóbb élménye? Legnagyobb siker,
legnagyobb csalódás?
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A legnagyobb siker érzése akkor van, amikor látom a rengeteg embert felhőtlenül
szórakozni. Amikor valami újjal próbálkozunk – ilyen volt például a lovas programok beiktatása –, és a nézők értékelik ezt.
Amikor látom és hallom a felhőtlen gyerekzsivajt. Amikor a koncerten a nézők együtt
énekelnek vagy táncolnak az előadóval.
Nehéz kiválasztani egyetlen sikeres eseményt. Talán annak örülök a legjobban,
hogy sikerült az Omega együttest elhozni
Váradra. Most, miután tudjuk, hogy ez volt
az utolsó esély erre, még nagyobb jelentősége van ennek az eseménynek. A legnagyobb csalódás egyértelműen a pandémia
időszaka, kidolgozott programokat nem
tudtunk megvalósítani 2020-ban. De akkor
sem maradt el nyomtalanul a Szent László
Napok, hiszen értékes rövidfilmekkel a virtuális térben ünnepeltük váradiságunkat.
De ez nem volt az igazi, a közösséget egybekovácsoló esemény. Remélem, nem lesz
többé ilyen helyzet.
Hogyan illeszkedik be a tevékenységébe a főszervezői munka, hiszen egyben
az Erdélyi Magyar Néppárt alelnöke,
illetve Nagyvárad polgármesterének
tanácsosa?

Könnyen. Elsősorban van egy nagyszerű
csapatom a Szent László Napok megszervezésére. Igazán hálás vagyok nekik az
önzetlen, odaadó munkájukért. A néppárt
alelnökeként ugyanaz a fő célkitűzésem,
mint a fesztivál esetében: közösséget
szervezni és a közösség érdekében tenni. Polgármesteri tanácsosként szintén a
közösséget képviselem a nagyváradi önkormányzat egy-egy döntése kapcsán. A
három munkakörnek, pontosabban szolgálatnak egy közös pontja van: közösségi
munka mindegyik.
És akkor térjünk át a 10. Szent László
Napokra. Hogyan láttak neki a szervezésnek, milyen célok lebegtek, lebegnek a szervezők szeme előtt?
Azt szeretnénk, hogy emlékezetes esemény legyen a 10. Szent László Napok,
ezért az idei fesztivált záró sztárfellépőnek
Ákost hívtuk meg, de a többi koncerten is
elismert előadók mutatják be produkciójukat. A program összeállításakor az is célként lebegett előttünk, hogy minél több
helyi és környékbeli vagy innen elszármazott művészt hívjunk meg, és büszkén
jelentem, erőfeszítésünket siker övezte.
Nagy újításnak számít ugyanakkor, hogy
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a nagykoncertek helyszíne idén a Szent
László tér lesz, ahol jóval több fesztiválozó
elfér, mint a várban. A két helyszín elválasztása egy nehéz döntés eredménye, de
az esti fellépők olyan sok embert fognak
megmozgatni, hogy biztonságos körülmények között ezt nem lehet a várban megszervezni. De a várban lévő események is
nívósak lesznek. Rengeteg gyermekeknek
szóló programot szervezünk, lesznek rangos történelmi előadások a Magyarságkutató Intézet konferenciájának jóvoltából, a
hagyományokhoz híven számos kulturális
esemény, kiállítás, kicsiket és nagyokat
megmozgató sportolási lehetőség és még
sok egyéb nívós program várja az érdeklődő közönséget a Szent László Napok
idején. Este pedig a várban sem áll meg
az élet, kisebb zenekarok lépnek fel azokat szórakoztatva, akik a várban akarnak
maradni, beszélgetni, borozgatni. Hiszen
a lacikonyhák, borházak késő estig várják
majd a fesztivál résztvevőit.
Ami pedig a jövőt illeti, lassan az összes
közönségkedvenc magyar együttes
megfordult a Szent László Napokon. Ráadásul idén a vár mellett a Szent László
teret is „beveszi” a fesztivál, hová lehet

még innen fejlődni? Milyen rövid, illetve hosszú távú terveket szövögetnek a
szervezők?
Terv az van bőven, remélem, adva lesz hozzá a lehetőség is. Valóban rengeteg magyar
közönségkedvenc bemutatkozott már rendezvényünkön, igyekeztünk a ,,nagy öregeket” párosítani a fiatal, feltörekvő zenekarokkal. Főleg a fiatalok között van még
miben válogatni. De biztos vagyok benne,
hogy találunk még olyan hosszú évek óta
zenélő sztárokat is, akiket el tudunk majd
hozni Nagyváradra. De ez csak a zenei része a fesztiválnak. Személy szerint nagyon
tetszettek a lovas programok, illetve a
középkori viseletet bemutató kosztümös
megjelenések. Ezek költségesek ugyan,
de látványosak. A felújított városközpontban, a Körös-partban nagy potenciál van,
ideális helyszín lehet a következő években,
ugyanis az idén még nem lehetett rendezvényeket tartani a Bémer téren vagy a
színház háta mögötti területen, a váradiak
körében Majomszigetként ismert téren.
Úgyhogy vannak elképzeléseink a jövőre
is. Legyen béke, ne legyen járvány, és akkor
mi tesszük a dolgunkat, hiszen mint már
mondtam, közösséget alkotunk.
Hajrá, Várad!

HÁZIREND

• A belépés eseményeinkre – néhány kivételtől eltekintve – ingyenes.
• 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.
• A rendezvény ideje alatt engedélyezett a fotózás, azonban a koncertekről mozgóképet
és hangfelvételt csak a szervezők írásos beleegyezésével lehet készíteni.
• A rendezvény teljes területére és ideje alatt szigorúan tilos bármilyen közbiztonságot,
mások testi épségét veszélyeztető tárgyat behozni.
• A hatályos törvények szerint szigorúan tilos a kábítószer-kereskedelem és -fogyasztás.
• Tilos a szervezők engedélye nélkül kereskedelmi tevékenységet folytatni a rendezvény
teljes területén.
• Tilos kéregetni.
• A látogatók esetleges felelőtlen magatartása miatt keletkező károkért a szervezők nem
vállalnak felelősséget.
• A rendezvény területén egészségügyi ellátóhely, csendőrség és 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 éven aluliakat alkohollal és dohányáruval nem szolgálnak ki.
• Kérjük, hogy csak a kijelölt illemhelyeket használják.
• 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.
• Kérjük a talált tárgyakat az információs pontnál leadni. Az elveszett tárgyak felől ugyanitt lehet érdeklődni.
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.
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A 10. Szent László Napok programfüzete. Kiadja a Szent László Egyesület.
Szerkesztette: Bálint Eszter. Borító- és arculatterv: Fórizs Attila.
Fotók: Dobre Lehel, Kristó-Gothard Hunor, Molnár Ferenc, Ürmösi Levente Mihály
Kapcsolat: 410210, Nagyvárad, Kálvin János u. 1. szám
A szervezők fenntartják a műsorváltoztatás jogát!
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