
ORGANIZATORUL
PRINCIPAL

Flabelos sliM&J szalon
Lepkeház Hajdúszoboszló

Kriszta Péter varrógépműszerész
Edit fodrászszalon

Kökövics Kinga gyógymasszőr
Arura Biobolt

Sályi Panni és Róbert keramikus
Pázmán Ida, a népművészet mestere



Sărbătoare și comunitate 
în orașul Sfântului Ladislau 
  Ne place să sărbătorim. Fie că e vorba despre o zi cu 
roșu în calendar, despre un eveniment în familie sau 
despre vreo victorie a echipei de fotbal favorite: bu-
curia comună este o experiență care întărește comu-
nitatea. Dă putere. În același timp, în prag de sărbători 
facem ordine în jurul nostru, ne îmbrăcăm festiv. Apar 
nu doar haine proaspăt călcate puse pe umeraș, ci pu-
nem în ordine lucrurile și în sufletul nostru.

  Ne pregătim să sărbătorim în ultima săptămână pli-
nă din iunie, la Oradea. Nu ostentativ, ci cu demnitate 
și arătându-le celor din populația majoritară că: am 
fost, suntem și facem totul pentru a continua să fim. 
Ținem la trecutul nostru, la tradițiile noastre, la moș-
tenirea noastră și îi învățăm pe copiii noștri să proce-
deze la fel.

  A doua ediție a Zilelor Sf. Ladislau își propune să fie 
o sărbătoare: un eveniment în care maghiarii orădeni, 
bihoreni, respectiv cei din Partium pot fi împreună. 
Anul trecut au venit aproximativ 30.000 și au sărbă-
torit împreună cu noi, iar în 2014 sperăm să fie și mai 
mulți. Un mesaj important al evenimentului nostru 
este că a sosit momentul să pășim pe drumul salvării 
de valori și al creării de valori, părăsind astfel starea 
minoritară de resemnare.

  Am dori să atragem atenția asupra importanței res-
ponsabilizării sociale – printre altele referitor la fap-
tul că imaginea generală a orașului nostru depinde și 
de noi – prin programe care impulsionează acțiunea. 
Să dăm exemplu: să plantăm flori, să adunăm guno-
iul care urâțește spațiile verzi, să îngrijim mormintele 
abandonate ale marilor noștri înaintași, să apărăm 
zestrea noastră construită. Însă nu ajunge să ne ocu-
păm doar de mediul înconjurător: trebuie să ne asu-
măm responsabilitatea și unii față de ceilalți. 
Să-i ajutăm pe cei în nevoie. În cadrul Zilelor Sf. Ladis-
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lau, misiunea socială iese la iveală mai ales în ceea ce privește activitățile dedicate 
copiilor. I-am invitat la acestea pe micii locatari ai căminelor pentru copii și, în același 
timp, facem colectă publică în beneficiul Internatului Social „Samuel” de la Mișca.

  Toate țelurile amintite sunt la fel de importante, dar cu toate acestea considerăm 
că cea mai de seamă sarcină a noastră este să reușim ca persoana regelui maghiar 
Ladislau din dinastia Arpad - cel care a fondat Oradea și care a fost îngropat aici – să 
fie privită în mod natural de toți drept parte integrantă a imaginii orașului. Persoana 
Sfântului Ladislau nu e o chestiune de confesiune sau de naționalitate. Este o parte 
de neignorat din trecutul Oradiei, o personalitate istorică și legendară de care este 
obligatoriu să ne amintim aici, în orașul Sfântului Ladislau și, în același timp, în ora-
șul lui Pázmány Péter, Bunyitay Vince, Ady Endre, Szigligeti Ede, Szacsvay Imre, Ri-
manóczy Kálmán, Bajor Andor, respectiv în orașul multor altor mari figuri ale istoriei 
noastre.

  Conduși de aceste gânduri, recomandăm cu drag Cititorului activitățile noastre, în 
speranța că veți da curs invitației noastre și că veți veni în număr cât mai mare pentru 
a sărbători alături de noi.

Organizatorii

Imnul Regelui sfânt Ladislau va răsuna 
din turnul Primăriei Oradea
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Așa zisă „muzică din turn” este un gen nem-
țesc care a fost la modă în secolul al XVII-lea. 
Este o muzică ce a fost compusă pentru ală-
muri, pe mai multe tonalități, care, pe vre-
muri, era interpretată în turnurile clădirilor 
primăriilor sau bisericilor pentru semnala-
rea diverselor momente ale zilei. Experiența 
acestui gen a putut fi deja simțită la Oradea 
și anul trecut, grație trupei de tineri suflători 
de la Csökmő, care au urcat în turnul bisericii 
reformate de pe str. Primăriei pentru a trans-
mite din înălțimi această muzică.
Continuând tradiția începută în 2013, la a 
doua ediție a Zilelor Sf. Ladislau, în a doua zi 
a manifestării (vineri, 27 iunie) ne vom putea 
reîntâlni cu fanfara respectivă. Recitalul ei 
va începe la ora 15:30, în fața magazinului 
Crișul, după care, de la ora 16:30, muzicienii 
vor presta în zona grupului statuar Holnapo-
sok de lângă Liceul „Ady Endre”. Câțiva din-
tre artiști vor ajunge, la ora 17:15, la turnul 
Primăriei Oradea, de unde vor fi interpretate 
mai multe melodii vechi transpuse pentru 
instrumente de suflat, compuse pentru Re-
gele Ladislau. Printre altele, va putea fi auzit 
imnul, compus la Oradea în 1192 (special 

pentru evenimentul de beatificare a regelui), 
considerat una dintre cele mai importante 
realizări muzicale din Evul Mediu legate de 
orașul nostru. Atât locul interpretării (Turnul 
Primăriei), cât și compoziția în sine au valori 
simbolice, motiv pentru care îi așteptăm pe 
orădeni să ia parte la acest moment aparte.
După tradiționala muzică de/din turn, tru-
pa de suflători de la Csökmő va pleca, la ora 
17:30, spre principalul loc de desfășurare a 
Zilelor Sf. Ladislau: Parcul Bălcescu (Rhédey). 
Acolo, cei prezenți se vor putea bucura de 
alte melodii dedicate Regelui Ladislau, dar și 
de compoziții clasice.
Fanfara de la Csökmő a fost înființată în urmă 
cu 18 ani. Pe atunci, trupa număra 16 mem-
bri, dar între timp componența a crescut la 
peste 40 de muzicieni. Grupul a evoluat deja 
de nenumărate ori la Csökmő și în localități 
din apropiere, dar și în străinătate. Formația 
condusă de Döge Csaba se poate mândri cu 
numeroase premii speciale și diplome, iar 
pentru anii 2004 și 2007 cu „medalia” de aur 
primită de la Asociația Maghiară de Fanfare 
și Majorete, decernată pentru realizările con-
certistico-artistice.



O experiență muzicală deosebită le va fi 
servită celor care, în 26 iunie, vor merge la 
deschiderea oficială a Zilelor Sf. Ladislau, de 
la ora 19, la Teatrul din Oradea. Va fi un con-
cert de muzică veche și populară. Prin spec-
tacolul „Te salutăm, pios Rege Szent László”, 
artistele Sebestyén Márta (UNESCO Artist for 
Peace) și Andrejszki Judit vor aduce laolaltă 
lumea plină de bucurie a muzicii populare 
și pe cea de peste secolele renascentiste. 
Sebestyén Márta este o figură emblematică 
a muzicii populare maghiare, iar Andrejszki 
Judit e renumită pentru muzica veche. Con-
certele lor comune de muzică veche înseam-
nă călătorii pasionante.
Andrejszki Judit (vocal, clavecin) este o artis-
tă recunoscută în domeniu, fiind distinsă cu 
mai multe premii importante; a studiat mu-
zica veche în Polonia, e cântăreață barocă, 
organistă și clavecinistă. Face parte din tru-
pele Musica Profana și Corvina Consort.
Pe Sebestyén Márta (voce, fluier, tobă) nu 
mai trebuie să o prezentăm publicului larg, 
căci ea nu e celebră doar în Ungaria și în 
Transilvania, ci și în alte părți ale lumii, fiind 
o personalitate recunoscută din domeniul 
muzical. Artista de renume mondial a câști-
gat deja toate premiile posibile în Ungaria, 
dar e și deținătoare a nenumărate premii și 
distincții importante internaționale. Prin-
tre altele, Márta este singurul ambasador 
maghiar sub sigla UNESCO Artist for Peace. 
Despre concertele comune cu Andrejszki Ju-
dit, Sebestyén Márta a declarat: „Obiceiurile 
noastre, modul nostru de gândire muzicală 
se aseamnă foarte mult, deși vocile și stiluri-
le noastre sunt diferite. Și totuși avem multe 
în comun. Muzica populară și interpretarea 

autentică a acesteia se mulează minunat pe 
melodiile renascentiste care nu sunt nici ele 
mai lipsite de bucurie și de vână. Noi încer-
căm să apropiem aceste muzici de publicul 
de azi, într-o formă ce poate fi savurată și 
în 2014, cu comentarii personale, cu un stil 
foarte deschis, sociabil”. Vor colabora Havas-
réti Pál (flașnetă, contrabas) și Caius Hera (lă-
ută, teorbă, chitară barocă).

Sebestyén Márta (Unesco Artist for 
Peace) și  Andrejszki Judit
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Ora 17 – Viziuni aplicate  
Expoziția studenților de la Arte Vizuale 
din cadrul Universității Creștine Partium, 
la Moszkva Cafe (Palatul Sonnenfeld)

Ora 18 – Depunere de coroane/flori la 
statuia Regelui Ladislau din faţa basi-
licii romano-catolice (curtea Palatului 
Baroc)

Ora 19 – Teatrul Szigligeti (Piața Ferdi-
nand) – Deschiderea oficială a ediției 
din 2014 a Zilelor Sf. Ladislau (cu par-
ticiparea Corului Cantemus de la Nyíre-
gyháza și a interpretelor Sebestyén 
Márta și Andrejszki Judit)

Ora 10 – De la Sf. Ladislau la Sf. 
Ladislau – deplasare cu bicicleta de 
la Oradea până la statuia regelui din 
Biharkeresztes, adunare la statuia Sf. 
Ladislau (Palatul Baroc) 
Ora 20:30 – Concert Red Fiction 
la Moszkva Cafe (Palatul Sonnenfeld) 

Ora 20:30 – Moszkva Cafe  

Concert Loyal Apples Club



Orele 10–16 – Două zile în orașul 
regelui cavaler 
– perfecționare interactivă la Universita-
tea Creștină Partium (str. Primăriei 27)

Ora 11 – Târg de artă populară în Par-
cul Bălcescu (grădina Rhédey)

Ora 15 – Prezentare de iurtă, straie 
și arme din epoca descălecării ma-
ghiarilor în bazinul Carpatic (Parcul 
Bălcescu)

Ora 15:30 –  Muzica fanfarei din 
Csökmő (jud. Hajdú-Bihar), pe platoul 
din fața magazinului „Crișul”

Ora 16:30 – Fanfara din Csökmő 
„recrutează” participanți pentru Ziua Sf. 
Ladislau în zona grupului statuar Holna-
posok (corso)

Ora 17:15 – Fanfara din Csökmő cântă 
în turnul Primăriei 

Ora 17 – Descoperirea Cetății Ora-
dea – adunare la Hanul Góbé (Velenţa, 
intersecţia str. Avântului cu str. Dobro-
geanu-Gherea)

Ora 17 – Tur al orașului 
– Frumusețile Parisului de pe malul 
Peței (cu pornire de la cortul cu informații 
amplasat în Parcul Bălcescu)

Ora 16:30 – Imagini scrise cu foc 
– Expoziție de emailuri create de Elekes 
Gyula (în aula Universității Creștine Par-

tium de pe str. Primăriei)

Ora 17 – Sf. Ladislau, sfântul ma-
ghiarimii – prezentare făcută de Fülöp 
Szabolcs (pastor reformat din Daia, jud. 
Harghita), în Sala „Bartók” a Universității 
Creștine Partium

Ora 17 – Expoziția creațiilor
– o activitate care stimulează creativi-
tatea – „Mă uit la ce vreau în televizor” 
– vopsirea după bunul plac a monitoa-
relor și televizoarelor ieșite din uz – la 
cortul Moszkva Cafe din Parcul Bălcescu

Ora 17:30 – Valoarea e măsura
– prezentare făcută de Birinyi József, 
președinte al Asociației Hungarikum, pe 
scena mică din Parcul Bălcescu

Ora 18 – Recitalul Fanfarei din Csö-
kmő

Ora 18:30 – Vernisajul expoziției „Is-
toria pe teren”, în sala festivă a Universi-
tății Creștine Partium

Viziuni aplicate: Expoziția jubiliară a catedrei 
de Arte Vizuale a Universității Creștine Partium
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Joi, 26 iunie, la ora 17, în Palatul Sonnenfeld 
care găzduiește și Cafeneaua Moszkva, se 
va deschide expoziția jubiliară a studenților 
Universității Creștine Partium (UCP) – cate-
dra de Arte Vizuale – , expoziție ca a debutat 
anul trecut la Budapesta, în Casa Artiștilor 
Maghiari.
 
Scopul expoziției este prezentarea rezultate-
lor și nivelului UCP în materie de artă plas-
tică, la 10 ani de la începuturile catedrei de 
specialitate. De asemenea, se dorește scoa-
terea în evidență a faptului deloc neglijabil 
că în Transilvania există învățământ artistic 
de nivel înalt în limba maghiară. La profilul 
de Artă Vizuală de la UCP au fost atinse mai 
ales tematici artistice aplicate, acestea fiind 
analizate pe larg. În procesul de realizare, 
sunt utilizate toate metodele contemporane 
din comunicarea vizuală.
 
Expoziția este construită pe conceptul de 
Viziuni aplicate. E un fel de imagine pragma-
tică a viitorului proiectată de tinerii ardeleni 

de 20 și ceva de ani. Printre operele alese 
pentru expunere găsim grafică, printuri digi-
tale, instalații și proiecții video.
 
Creațiile au fost grupate în funcție de te-
matici, iar dintre tematicile atinse amintim 
cele sociale, categoria digitală și afișele fă-
cute de studenții masteranzi. Vom avea, de 
asemenea, grafică de carte și proiectare de 
ambalare, precum și prezentare de campanii 
(publicitare) gândite pentru popularizarea 
de produse transilvănene. De o categorisire 
aparte beneficiază acele grafici și produse 
serigrafice care au fost create de tineri în ul-
timii 5 ani în timpul taberelor de creație de la 
Atelierul Grafic de la Szentendre.
 
După Budapesta, expoziția a cutreierat și 
Transilvania, căci creațiile respective au 
fost deja arătate la Sfântu Gheorghe, Târgu 
Mureș, Odorheiu Secuiesc și Cluj-Napoca. În 
ceea ce privește Oradea, va fi o premieră pre-
zentarea acestor opere de artă chiar în locul 
în care s-au școlit autorii.
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AG Weinberger, pe numele său real Rácz 
Weinberger Attila, este un muzician de 
blues născut în Oradea, care a devenit una 
dintre principalele voci și fețe muzicale ale 
României. Ca stil, el se mișcă pe tărâmul 
blues-rockului, al jazz-rockului și al hard-roc-
kului, iar din 1984 AG oferă momente 
muzicale pretențioase publicului autohton 
și străin. Spectatorii orădeni vor avea ocazia 
să îl vadă și să îl asculte vineri, 27 iunie, de 
la ora 19, când artistul are să apară în Parcul 
Bălcescu (Rhédey) în cadrul Zilelor Sf. Ladis-
lau, împreună cu supertrupa lui Póka Egon.
Pe acesta din urmă nu mai trebuie să îl pre-
zentăm amatorilor de blues. 

În perioada 1978–1993, el a fost parte a 
Hobo Blues Band, iar din 1997 până în 2009 
a cântat în P. Mobil. Acum, el este liderul 
Póka Egon Experience și, de asemenea, este 
director fondator al Școlii „Studioul Muzi-
cal” de la Kőbánya (Budapesta). Dacă mai 
amintim și că, după cei doi (Weinberger și 
Póka), va urca pe scenă și Deák Bill Gyula – 
cel cu care Poka Egon a cântat în perioada 
sa de P. Mobil –, atunci putem spune fără 
ezitare că acea seară de 27 iunie va fi despre 
rock’n’roll! Anturaj bun, bas, riff-uri și spiritul 
lui Hendrix pe cerul Parcului Bălcescu (Rhé-
dey). De ce anume mai e nevoie pentru o 
seară de vineri perfectă?

A fi meșter popular care se ocupă de olărit/
emailat nu e o treabă obișnuită, însă dacă 
privim mai atent îndeletnicirile de până 
acum ale lui Elekes Gyula, putem observa 
următoarele: ar fi dificil să evidențiem vreun 
domeniu care să fie ordinar și care să nu aibă 
legătură cu vreo ramură artistică. Elekes a 
fost profesor de desen, muncitor necalificat, 
grafician publicitar într-o fabrică de unelte 
și profesor în arta emailului în Austria, Ger-
mania și Spania. Timp de 5 ani, el a condus 
un teatru și o formație de dansuri populare 
profesioniste, iar de 14 ani este directorul 
Casei de Cultură din Odorheiul Secuiesc. În 
afară de asta, este bursier la Kecskemét și la 
Budapesta, în acest din urmă caz fiind vorba 
despre o bursă acordată de Fondul Național 
Cultural.
 
Din 2011, Elekes Gyula este membru al foru-
lui care reunește artiștii în email din Ungaria, 
e deținător a numeroase premii, iar numărul 
expozițiilor sale nu le putem contabiliza nici 
cu ajutorul degetelor de la ambele mâini. Cât 
despre locurile în care a predat și predă arta 
emailului, acestea sunt orașul natal (Odorhe-
iu Secuiesc), Soltvadkert, Kiskőrös, Keszthely, 

La Coruna, respectiv Viena. Modul de vizua-
lizare a creațiilor sale are legătură cu trecu-
tul îndepărtat: artistul utilizează simboluri 
populare, așa că înțelesul și mesajele se hră-
nesc tot de acolo. Aceste creații ale lui Elekes 
poartă în ele străvechile mistere, din Spania 
și până în China, traversând Rusia.
 
Iar succesul expozițiilor sale este dovedit cel 
mai bine prin faptul că mesajul își atinge țe-
lul, ajunge unde trebuie. Ochii pricepuți, cei 
care știu să citească un tablou duc mai de-
parte în „traista lor spirituală” experiența pri-
mită. Cu ocazia ediției din acest an Zilelor Sf. 
Ladislau putem experimanta și noi trezirea 
acestui simț străvechi al nostru. Elekes Gyu-
la ne aduce la Oradea expoziția sa intitulată 
„Imagini scrise cu foc”, compusă din 29 de 
creații.
Expoziția va fi vernisată vineri, 27 iunie, la ora 
16:30, în Aula de la Universitatea Creștină 
Partium (str. Primăriei). După deschidere, de 
la ora 17, pastorul reformat Fülöp Szabolcs 
de la Daia va ține o prelegere despre Sfântul 
Ladislau și despre epoca acestuia. Vă invităm 
în număr cât mai mare și vă așteptăm la acest 
eveniment.

Ora 19 – Degustare de beri „manufac-
turate”, în Parcul Bălcescu

Ora 19 – 19:30 – Concertul supergru-
pului AG Weinberger / Póka Egon, 
în Parcul Bălcescu

Ora 21: Concert Deák Bill Gyula, 
în Parcul Bălcescu

Ora 23: Turneu nocturn de fotbal, 
la Liceul cu Program Sportiv „Bihorul” 
(lângă Grădina Zoologică)

Ora 23: Peța-party, la Moszkva Cafe



„Căpitanul” Bill ar avea nevoie de o sticlă de vin
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„Regele bluesului” - căci așa este pomenit 
Deák Bill Gyula - a cântat deja despre cele 
necesare pentru fericire: o sticlă de vin roșu, 
masă întinsă, iubire și o fată care nu e nicio-
dată obosită. În mod clar, la Oradea nu va fi 
lipsă din cele de mai sus, dar în primul rând 
iubirea este cea care nu va absenta; se știe 
că orădenii  apreciază mult muzica blues, 
dar și pe Deák Bill Gyula . Despre vocea 

sa aparte, plină de pasiune și necruțător 
de sinceră, marele Chuck Berry a declarat 
următoarele: „Este cântărețul alb cu cea mai 
neagră voce dintre toți cei pe care i-am auzit 
vreodată”. Dar de ce să mai lungim vorba? 
De măreția artistului se vor putea convinge 
atât fanii mai noi, cât și cei veterani, vineri 
(27 iunie), când Bill va concerta în Parcul 
Bălcescu cu începere de la ora 21.

Orele 9 – 15 – Degustarea savorilor 
ungurești, în Parcul Bălcescu (grădina 
Rhédey) 
– în timpul competiției culinare vor avea 
loc diferite momente artistice

Orele 10 – 15 – Program pentru copii, 
în Parcul Bălcescu 
– vor fi activități de lucru manual, jocuri 
logice și cu specific istoric, gimnastică 
etc.

Orele 10 – 16 – Două zile în orașul 
regelui cavaler, la Universitatea Creștină 
Partium

Orele 10 – 20 – Târg al meșterilor po-
pulari, în Parcul Bălcescu 

Ora 11 – Prezentare de iurtă, haine și 
arme din epoca descălecării maghia-
rilor, în Parcul Bălcescu 

Ora 11 – Piața Unirii (fost Szent Lász-
ló) și centrul istoric – tur al orașului cu 
explicații și în limba română (la cerere) 
– pornire de la cortul cu informații din 
Parcul Bălcescu

Orele 12 – 14 – Întâlnirea celor emi-
grați din Oradea, la Moszkva Garden 
(terasa fostului Hotel Parc); va fi proiectat 
și un film despre trupa Metropol

Orele 12 – 16 – Festival de dansuri 
populare, în Parcul Bălcescu

Ora 13 – Fiecare e dependent 
– discuție cu Kubiszyn Viktor despre 
droguri, literatură, dependență, pasiu-
ne, credință și artă, în Parcul Bălcescu (la 
cortul Moszkva)

Ora 14 – Triatlon (concurs pe echipe), 
în Parcul Bălcescu

Ora 15 – Prezentare de iurtă, straie și 
arme din epoca descălecării maghia-
rilor, în Parcul Bălcescu 

Ora 12 – Prezentare cu șoimarul pro-
fesionist Kisteleki Gergely, 
în fața scenei mari din Parcul Bălcescu 

Șoimăritul e privit ca activitate cu specific 
unguresc, a fost recunoscut ca fiind tradiție 
vie într-un total de 13 țări, considerându-se 
că e parte a zestrei intelectuale-culturale 
a omenirii. În cadrul părții cu activitățile 
caracteristice ungurilor, la Zilele Sf. Ladislau, 
orădenii vor avea ocazia să facă cunoștință 
de aproape cu aceste păsări răpitoare.
În 28 iunie, de la ora 12, în Parcul Bălcescu 
(Rhédey), cei interesați vor putea arunca o 

privire în culisele acestei activități vechi de 
peste 4.000 de ani, vor putea face cunoștin-
ță cu tainele străvechi ale dresării păsărilor, 
dar și cu metodele practice de protecție 
împotriva înaripatelor răpitoare. Păsările 
blânde vor putea fi luate pe braț de către 
oricine, prin folosirea mănușii speciale, 
oamenii putând mângâia șoimii și având 
oportunitatea de a se fotografia cu ei. Partea 
cea mai atractivă a prezentării lui Kisteleki 
Gergely, șoimar profesionist, va fi provoca-
rea la zbor a păsărilor, în care și publicul va 
fi implicat.



PARCUL NICOLAE BĂLCESCU
1- Scena principală
2- Scena secundară
3- Târg de artă populară
4- Vinificatori
5- Colţ pentru copii
6- Punct de informare
7- Mâncăruri şi bere
8- Iurtă
9- Cortul Moszkva
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Ora 16 – Prezentarea reviste pentru 
femei „Nőileg”, la cortul Moszkva din 
Parcul Bălcescu

Ora 17 – Prezentare unei cărţi despre 
pețit, cu invitatele Lévai Anikó și Mol-
nár-Bánffy Kata, în sala festivă a Universi-
tății Creștine Partium

Ora 19 – Vernisajul expoziției in 
memoriam Kristófi János (cu proiecția 
unui film), la Centrul Cultural Reformat 
Lorántffy Zsuzsanna (P-ţa Libertăţii)

Ora 19 – Concertul trupei Kiss Bar-
na și Orchestra de Stradă, în Parcul 
Bălcescu

Ora 19 – Expunere despre Regele 
Szent László, cu cercetătorul Born 
Gergely, în sala „Bartók” a Universității 
Creștine Partium (str. Primăriei)

Ora 19 – Vinuri deosebite din Bazinul 
Carpatic, în Parcul Bălcescu 

Ora 21 – Concert Quimby, în Parcul 
Bălcescu

Ora 23 – Serată de dansuri populare, 
la Moszkva Cafe (cu Forgács Zsombor  
și Iván Enikő, muzica fiind asigurată de 
formația Soroglya)

În 27 iunie, de la ora 18:30, în cadrul Zilelor 
Sf. Ladislau, sala festivă a Universității Crești-
ne Partium (UCP) va găzdui vernisajul expo-
ziției fotbalistice „Istorie pe teren”, care evocă 
amintirea meciurilor dintre echipele repre-
zentative ale Ungariei și României, respectiv 
pe cea a marilor campioni.
 Scopul clar al expoziției este întărirea spi-
ritului de fair-play, a competiției nobile din 
întâlnirile dintre cele două echipe naționale. 
Istoria Ungariei și cea a României sunt legate 
cu o mie de „fire” una de cealaltă și acest lu-
cru este valabil și în ceea ce privește fotbalul. 
Expoziția de la UCP va readuce în prim plan 
amintirea unor mari sportivi, a acelor fotba-
liști a căror prestație umplea stadioane, atât 
în Ungaria cât și în România. Barátky Gyula, 
Spielman Ferenc și orădeanul Iuliu Bodola 
au fost jucători de fotbal respectați care au 
evoluat cu succes în naționalele ambelor 
țări. Iar în fața performanțelor acestora, atât 
suporterii maghiari cât și cei români trebuie 
să se încline. Precum acești foști mari campi-
oni ai gazonului, la fel de popular și de res-
pectat este maestrul Emeric Ienei, născut în 
Arad, cel care a avut ocazia să se ocupe de 
echipele reprezentative ale ambelor țări. 
Sună bine nume gen Dembrovszky Imre, La-
dislau Bölöni sau Selymes Tibor, care nu sunt 
ale unor foști componenți ai echipei Unga-
riei, dar care au ajutat în mod determinant 
dezvoltarea fotbalului românesc.
 Confruntările dintre cele două echipe națio-
nale au început în perioada dintre cele două 
războaie mondiale (primul meci a avut loc la 
București, în 1936), au rămas ascunse „ma-
gistral” în perioada socialistă, iar după 1989 
au revenit în lumina reflectoarelor. Atmosfe-
ra din teren și din tribune nu a fost surprinsă 
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doar în presă, ci chiar și în rapoartele diplo-
matice, respectiv în cotidianele din ambele 
țări. Accentele sunt uneori absolut dușmă-
noase, alteori anecdotice.
  Expoziția este realizată pe bază de materiale 
video (înregistrări de arhivă ale unor meciuri 
din trecut, din declarații ale jucătorilor, an-
trenorilor și arbitrilor), de înregistrări audio 
(difuzări radio și declarații), de fotografii și ar-
ticole din ziare (arhivele redacțiilor, respectiv 
cărți tematice și alte asemenea mărturii scri-

se). De asemenea, expoziția va aduce în fața 
vizitatorilor obiecte vechi care au legătură cu 
meciurile dintre reprezentativele Ungariei și 
României: echipamente de joc, steaguri, bi-
lete de intrare etc.
 
Expoziția poate avea loc la Oradea prin bu-
năvoința Institutului Balassi – Institutul Ma-
ghiar de la București.

Foto: www.szabadsag.ro



Kiss Barna și Orchestra de stradă vor urca pe 
scenă la Oradea, în cadrul Zilelor Sf. Ladislau, 
cu poezii cântate/puse pe portativ din cre-
ații semnate Weöres Sándor, Petőfi Sándor, 
Francois Villon, József Attila, Faludy György 
și Mészöly Dezső, dar și cu variante muzicale 
ale unor versuri proprii. Prietenii noștri mu-
zicieni vor interpreta cântecele în versiuni 
acustice: cu vioară, muzicuță și diverse in-
strumente cu coarde.
 
În calitate de frontman al Trioului Villon, Kiss 
Barna a evoluat în concerte, în ultimii ani, 
cel mai mult în Ungaria și în Transilvania. În 
2014, acesta se prezintă cu o trupă nou nou-
ță, Orchestra de stradă.
 
Membrii formației sunt muzicieni recunos-
cuți care au concertat foarte mult prin Unga-
ria și care au stat pe aceeași scenă cu nume 

mari precum LGT, Edda Művek, Quimby, Lo-
vasi András, Földes László (Hobo), Ferenczi 
György, trupa Csík, formația Republic, Oláh 
Ibolya, Rúzsa Magdi, Presser Gábor și mulți 
alți artiști consacrați.
 
Pentru Kiss Barna, Orchestra de stradă este 
un fel de „trupă a iubirii”, în care poate realiza 
fără compromisuri tot ceea ce visa de 10 ani. 
Își prezintă versurile în variantă muzicală, așa 
cum îi convine pe moment, așa cum se poa-
te, un pic diferit de fiecare dată când apare 
pe scenă.
 
Sâmbătă, 28 iunie, grupul va deschide, de 
la ora 19, pentru Quimby, în Parcul Bălcescu 
(Rhédey).

Întâlnirea promițătoare dintre poezie și muzică: 

Orchestra de stradăÎntâlnirea promițătoare dintre poezie și muzică: 

Orchestra de stradă
Despre Quimby trebuie știut că e cea mai 
populară trupă alternativă a Ungariei, și 
că va cânta la ediția din 2014 a Zilelor Sf. 
Ladislau.
Bine, mai sunt câteva lucruri… De exem-
plu că formația există de 23 de ani și că 
nu i s-a diminuat popularitatea. Muzica 
ei nu poate fi deloc numită statică. Albu-
mele Quimby abordează o perspectivă 
destul de largă din punct de vedere al 
sonorităților, iar această cavalcadă de 
melodii poate fi experimentată cu ade-
vărat în concertele trupei. Nu există pie-
să slabă la un concert Quimby. De fapt, 
nu există piesă pe care publicul să nu o 

cânte frenetic, indiferent că e vorba des-
pre una care frânge inima, care e mai li-
beră sau mai sălbatică, distractivă, lejeră, 
calmă și am mai putea continua descrie-
rea stilurilor. 
Acest sentiment nu ar putea fi creat fără 
superbii muzicieni: vocea ademenitoare 
a lui Kiss Tibor, timbrul cald al lui Varga 
Livius (și, evident, rafalele sale percuțio-
niste), basul lui Mikuli Ferenc, claviaturile 
lui Balanyi Szilárd, plămânii puternici ai 
trompetistului Kárpáti József și simțul 
ritmic al lui Gerdesits Ferenc. Ei sunt che-
ia din broască. Iar întorcând cheia se des-
chide ușa pentru Quimby. 
Pe 28 iunie, sâmbăta.

Pansament pentru suflet, cu Quimby
Pansament pentru suflet, cu Quimby



Orele 10–20 – Târgul meșterilor 
populari, în Parcul Bălcescu (grădina 
Rhédey)

Ora 11 – Slujbă la Biserica Reforma-
tă Rât (str. Ștefan cel Mare, lângă Gara 
Centrală din Oradea)

Ora 11 – Teatru pentru copii: „Pinkó și 
omul sărac”, în Parcul Bălcescu 

Ora 13 – Activități manuale de folosi-
re/refolosire a hârtiei, în Parcul Bălces-
cu (cortul Moszkva)

Orele 11–16 – Întreceri sportive 
în Parcul Brătianu (Bunyitay liget) 
– baschet, prezentare de arte marțiale, 
sporturi de contact etc.

Ora 12 – Prezentare de iurtă, straie și 
arme din epoca descălecării maghia-
rilor, în Parcul Bălcescu

Ora 15 – Lectură și discuții cu tânărul 
scriitor și publicist Tasnády Sáhy Pé-
ter, la cortul Moszkva din Parcul Bălcescu

Ora 17 – Concertul de muzică veche al 
formaţiei Musica Profana
Orele 17–18:30 – Umor cu trupa

L’art Pour L’art (Budapesta), în Parcul 
Bălcescu 

Ora 18 –  Presupuneri despre ico-
nografia altarului „Sf. Ladislau” din 
Catedrala de la Oradea, la Centrul 
Cultural Reformat Lorántffy Zsuzsanna 
(P-ţa Libertăţii)

Ora 19 – Degustare de palincă, 
în Parcul Bălcescu

Ora 20 – Concert Hot Jazz Band, 
în Parcul Bălcescu

Ora 21 – Concert Budapest Bár, 
în Parcul Bălcescu 

Tradiții din mână în mânăTradiții din mână în mână

Se zice că a crea e o plăcere, iar cât de 
adevărată este această zicală o știu mai 
cu seamă meșterii artizani. Ce-i drept, 
încă nu ne-am întâlnit cu un meșter care 
să nu vorbească cu o înflăcărare contagi-
oasă despre creațiile sale și despre teh-
nica pe care o folosește. Iar acele creații 
care au fost făcute cu tot sufletul și cu 
toată inima bucură și privirile celor care 
le admiră. Despre toate acestea vă puteți 
convinge în weekend-ul în care Parcul 
Bălcescu (Rhédey) va găzdui ediția din 
acest an a Zilelor Sf. Ladislau.

Cei interesați vor avea parte de o ofertă 
bogată: vor putea face cunoștință cu se-
cretele împletirii de coji, se vor putea  

întâlni cu meșteri făurari de bici și vor 
putea încerca până și suflarea sticlei. 
Peste 20 de artiști populari își vor oferi 
produsele. Printre aceștia: artiști deco-
ratori, olari, ceramiști, cioplitori în corn, 
vopsitori de mobilă, împletitori de stuf, 
pielari și bijutieri. Dacă și dumneavoas-
tră v-ați implica în procesul de creație, vă 
recomandăm concursul de confecționat 
perne ornamentale. 

Suntem convinși că cei care, în perioada 
27–29 iunie, vor vizita Parcul Bălcescu 
(Rhédey) vor pleca de acolo cu zâmbetul 
pe buze și cu foarte multe amintiri plăcu-
te. Și, aproape sigur, nu cu mâna goală!



Hot Jazz Band – pentru zilele toride de vară
Hot Jazz Band – pentru zilele toride de vară

În ultima perioadă ne confruntăm cu veri ex-
trem de călduroase și așa va fi, mai mult ca 
sigur, și în 2014. Zilele Sf. Ladislau contribuie 
la creșterea temperaturii în termometre, căci 
organizatorii aduc la Oradea o trupă „fierbin-
te”, plină de stil: Hot Jazz Band! Să vedem cu 
ce avem de a face…
Atmosfera muzicală a anilor 1920, ’30 și ’40? 
Jazz american delicios? Șlagăre din vechi 
filme ungurești? Mda, toate acestea se regă-
sesc în muzica Hot Jazz Band. Este o forma-
ție de renume internațional care a cutreierat 
deja Europa și Statele Unite ale Americii, și 
a avut parte de succese excepționale peste 
tot. Formația e dublă deținătoare a Premiului 
„eMeRTon”, a primit și Premiul „Líra”, dar are 
printre lauri și Premiul „Louis Armstrong”. E 
greu și să enumeri deplasările din Ungaria 
și din străinătate pe care Hot Jazz Band le-a 
făcut, dar menționăm totuși câteva dintre 
ele: Lyon, Bratislava, Drezda, Helsinki, Zürich, 
Viena, Sacramento, Istanbul etc. În România, 
până acum, trupa a cântat doar la Cluj-Napo-
ca și la Carei. Oradea este următorul oraș.

Recitalurile Hot Jazz Band au avut deja par-
te de apariții de tip „guest” din partea unor 
artiști internaționali cunoscuți precum Cyn-
thia Sayer, Mike Vax, Tom Kirkpatrick, Tom 
Saunders, Kenny Ball, John Sharidan, Johnny 
Varro și mulți alții.
Chiar și autorul acestor rânduri a fost deja la 
un concert Hot Jazz Band, în Parcul Kobuci 
de la Budapesta. De fapt, am aflat ulterior 
despre cine este vorba căci am dat „din gre-
șeală” peste eveniment. Și pentru că mi-a 
plăcut ce am auzit, a doua zi am început să 
caut pe Youtube clipuri ale trupei.
Publicul orădean pornește, așadar, cu un 
avantaj: până la concertul de la Zilele Sf. La-
dislau, urechile pot fi deja ciulite, iar băutu-
rile pot fi puse la gheață: acest concert va fi 
realmente fierbinte!

Muzicieni excepționali, interpreți vocali cu 
personalitate fantastică, melodii deosebite 
– iată rețeta succesului formației Budapest 
Bár. Trupa condusă de Farkas Róbert a 
devenit favorită a mai multor generații încă 
de la înființare prin readucerea în actualitate 
a multor melodii vechi, reamintirea unora 
uitate sau prin reorchestrarea altor titluri 
celebre. Multe epoci, culturi și generații se 
întâlnesc în această producție și probabil 
acesta este unul dintre motivele pentru care 
atât tinerii, cât și cei mai în vârstă îndrăgesc 
Budapest Bár. 2014 este anul înnoirii și al 
noutăților pentru această formație. În aprilie 
a apărut mult așteptatul nou album, intitu-
lat „Aventură de 20.000 de nopți” (Húszezer 
északás kaland), pe care nu doar prelucrări, 
ci și melodii proprii și-au găsit locul. La 
toamnă va urma un alt album, ceva mai 
întunecat, mai melancolic (ambele discuri 
poartă subtitlul „Volume 5”, semnalându-se 
astfel faptul că cele două apariții discogra-
fice se completează una pe cealaltă). Tot 
în 2014, de Budapest Bár se va lipi un nou 
solist vocal: Mező Misi de la trupa Magna 
Cum Laude.
Cei care au fost în ultima perioadă la vreun 
concert Budapest Bár au putut auzi că, pe 
lângă atașamentul pe care muzicienii îl 
manifestă pentru anii ’20 – ’30, repertoriul 
conține și hituri pop-rock din trecutul 

recent. Artiștii au prelucrat din Tom Waits, 
Simon and Garfunkel, Nick Cave, LGT, David 
Bowie, dar și din Depeche Mode. Ceea ce, 
să recunoaștem, nu e ceva obișnuit din 
partea unei formații rome. Un amestec de 
trecut îndepărtat și trecut recent va putea fi 
ascultat în concertele lor estivale, la un nivel 
deosebit, cu curaj și cu energie.
Budapest Bár au început anul cu două 
concerte sold-out la Vígszínház. Anul trecut, 
în afară de concertele din Ungaria, membrii 
trupei au făcut turnee în Brazilia, Statele 
Unite ale Americii și Turcia, au cântat în 
mari orașe din Europa, respectiv în Ardeal 
și în Slovacia. Grupul a apărut și la Paris, la 
deschiderea oficială a celei de-a 27-a Adu-
nări Generale a UNESCO. În Turcia, grupul a 
cântat cu ocazia Zilei Naționale a Ungariei.
Componența Budapest Bár: Farkas Róbert 
(vioară, chitară), Farkas Mihály (țambal), 
Ökrös Károly (acordeon, pian), Farkas 
Richárd (contrabas), Kisvári Ferenc (tobe). 
La Oradea, formația va presta în data de 29 
iunie, duminică de la ora 21, într-o compo-
nență din care vor mai face parte Behumi 
Dóri, Németh Juci, Frenk, Keleti András, 
Kollár-Klemencz László și Szűcs Krisztián.

Întâlnire între epoci, 

generații și culturi:

Budapest Bár la Oradea
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- Zilele Sf. Ladislau au loc și în acest an, pen-
tru a doua oară. Evenimentul e la început, 
dar vine în fața publicului cu planuri ambi-
țioase, din câte reiese din programul mani-
festării. Ce noutăți le pregătiți oamenilor?

- În 2013, după încheierea primei ediții, am 
făcut un sondaj de opinie. Din această cerce-
tare sociologică a rezultat că locul de desfă-
șurare (n.b.: Parcul Bălcescu) este bun și că și 
scheletul programului e în regulă. Așa că nu 
am schimbat nimic în ceea ce privește aceste 
două aspecte: vom avea și în acest an con-
curs de gătit, activități pentru copii, târg de 
produse manufacturate și, evident, concerte. 

O noutate este că evenimentul s-a extins. El 
va avea loc pe durata a 4 zile. În fiecare după 
masă vor cânta artiști celebri, vom avea chiar 
și câte două recitaluri pe zi. Există teme pe 
care am pus accent mai mare în 2014, cum 
ar fi conștientizarea necesității protejării 
naturii, promovarea voluntariatului, activi-
tatea de tip social. În acest spirit, în ultima 
săptămână a lunii iunie vom face curățenie 
în Oradea, vom merge cu bicicleta până la 
Biharkeresztes (pe acea pistă transfrontalieră 
aproape finalizată) și vom depune o coroa-
nă la statuia de acolo a Regelui Szent László, 
vom organiza și o colectă în timpul manifes-
tării pentru copiii nevoiași. La acțiunile de-

În 2014, Zilele Sf. Ladislau 
e un eveniment pentru comunitate
Reîntregirea peste frontiere a neamului maghiar, responsabilizarea 
socială și conștientizarea necesității prezervării mediului sunt aspecte 
care stau la baza organizării, pentru a doua oară consecutiv, a Zilelor Sf. 
Ladislau. Despre detaliile, culisele acestui eveniment care va avea loc în 
ultimul weekend din iunie ne vorbește Zatykó Gyula, liderul organiza-
torilor.

dicate copiilor am invitat zeci de copii de la 
un centru de plasament, aceștia urmând să 
fie aduși cu autocarul. Bineînțeles, un aspect 
principal pentru noi este păstrarea tradițiilor, 
respectiv prezentarea istoriei și zestrei arhi-
tecturale a orașului nostru, dar mai ales pre-
zentarea fondatorului Oradiei, Sf. Ladislau.

- Cine sunt organizatorii, partenerii și spon-
sorii ediției din acest an a Zilelor Sf. Ladis-
lau?

- În continuare principalul organizator este 
Asociația Szent László care se află în strâns 
parteneriat cu Consiliul Național Maghiar din 
Transilvania și cu Partidul Popular Maghiar 
din Transilvania (PPMT). Se știe (și nu avem 
niciun motiv să ascundem acest lucru) că 
sunt vicepreședinte la nivel național al PPMT. 
Dar aici este vorba despre un eveniment ci-
vic care a atras o serie de entități indepen-
dente și de voluntari. Universitatea Creștină 
Partium va lua parte la eveniment cu acți-
uni individuale, cafeneaua Moszkva va avea 
cort în Parcul Bălcescu și, de asemenea, vor 
fi prezente și alte asociații. Principalul spon-
sor este Fondul Cultural Național (Fondul 
Bethlen Gábor), alături de alte firme și alți 
oameni de afaceri locali și naționali. Solida-
ritatea și responsabilitatea socială sunt me-
saje importante ale Zilelor Sf. Ladislau. Sco-
pul nostru este crearea de comunități, dar și 
oferirea de posibilitate de afirmare pentru 
cele deja existente. Și nu numai în context 
orădean. Simt că suntem pe calea cea bună.

- Mai nou și Ardealul este cuprins de „febra” 
organizării de festivaluri. Tot apar noi și noi 
evenimente. Cu ce șanse pornesc Zilele Sf. 
Ladislau în această competiție regională a 
manifestărilor de acest tip?

- Fără îndoială, cel mai reprezentativ oraș al 
regiunii este Oradea. Frontiera poate fi trecu-

tă cu ușurință, deci putem să contăm și pe 
frații noștri din țara mamă, dacă țelul este să 
sărbătorim împreună. De-a lungul istoriei, 
Oradea a avut un rol cheie în viața de zi cu zi 
a acestei zone și mai ales în ceea ce privește 
viața culturală. Trebuie să solidificăm aceas-
tă poziție. Sper că și conducerea orașului își 
dă seama cât de important este acest eveni-
ment, atât din punct de vedere turistic, cât și 
al imaginii. Dacă se va și întâmpla acest lucru, 
ca Primăria să realizeze ce facem noi pentru 
oraș, probabil că Municipalitatea va contri-
bui și din punct de vedere financiar, alocând 
un buget anume, pentru organizarea Zilelor 
Sf. Ladislau. Promovăm evenimentul și pe 
partea cealaltă a graniței: punem afișe și că-
utăm parteneri media dispuși să ne ajute. În 
această gândire se include și deplasarea cu 
bicicleta până la Biharkeresztes, unde îi vom 
invita pe primarul localității și pe cei care lo-
cuiesc acolo să ni se alăture și să participe la 
Zilele Sf. Ladislau. Am dori ca și ei să simtă 
acest eveniment drept unul al lor.

- La ce participare, ca număr, vă așteptați?

- Anul trecut, peste 30.000 de oameni au par-
ticipat la programul care s-a întins pe durara 
a două zile și jumătate. De data asta, avem 
activități pentru 3 zile pline. În caz că vremea 
va fi prietenoasă cu noi și dacă nu va ploua, 
sperăm să reușim să atragem chiar până la 
45.000 de oameni la evenimentele pe care 
le organizăm. Pentru asta am întocmit un 
program variat, pentru toate categoriile de 
vârstă și aducem la Oradea artiști renumiți. Și 
pe această cale invităm pe toată lumea și vă 
așteptăm cu drag.

A consemnat Tököli Magdolna (Bihari Napló)
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Flabelos sliM&J szalon
Lepkeház Hajdúszoboszló

Kriszta Péter varrógépműszerész
Edit fodrászszalon

Kökövics Kinga gyógymasszőr
Arura Biobolt

Sályi Panni és Róbert keramikus
Pázmán Ida, a népművészet mestere


