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Ünnep és közösség 
Szent László városában 
Ünnepelni jó. Legyen szó a falinaptárokon pirossal je-
lölt ünnepről, egy családi eseményről vagy kedvenc 
focicsapatunk sikeres szerepléséről: a közös öröm 
egymást megerősítő közösségi tapasztalat. Erőt ad. 
Ünnepkor rendet teremtünk magunk körül, ünneplő-
be öltözünk. Nemcsak a vállfáról kerülnek elő a vasalt 
ruhák, hanem a lelkünkben is helyére kerülnek a „dol-
gok”. 

 Június utolsó hetében ünnepelni készülünk Nagy-
váradon. Nem hivalkodva, hanem méltósággal, meg-
mutatva a többségi közösségnek: voltunk, vagyunk, 
és mindent megteszünk azért, hogy továbbra is meg-
maradjunk. Ragaszkodunk múltunkhoz, hagyomá-
nyainkhoz, örökségünkhöz, és gyermekeinket is erre 
tanítjuk. 

 A második alkalommal megszervezett Szent Lász-
ló Napok ünnep szeretne lenni: a nagyváradi, Bihar 
megyei, partiumi magyarok közös együttléte. Tavaly 
mintegy harmincezren jöttek el, és ünnepeltek ve-
lünk együtt, idén reményeink szerint még többen. 
Rendezvényünk egyik fontos üzenete, hogy itt az ide-
je az önfeladó, rejtőzködő, olykor meghunyászkodó 
kisebbségi helyzetből az értékmentés és értékterem-
tés útjára lépni. 

 Cselekvésre ösztönző programokkal szeretnénk fel-
hívni a figyelmet a társadalmi felelősségvállalás fon-
tosságára, többek között arra, hogy városunk össz-
képe rajtunk is múlik. Mutassunk példát: ültessünk 
virágokat, szedjük össze a zöldövezeteket csúfító 
szemetet, gondozzuk nagy elődeink elhanyagolt sír-
helyeit, védjük meg épített örökségünket. Nem elég 
azonban csupán környezetünkkel foglalkozni: egy-
más iránt is felelősséget kell vállalni. Segítsük minda-
zokat, akik erre rászorulnak. 



A Szent László Napok keretében a szociális misszió elsősorban a gyermekprogramok 
keretében érvényesül. Ezeken vendégül látjuk a gyermekotthonok kis lakóit, ugyan-
akkor közadakozást hirdetünk a micskei Sámuel Szociális Otthon javára.  

  A felsorolt célok mindegyike egyaránt fontos, mégis a legjelentősebb feladatunk el-
érni azt, hogy a várost alapító és itt eltemetett Árpád-házi Szent László magyar király 
alakja mindenki számára természetes módon hozzátartozzon a város arculatához. 
Szent László alakja nem felekezeti vagy nemzetiségi kérdés. Ő megkerülhetetlen 
alakja Nagyvárad múltjának, egy olyan történelmi és mitikus személyiség, akire kö-
telességünk emlékezni Nagyváradon, Szent László városában, Pázmány Péter, Bunyi-
tay Vince, Ady Endre, Szigligeti Ede, Szacsvay Imre, Rimanóczy Kálmán, Bajor Andor 
és történelmünk sok más nagy alakjának városában. 

  Ezen gondolatoktól vezérelve szeretettel ajánljuk az Olvasó figyelmébe programja-
inkat, azzal a reménnyel, hogy elfogadják meghívásunkat, és minél többel eljönnek 
velünk ünnepelni.    

  A szervezők. 

A tavaly is nagy hangsúlyt fektettünk arra, 
hogy ne hagyjunk magunk mögött szeme-
tet a rendezvény ideje alatt a Rhédey-kert-
ben, és figyelmeztettük a résztvevőket, 
hogy mutassunk példát más szabadtéri 
rendezvényeknek azzal, hogy nem szemete-
lünk, ügyelünk a környezetünkre.
 
Ezt idén is szem előtt tartjuk, éppen ezért 
már a rendezvényt megelőző egy hétben 
több figyelemfelkeltő akcióval jelentke-
zünk, amelyekkel egyrészt a programjain-
kat igyekszünk népszerűsíteni, másrészt a 
környezettudatosságra szeretnénk inteni a 
lakosokat.
Ünnepek előtt jellemző, hogy az emberek 
rendet és tisztaságot teremtenek maguk 
körül. Mi is azon leszünk, hogy a Nagyváradi 
Magyar Napokon a város is a legszebb arcát 

nyújtsa, ezért önkénteseinkkel együtt meg-
tisztítjuk a várost a szeméttől, ugyanakkor a 
Partiumi Keresztény Egyetemmel közösen 
virágültetési gerillaakciókat szervezünk.
 
A Zöldebb Szent László Napok jegyében a 
kerékpárutak, kerékpártárolók építésének 
szükségességére, ugyanakkor a bicikli-
zés egészségre gyakorolt jó hatására és a 
környezetkímélésre hívjuk fel a figyelmet 
azzal a kerékpártúrával, amelyet szerdán, 
június 25-én, egy nappal a rendezvény 
kezdése előtt szervezünk Biharkeresztesre. 
Itt megkoszorúzzuk Szent László szobrát, 
majd személyesen is meghívjuk a biharke-
resztesieket – és jelképes módon minden 
anyaországi, határ menti település lakóit a 
Szent László Napokra.

Zöldebb
Szent László Napok,

tisztább Nagyvárad

Zöldebb
Szent László Napok,

tisztább Nagyvárad

10.00 Tisztítsuk meg Szent László 
városát! 
Gyülekező a Szent László téren 
Szervező: Partiumi Keresztény Egyetem, 
Szent László Egyesület



Különleges zenei élményben lehet részük 
mindazoknak, akik június 26-án ellátogat-
nak a Szent László Napok 19 órától kezdő-
dő nyitórendezvényének régi- és népzenei 
koncertjére a nagyváradi Szigligeti Színház-
ba. Üdvözlégy, kegyes Szent László király! 
címmel Sebestyén Márta (Unesco Artist for 
Peace) és Andrejszki Judit előadóművészek 
a népzene és a reneszánsz századokon átíve-
lő, örömteli világát „hangolják” egybe.
 
Sebestyén Márta a népzene, Andrejszki Ju-
dit pedig a régi zene emblematikus alakja. 
Közös régi zene koncertjeik izgalmas utazást 
jelentenek.
 
Andrejszki Judit (ének, csembaló) a műfajá-
ban ismert és több rangos díjjal elismert 
művész régizene szakon végzett Lengyelor-
szágban, barokk énekes, orgonista és csem-
balóművész, a Musica Profana és Corvina 
Consort tagja.
 
Sebestyén Mártát (ének, furulya, dob) nem 
szükséges a nagyközönségnek bemutatni, 
hiszen nemcsak Magyarországon, illetve 
Erdélyben, hanem a világszinten is elismert 
alakja a zenei életnek. A világhírű művész-
nő minden magyarországi díjat megkapott, 
amit egy előadó elnyerhet, valamint szám-
talan nemzetközi rangos elismerés tulajdo-
nosa; többek között Unesco Artist for Peace 
egyetlen magyarországi nagykövete is. Az 
Andrejszki Judittal közös koncertjeikről a 
következőket mondta:  „Kettőnk habitusa, 
zenei gondolkodása nagyon hasonló, noha 
hangfajtánk, stílusunk eltérő – mégis sok a 
közös. Gyönyörűen összesimul a népzene 
rusztikus volta, hús-vér előadásmódja a re-

neszánsz nem  kevésbé vérbő és örömteli 
dalaival. Mi megpróbáljuk »emberközelbe« 
hozni a mai közönséghez, 2014-ben is élvez-
hető formában, személyes kommentárokkal, 
közvetlen stílusban.”  Közreműködik Havas-
réti Pál (tekerőlant, bőgő) és Caius Hera (lant, 
teorba, barokk gitár).
 
A koncert ingyenes.

Sebestyén Márta (Unesco Artist 
for Peace) és Andrejszki Judit 
előadóművészek

Századok magyar zenéje 

európai kitekintéssel, 

népi és írott forrásokból

Századok magyar zenéje 

európai kitekintéssel, 

népi és írott forrásokból
2014. junius 26. csutortok
17.00  Alkalmazott víziók – A Parti-
umi Keresztény Egyetem képzőművé-
szeti tanszékének jubileumi kiállítása.  
Helyszín: Moszkva Kávézó
Szervező: PKE

18.00 A nagyváradi Szent László szo-
bor megkoszorúzása 
Helyszín:  A római katolikus püspöki palo-
ta kertje

19.00 Ünnepélyes megnyitó 
– Köszöntő beszédek
Fellép: a nyíregyházi Cantemus gyer-
mekkórus, valamint az Unesco-díjas 
Sebestyén Márta és Andrejszki Judit 
az Üdvözlégy, kegyes Szent László király! 
című műsorral.  
Helyszín: Szigligeti Színház

10.00 Szent Lászlótól Szent Lászlóig 
-  biciklitúra Biharkeresztesre
Gyülekező: Szent László szobor/ Útvo-
nal: Nagyvárad–Biharkeresztes 

20.30 Red Fiction-koncert
Moszkva Kávézó

2014. junius 25. szerda

20.30 Loyal Apples Club-koncert

Szervező:  Moszkva Kávézó

Helyszín: Moszkva Kávézó



10.00-16.00 Két nap a lovagkirály 
városában – interaktív képzés  
Szervező: Jármy Ferencz Egyesület
Helyszín: PKE

11.00 Hagyományok kézről kézre
– Kézművesvásár 
Szervező: Magyar Polgári Egyesület
Helyszín: Rhédey-kert

15.00 Honfoglaláskori jurta-, viselet- 
és fegyverbemutató 
Bemutatja a Karosi Turul Hagyományőr-
ző Íjász Egyesület
Helyszín: Rhédey-kert, Jurta

15.30 Csökmői fúvószenekar – 
Toborzó
Helyszín: Körös Áruház előtti tér

16.30 Csökmői fúvószenekar – 
Toborzó
Helyszín: Holnaposok szobra

17.15 Csökmői fúvószenekar – 
Toronyzene 
Helyszín: Városháza tornya

17.00 A nagyváradi vár felfedezése – 
A várat bemutatja Pápay Zoltán. Gyüle-
kező a Góbé csárdánál. 
Szervező: Magyar Polgári Egyesület
Helyszín:  Nagyváradi vár

17.00 Városnézés  „A Pece parti Pá-
rizs” szépségei 
Városnézés Moldován Gellért Lajossal. 
Indulás az infosátortól

16.30 Elekes Gyula tűzzománc-kiállí-
tása: Tűzzel írt képek 
Szervező: Partiumi Magyar Művelődési 
Céh
Helyszín: PKE-aula

17.00 Szent László, a magyarság 
szentje – Fülöp Szabolcs székelydályai 
református lelkész előadása
Helyszín: PKE, Bartók-terem

17.00 „Azt nézek a tévében, amit aka-
rok”  – használaton kívüli monitorok és 
televíziókészülékek befestése saját ízlés 
szerint.  Az alkotások kiállítása.
Kreatívitást  fejlesztő kézműves-foglal-
kozás gyermekeknek és felnőtteknek 
egyaránt. Szervező: Moszkva Kávézó
Helyszín: Rhédey-kert/Moszkva Sátor

17.30 Az érték a mérték 
– Birinyi Józsefnek, a Hungarikum Szö-
vetség elnökének előadása 
Szervező: Magyar Polgári Egyesület
Helyszín: Rhédey-kert, kisszínpad

18.00 Csökmői fúvószenekar
Helyszín: Rhédey-kert

Alkalmazott víziók: a PKE Képzőművészeti 
Tanszékének jubileumi kiállítása 

Alkalmazott víziók: a PKE Képzőművészeti 
Tanszékének jubileumi kiállítása 

Június 26-án, csütörtökön 17 órától a Moszk-
va Kávézónak is helyet adó Sonnenfeld-palo-
tában nyílik meg a Partiumi Keresztény Egye-
tem (Képzőművészeti Tanszék) hallgatóinak 
jubileumi kiállítása, amely tavaly debütált a 
budapesti Magyar Alkotóművészek Házá-
ban.
 
A kiállítás célja, hogy megmutassa a világ-
nak a Nagyváradon immár tizedik éve folyó 
képzőművészeti oktatás eredményét, szín-
vonalát, ezzel is reflektálva arra a nem elha-
nyagolandó tényre, hogy Erdélyben magas 
szintű képzőművészeti oktatás folyik magyar 
nyelven. A PKE Képzőművészeti szakán főleg 
alkalmazott művészeti feladatköröket érin-
tenek, tágan értelmezve azokat. A megvaló-
sítás során a kortárs vizuális kommunikáció-
ban fellelhető összes eszközt felhasználják.
 
A kiállítás az Alkalmazott víziók koncepció 
köré épül, egyféle pragmatikus jövőkép az 
erdélyi huszonévesektől. A kiválasztott mun-
kák között találhatunk grafikákat, digitális 

nyomatokat, installációkat és videó projek-
ciókat is.
 
Az alkotások tematika szerint kerültek cso-
portosításra. Az érintett területek között 
megtalálható a szociális témakör, a digitális 
kategória, a mesteri képzésben részt vevő 
diákok munkáiból készült plakátok, de lesz 
könyvgrafika és csomagolástervezés is, il-
letve az erdélyi termékek megismertetésére 
készült kampányokat is bemutatnak.
 
Külön kategóriát szántak azoknak a grafikák-
nak, szitanyomatoknak, amelyeket a szent-
endrei alkotótáborban, az elmúlt öt év alatt 
készítettek a fiatalok a Szentendrei Grafikai 
Műhely keretében.
 
A kiállítás Budapest után Erdélyt is bejárta, 
hiszen Sepsiszentgyörgyön, Marosvásárhe-
lyen, Székelyudvarhelyen és Kolozsváron is 
bemutatták már. Nagyváradon, az oktatás 
helyszínén most először lesz megtekinthető 
a kiállítás.



A művész, aki tűzzel „ír”
A művész, aki tűzzel „ír”

Basszusgitár, fémes riffek és Hendrix

szelleme a Rhédey-kert egénBasszusgitár, fémes riffek és Hendrix

szelleme a Rhédey-kert egén

A. G. Weinberger, azaz Rácz Weinberger 
Attila nagyváradi születésű blueszenész, 
aki Románia egyik legjelentősebb zenei 
arca és hangja. Stílusa a blues-rock, jazz-
rock, hard-rock skálán mozog, és 1984 óta 
kínál igényes zenét közönségének itthon és 
külföldön egyaránt. A nagyváradi közönség 
június 27-én, pénteken 19 órától láthatja 
újra, amikor is a Szent László Napok kereté-
ben a Póka Supergrouppal lép színpadra a 
Rhédey-kertben.
Póka Egont nem kell bemutatni a blues 
szerelmeseinek. 

A 1978-tól 1993-ig a Hobo Blues Band, majd 
1997-től 2009-ig a P. Mobil tagja. Jelenleg a 
Póka Egon Experience vezetője és a bu-
dapesti Kőbányai Zenei Stúdió művészeti 
szakképzőiskola alapító igazgatója.
Ha az utánuk fellépő Deák Bill Gyula nevét is 
megemlítjük – akivel Póka Egon még P. Mo-
bilos korszakában zenélt együtt –, tudjuk, 
hogy ez az este rock n’ rollról fog szólni. Jó 
társaság, basszusgitár, fémes riffek és Hend-
rix szelleme a Rhédey-kert egén. Mi kell 
ennél több egy tökéletes péntek estéhez?

Tűzzománcművésznek lenni nem minden-
napi dolog, de ha jobban megfigyeljük Ele-
kes Gyula életének eddigi elfoglaltságait, lát-
hatjuk: nehéz volna kiemelni akár egy olyan 
területet, amely megszokottnak bizonyulna, 
és ne kapcsolódna valamilyen művészeti 
ághoz. Mert volt ő rajztanár, szakképzetlen 
munkás, reklámgrafikus egy szerszámgyár-
ban, tűzzománcozást oktató tanár Ausztriá-
ban, Németországban és Spanyolországban. 
Öt évig vezetett egy hivatásos színházat és 
néptáncegyüttest, tizennégy éve a széke-
lyudvarhelyi Művelődési Ház vezetője. Ezen-
kívül alkotói ösztöndíjas Kecskeméten és Bu-
dapesten, utóbbi a Nemzeti Kulturális Alap 
jóvoltából.

2011-től a Magyar Zománcművészek Társa-
ságának tagja, számos díj gazdája, kiállításait 
pedig két kézen sem lehetne összeszámolni. 
Eddigi és jelenlegi tűzzománc-oktatási hely-
színei pedig szülővárosa, Székelyudvarhely, 
továbbá Soltvadkert, Kiskőrös, Keszthely, La 
Coruna, illetve Bécs.

Képeinek vizualitása ősi: népi szimbólumo-
kat használ, így értelme, üzenete is ebből 
táplálkozik. Spanyolországtól Oroszorszá-
gon át egészen Kínáig ugyanazon ősi misz-
térium jelentéshordozói ezek az alkotások.

Kiállításainak sikerét mi sem bizonyítja job-
ban, mint az, hogy az üzenet eljut, célba ér. 
Értő szemek, értő képolvasók „szellemi ta-
risznyájukban” viszik tovább magukkal a ka-
pott élményt.
A Szent László Napok alkalmával most kísér-
letet tehetünk mi is ezen ősi érzékelésünk 
felébresztésére: Elekes Gyula Tűzzel írt képek 
című, huszonkilenc alkotásból álló kiállítását 
hozza el nekünk Nagyváradra.

A kiállítást 16:30-kor nyitják meg a Partiumi 
Keresztény Egyetem aulájában. A tárlatnyitó 
után 17 órától Fülöp Szabolcs székelydályai 
református lelkész tart előadást Szent Lász-
lóról és koráról. Szeretettel hívunk és várunk 
mindenkit!

18.30 Történelem a pályán – kiállítás 
-megnyító 
Szervező: Partitipatio Alapítvány
Partner: Balassi Intézet
Helyszín: PKE-díszterem

19.00 Borkóstoló
Geönczeöl Attila, az esztergomi Prímás 
Pince borászati vezetője 
Helyszín: Rhédey-kert

19.00-20.30 A. G. Weinberger és Póka 
Egon koncertje
Helyszín: Rhédey-kert

21.00 Deák Bill Gyula-koncert
Helyszín: Rhédey-kert

23.00 Éjszakai labdarúgó-kupa
Helyszín: Sportiskola

23.00 Moszkva Kávézó:  Pece party



Bill kapitánynak kéne egy üveg bor
Bill kapitánynak kéne egy üveg bor

Ez a cím lehetne akár egy Rejtő Jenő-könyv 
első mondata is, de ez nem az a történet. 
Ez egy felhívás keringőre. Pontosabban 
bluesra!
A „blueskirály” – merthogy Deák Bill Gyu-
lát így emlegetik – megénekelte, mi kell a 
boldogsághoz: egy üveg vörösbor, terített 
asztal, szeretet és egy sohasem fáradt lány. 
Az biztos, hogy Nagyváradon nem lesz 
hiány az előbbiekből, de főleg szeretetből 
nem, hiszen mind a kapitányt, mind pedig 
a bluesmuzsikát igencsak nagyra értékelik 
szűkebb hazánkban.

Kopaszkutya, István, a király, Jézus Krisztus 
Szupersztár, Hobo Blues Band – csak hogy 
néhány hívó szót említsünk, hogy azok is 
képbe kerüljenek, akik nem a zenéjén cse-
peredtek fel.
Magával ragadó, szenvedélyes és kegyetle-
nül őszinte hangjáról még Chuck Berry is így 
nyilatkozott: „Ő a legfeketébb hangú fehér 
énekes, akit valaha hallottam.”
Ám minek annyi szó? Nagyságáról élőben is 
megbizonyosodhat újoncrajongó és veterán 
Bill-es egyaránt. Ó, és hosszúlábú asszonyok, 
futás az első sorba!

09.00-15.00 Magyar ízek kóstolója 
– Össznépi örömfőzés. Látványfőzés 
- Andrea Mandara olasz mestersza-
kács bemutatója. 
Közben fellépnek: Köröstárkányi 
Gyermekzenekar, Bertalan Attila 
citeramuzsikus, Kristófi Ágnes Emese 
népdalénekes
Szervező: Dél-bihari Gazdák Egye-
sülete és az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács
Helyszín: Rhédey-kert

10.00-15.00 Gyermekprogramok.  
Kézműves foglalkozások: nemezelés, 
kosárfonás, üvegfújás, csuhézás, 
agyagozás. 
A Nemzetközi Gyermekmentő Szol-
gálat sátra: mókás játékok. Mezei 
virágok, vidám lepkék készítése 
papírból. 
Rovásírás-oktatás, karikásostor csat-
togtató, baranta. 
Történelmi, népi és logikai játékok 
Székelyföldi Legendárium társasjáték 
és meseszekér. 
Játékos mozgásfejlesztő torna gyer-
mekeknek a nagyváradi Mozgásfej-
lesztő Egyesület szervezésében. 
Szervező: Pro Partium Egyesület, 
Partiumi Magyar Művelődési Céh 
(PMMC), Magyar Polgári Egyesület. 
Helyszín: Rhédey-kert

10.00-16.00  Két nap a lovagkirály 
városában – interaktív képzés  
Szervező: Jármy Ferencz Egyesület
Helyszín: PKE

10.00-20.00 Hagyományok kézről 
kézre – Kézművesvásár
Helyszín: Rhédey-kert

11.00 Honfoglaláskori jurta-, viselet- 
és fegyverbemutató 
Bemutatja a Karosi Turul Hagyo-
mányőrző Íjász Egyesület
Helyszín: Rhédey-kert Jurta

11.00 A „Pece parti Párizs” szépségei 
Városnézés Moldován Gellért Lajos-
sal. Indulás az infosátortól. 
Igény szerint román nyelven is.
Helyszín: Szent László tér és a belváros

12.00-14.00 Nagyváradról elszárma-
zottak találkozója. 
„Égig érhetne a dal...” 
- Filmvetítés a nagyváradi Metropol 
zenekarról. 
A filmet bemutatja és méltatja a film 
rendezője, Boros Zoltán. A szervezők 
zenés meglepetéssel is készülnek. 
Moderál: Szilágyi Zsolt.
Szervező: Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács
Helyszín: Moszkva Garden



12.00 Solymászbemutató 
Kisteleki Gergely, hivatásos solymász 
Helyszín: Rhédey-kert , a nagyszínpad 
előtt

12.00-16.00 Néptánctalálkozó

Fellépnek: 
Jászság Népi Egyyütes (a Fölszállott a 
páva tehetségkutató vetélkedő győz-
tese tánc kategóriában), Csillagocska 
néptáncegyüttes (Nagyvárad), Galago-
nya néptáncegyüttes (Bors), Egri Cso-
daszarvas Néptáncegyüttes (Szatmár 
megye), Aranyosszék Hagyományőrző 
Néptánccsoport (Kolozs megye), Om-
bodi Néptánccsoport (Szatmár megye), 
Regős Néptáncegyüttes (Győr).   

Szervező: Érmelléki Gazdák Egyesülete
Helyszín: Rhédey-kert

13.00 Mindenki függ!  
Azok hangján, akik nem szólalnak meg... 
– Beszélgetés Kubiszyn Viktorral  drog-
ról, irodalomról, függőségekről, szenve-
délyről, hitről és művészetről 
Szervező: Partiumi Keresztény Egyetem 
Gyülekezete
Helyszín: Rhédey-kert/Moszkva sátor

14.30 Triatlon 
Játékos csapatvetélkedő
Helyszín: Rhédey-kert/Moszkva sátor

15.00 Honfoglaláskori jurta-, viselet- 
és fegyverbemutató 
Bemutatja a Karosi Turul Hagyo-
mányőrző Íjász Egyesület 
Helyszín: Rhédey-kert/Jurta

A Szent László Napok egyik fontos célki-
tűzése a hagyományápolás, valamint a népi 
és nemzeti értékeink széles körű népsze-
rűsítése.  Ennek jegyében több programot 
is szervezünk a rendezvény négy napja so-
rán. A Hagyományok kézről kézre jelszóval 
meghirdetett kézművesvásár keretében az 
érdeklődőket színes kínálat várja: megismer-
kedhetnek a csuhéfonás fortélyaival, talál-
kozhatnak karikásostor-készítő mesterrel és 
kipróbálhatják az üvegfújást is. Több mint 
húsz kézműves kínálja majd portékáit, köz-
tük iparművész, fazekasmester, keramikus, 
szarufaragó, bútorfestő, gyékényfonó, bőr-
díszműves, valamint ékszerkészítő is.  A 
szombaton 12 órától kezdődő néptánctalál-
kozón fellépnek a Jászság Népi Együttes (a 
Fölszállott a páva tehetségkutató vetélkedő 
győztese tánc kategóriában), a Csillagocska 
néptáncegyüttes (Nagyvárad), Galagonya 
néptáncegyüttes (Bors), Egri Csodaszarvas 
Néptáncegyüttes (Szatmár megye), Ara-
nyosszék Hagyományőrző Néptánccsoport 
(Kolozs megye), Ombodi Néptánccsoport 

(Szatmár megye), Regős Néptáncegyüttes 
(Győr). 
A néptánctalálkozóval párhuzamosan Ma-
gyar ízek kóstolója címmel örömfőzést 
szerveznek, amelynek során többek között 
honfoglaláskori ételeket lehet majd meg-
kóstolni. Közben fellép a Köröstárkányi Gyer-
mekzenekar, Bertalan Attila citeramuzsikus, 
valamint Kristófi Ágnes Emese népdaléne-
kes. A szervezők a gyermekprogramokat is 
úgy állították össze, hogy minél nagyobb 
hangsúlyt kapjanak a népi játékok. Többek 
között lesz jurtabemutató, nemezelés, ko-
sárfonás, üvegfújás, csuhézás, agyagozás, 
rovásírás-oktatás, karikásostor csattogtató, 
baranta, ugyanakkor jelen lesz a Székelyföldi 
Legendárium csapata is. 
A hungarikumokról péntek délután Birinyi 
József, a Hungarikum Szövetség elnöke fog 
előadást tartani Az érték a mérték cím-
mel. Továbbá a hungarikumnak minősülő 
solymászattal június 28-án, 12 órától a Rhé-
dey-kertben ismerkedhetnek meg testközel-
ből a résztvevők. 

Fókuszban a hagyományápolás, 
valamint nemzeti és népi értékeink

Fókuszban a hagyományápolás, 
valamint nemzeti és népi értékeink



 RHÉDEY KERT BĂLCESCU PARK
1- Nagyszínpad
2- Kisszínpad
3- Kézműves sétány
4- Borfalu
5- Gyermekkuckó
6- Infópont / Elsősegély
7- Kajatanya / Sörforrás 
8- Jurta
9- Moszkva - irodalmi sátor

Vámház utca ( Sucevei)

Vámház utca ( Sucevei)

Gr. Apponyi Albert fasor (Matei Basarab u.)
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„A 17. eleji Erdély és Magyarország a politi-
kai intrikák, az állandó háborúskodás világa, 
ahol hitviták, árulások és érdekházasságok 
döntik el országrészek és emberek sorsát. A 
végvárakban az ostromlott falak mögött cso-
dálatos jelenésekről, családi átkokról, mér-
gezésekről és testvérszerelemről suttogtak” 
– olvasható az Erdélyi menyegző című nagy-
sikerű történelmi regény fülszövegében. A 
könyvben Ugron Zsolna a 17. század egyik 
leghírhedtebb, legtitokzatosabb alakját, a 
„bűbájos boszorkányt”, Báthory Annát, illet-
ve a Báthoryak világát idézi meg. Az írásból 
a 17. századi erdélyi nemesasszonyok sorsa 
körvonalazódik, miközben az olvasó a há-
rom részre szakadt ország politikai játszmái-
ba is betekintést nyerhet.
 
Ugron Zsolna, író, újságíró. 1978-ban szü-
letett Kolozsváron, jelenleg Budapesten él. 
2010-ben megjelent első regénye, az Úrilá-
nyok Erdélyben hónapokig vezette a siker-
listákat. Diplomája szerint jogász, de reno-
vált már évszázados épületeket, tervezett 
arculatot fakanálfesztiválnak és főúri birtok-
nak, tudósított hírműsorokat, szerkesztett 
show-műsort, szervezett jótékonysági bált 
és vaddisznóvadászatokat is.
 

Sokszínű egyéniségével a Szent László Na-
pok keretében ismerkedhetnek meg a nagy-
váradiak. A szerzővel Molnár-Bánffy Kata és 
Orbán Viktorné Lévai Anikó beszélget.
 
Helyszín: a Partiumi Keresztény Egyetem 
Díszterme (Városháza/Primăriei utca 27. 
szám)
Időpont: 2014. június 28., szombat, 17 óra
 
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Könyvbemutató és 

közönségtalálkozó 

Ugron Zsolnával

Könyvbemutató és 

közönségtalálkozó 

Ugron Zsolnával

16.00 Nőileg című női magazin 
bemutatkozása
Helyszín: Rhédey-kert/Moszkva sátor

17.00 Ugron Zsolna: Erdélyi me-
nyegző könyvbemutató. 
Meghívott beszélgetőpartnerek: 
Lévai Anikó és Molnár-Bánffy Kata. 
Helyszín: PKE-díszterem

Weöres Sándor, Petőfi Sándor, Francois Vil-
lon, József Attila, Faludy György, Mészöly 
Dezső megzenésített verseivel, valamint sa-
ját költeményeinek zenés feldolgozásaival 
lép színpadra Kiss Barna és Utcazenekara 
a Szent László Napok keretében. A dalokat 
akusztikus hangszereléssel: hegedűvel, száj-
harmonikával s különleges húros hangsze-
rekkel adják majd elő muzsikusbarátaink.
 
Kiss Barna az elmúlt években a Villon Trió 
frontembereként koncertezett legtöbbet 
Magyarországon és Erdélyben, ám 2014-ben 
vadonatúj formációjával, az Utcazenekarral 
mutatkozik be.

A csapat tagjai Magyarországon sokat kon-
certező, elismert muzsikusok, akik a korábbi 
években álltak együtt színpadon az LGT-vel, 
az EDDA Művek tagjaival, a Quimby-vel, Lo-
vasi Andrással, Földes László Hobóval, Fe-
renczi Györggyel, a Csík Zenekarral, a Repub-
lickal, Oláh Ibolyával, Rúzsa Magdival, Presser 
Gáborral és sok más elismert művésszel.
 
Az Utcazenekar számára egy amolyan „sze-
relemzenekar”, amelyel kompromisszumok 
nélkül teheti azt, amit 10 éve megálmodott. 
Megzenésített verseit mutatja be úgy, ahogy 
épp jólesik, ahogy épp alakul – minden előa-
dáson egy kicsit másképp.
Szombaton, június 28-án 19 órától, a Quim-
by előtt lépnek fel a Rhédey-kertben.

Költészet és zene ígéretes találkozása: ez az Utcazenekar

Költészet és zene ígéretes találkozása: ez az Utcazenekar

19.00 Kiss Barna és Utcazenekara - 
koncert
Helyszín: Rhédey-kert

19.00 Csillagösvény szent csillaga: 
Szent László király – Born Gergely 
magyarságkutató előadása 
Helyszín: PKE, Bartók-terem

19.00 Kézműves sörök kóstolója
Helyszín: Rhédey-kert

21.00 Quimby-koncert
Helyszín: Rhédey-kert

23.00 Táncház Forgács Zsomborral és 
Iván Enikővel
A talpalávalót a Soroglya Zenekar 
szolgáltatja
Helyszín: Moszkva Kávézó

19.00 Kiállítás megnyitó: In memori-
am Kristófi János
Filmvetítés: Arcélek (2011) 
Beszélgetés: Csáky Zoltán szerkesztő, 
Banner Zoltán művészettörténész, 
szerkesztő.
Helyszín: LEK



A Quimbyről azt kell tudni, hogy Magyar-
ország legnépszerűbb alternatív zeneka-
ra, meg azt, hogy idén ők is fellépnek a 
Szent László Napokon.

Na jó, van még pár dolog. 
Például, hogy már 23 éve zenélnek, és 
egy cseppet sem kopott a fényük. Ze-
néjük ugyanis abszolút nem nevezhető 
statikusnak, hiszen a Quimby-albumok 
hangzásilag igencsak tág perspektíván 
mozognak, és ez a daldömping kon-
certeken mutatkozik meg igazán. Egy 
Quimby-koncerten nincs gyenge dal. 
Igazából nincs olyan dal, amit ne üvölte-

ne a közönség – legyen az szívszaggatós, 
elszállt, vadul dübörgő, zúzós, szórako-
zott, nyugis, laza és még sorolhatnánk. 
Ez a fíling nyilván nem valósulhatna meg 
a nagyszerű zenészurak nélkül: Kiss Tibor 
andalító hangja, Varga Líviusz súrolós, 
de „meleg” orgánuma (és persze dob-
pergői), Mikuli Ferenc mély basszusa, 
Balanyi Szilárd billentyűi, Kárpáti József 
tág tüdős trombitajátéka és Gerdesits 
Ferenc ritmusérzéke: ők a kulcs a zárban.

Ezt a kulcsot pedig elfordítván, ajtót nyi-
tunk a Quimbynek. 
Június 28-án, szombaton, 21 órátol.

  A tudósok a megmondhatói, hogy 
Kolumbusz idején Nagyvárad volt a 
világ közepe. Mi pedig, akik itt szü-
lettünk, tudjuk, hogy még mindig 
az, és ez nem is változhat, míg világ 
a világ. Bár a Föld nevű bolygónak 
számos olyan pontja lehet, ahol az 
ember jól érezheti magát, igazi ott-
honérzetet azonban csak a szülő-
város nyújthat. Éppen ezért hívjuk 
és várjuk a Nagyváradon született, 
itteni felmenőkkel rendelkező, vagy 
itt tanuló, de ma már külföldön élő 
nemzettársainkat, hogy 2014 nya-
rán jöjjenek haza. Minden elszár-
mazott atyánkfiát szeretettel várunk 
mindennap, de különösen június 
26–29. között.
 
  Idén ugyanis második alkalommal 
szervezzük meg a nagyváradi ma-
gyarok ünnepét, a Szent László Na-
pokat, ezen belül pedig a Nagyvá-
radról elszármazottak találkozóját. 
A június 26–29. között zajló rendez-
vényünk keretében kulturális és szó-
rakoztató, tartalmas és reményeink 
szerint felejthetetlen programokkal 
várunk minden korosztályt.

  Az elszármazottak találkozójára jú-
nius 28-án, 12 órai kezdettel kerül 
sor a Moszkva Gardenben, az egy-
kori Park (Promesse) terasz helyén. 
A találkozóra várjuk azokat is, akiket 
rokoni szálak fűznek a „boldog Vá-
radhoz”, és szeretnék megismerni a 
város múltját, jelenét, szeretnének 
elbeszélgetni a világ minden tájáról 
ideérkező, illetve az itthon maradt 
magyarokkal. Az eseményen Nagy-
váradon született, itt nevelkedett is-
mert személyiségek is jelen lesznek.
 
  „Azért vagyunk a világon, hogy 
valahol otthon legyünk benne” (Ta-
mási Áron). Ezzel az üzenettel várjuk 
vissza kedves magyar testvéreinket 
Nagyváradra, hogy – miként Kolum-
busz Amerikát – fedezzék fel minda-
zokat az értékeket, amelyek a világ 
közepévé teszik szeretett városun-
kat.
 
  Legyen ez egy értékes, mindenki 
számára felemelő találkozás!

Lélek párologtató a Quimbyvel
Lélek párologtató a Quimbyvel

Kedves nagyváradiak 
szerte a nagyvilágban!



10.00-20.00 Hagyományok kézről 
kézre – Kézművesvásár
Helyszín: Rhédey-kert

11.00 Ökumenikus istentisztelet
Helyszín: Nagyvárad-réti református 
templom
  
11.00 Mesejáték: Pinkó és a szegé-
nyember – előadja a Budapesti Térszín-
ház
Szervező: Pro Partium Egyesület
Helyszín: Rhédey-kert

13.00 Papírmerítés: papír újrahasz-
nosítása, papír készítése – Kézműves-
program mindenkinek
Szervező: Moszkva Kávézó
Helyszín: Rhédey-kert/Moszkva sátor

11.00-16.00 Sportprogramok 
Szervező: PKED
Helyszín: Bunyitay-liget (Brătianu park)

11.00 Kosárlabda-bajnokság

13.00 Küzdősport-bemutató – S.K.T. 
UAMT Agora Nagyvárad Karate klub 
bemutatója

14.00 JAM&BALANCE FIT with DJ. 
Moneo oktató bemutatásában 

15.00 Küzdősport-bemutató: King Do 
- Lion tékvandóklub bemutatója

12.00 Honfoglaláskori jurta-, viselet- 
és fegyverbemutató 
Bemutatja a Karosi Turul Hagyományőr-
ző Íjász Egyesület
Helyszín: Rhédey-kert, Jurta

15.00 Esti vers nagyban – a Moszkva 
rendhagyó esti verse - az elmúlt év ked-
venc verseinek felolvasása, beszélgetés 
Tasnády Sáhy Péter író és publicistával. 
Szervező: Moszkva Kávézó
Helyszín: Rhédey-kert/Moszkva sátor

17.00 Musica Profana régi-
zene-együttes koncertje
Helyszín: Nagyvárad-olaszi református 
templom

Ismét Váradon a Musica Profana

régizene együttes 
Ismét Váradon a Musica Profana

régizene együttes 

Ismét a nagyváradi közönség előtt lép fel 
a magyarországi Musica Profana régi-zene 
együttes. Az „Adj már csendességet...” címet 
viselő koncertet június 29-én délután 17 órá-
tól hallgathatják meg az érdeklődők a Nagy-
várad-olaszi református templomban.

A Musica Profana régizenei együttes 1987-
ben alakult, 16–18. századi zenét játszik 
korhű hangszereken. A zenekar a kilencve-
nes évek legelején kezdett hanghordozó-
kat kiadni, akkor még a kor angol énekes 
és hangszeres zenéje felé kacsintgattak, de 
már eleinte is szerepeltek a repertoárjukon 

az európai udvari muzsika érdekességei és 
a barokk nagymesterek művei mellett olyan 
hazai darabok, mint Balassi Bálint zenével kí-
sért versei, a Vietoris kódex anyaga, a Lőcsei 
tabulatúra dalai, táncai vagy a Kájoni kódex 
dallamai.
Az együttes tagjai szaktudásukat nemzetkö-
zi szaktekintélyek kurzusain tökéletesítették. 
Neves magyar és külföldi együttesekkel és 
szólistákkal léptek fel különböző zenei pro-
dukciókban, fesztiválokon (Saint-Donat Ba-
ch-Festival, Tours, Varsói Opera, Radovljicai 
Régizene-fesztivál, Csíkszeredai Régizene- 
fesztivál stb.). Az együttes rendszeresen hall-
ható Magyarországon és külföldön. 

17.00-18.30 L’art pour l’art Társulat
Helyszín: Rhédey-kert

18.00  Kerny Terézia: Feltételezések 
a váradi székesegyház Szent László 
oltárának ikonográfiájáról 
Szervező: Szent László Egyesület
Helyszín: Lorántffy Zsuzsanna Református 
Egyházi Központ

19.00 Pálinkakóstoló
Spiritus Primus Kft., Tiszaföldvár
Helyszín: Rhédey-kert

19.00 Hot Jazz Band-koncert
Helyszín: Rhédey-kert

21.00 Budapest Bár-koncert
Helyszín: Rhédey-kert



Már megint maga az, Boborján?
Már megint maga az, Boborján?

A L’art pour L’art Társulat egy magyar 
abszurd humort játszó színtársulat, és mint 
olyan, zseniális. A jelenlegi felállás szerint a 
nagyérdeműt Dolák-Saly Róbert, Laár And-
rás, Szászi Móni és Pethő Zsolt szórakoztatja.
Aki ismeri munkásságukat, az  valószínűleg 
kívülről fújja az egész Boborján-lexikont. 
Már ha lenne olyan. Vagy épp Anti bácsit, 
vagy a Bese’Pista bácsit Margitostul, és 
minden bizonnyal van egy mindentudó 
notesz a hűtőszekrényre akasztva Naftalin 

Ernő ötlettár-jegyzékével. De ha nem, akkor 
majd lesz.
Nem kertelünk: imádjuk a „Lárpurlártot”. 
Ezek a karakterek annyira közel állnak az 
ember szívéhez a nemes esetlenségükkel, 
a képtelen, kedves történeteikkel, hogy 
az ilyenfajta humorra nyitott közönség 
egykettőre megkedveli őket, és ugyanazzal 
a svunggal szeretgeti őket, míg a világ s két 
nap!

Találkozunk a Rhédey-kertben!

Hot Jazz Band a forró nyári napokra
Hot Jazz Band a forró nyári napokra

Mostanában igen forró nyaraink vannak, és 
valószínűleg az idei is hasonló lesz. A Szent 
László Napok erre még rátesz egy lapáttal, 
ugyanis egy igen „forró” és stílusos zenekart 
hoz el nekünk, amely nem más, mint a Hot 
Jazz Band. Most, hogy sikerült elsütni ezt a 
csuklóból jövő párhuzamot, lássuk miről is 
van szó.
 
1920-as, ‘30-as, ’40-es évek zenei világa 
megvan? Finom amcsi jazz? Régi magyar 
filmslágerek? Igen, ez mind a Hot Jazz Band. 
Egy nemzetközileg elismert zenekar, amely 
bejárta Európát és az Amerikai Egyesült Álla-
mokat, és mindenütt csillogó eredményeket 
ért el. Kétszeres eMeRTon-díjas együttes, és 
szintúgy Líra-díj, valamint Louis Armstrong 
Emlékdíj tulajdonosa.
 
Sorolni is nehéz magyarországi és külföldi 
fesztiválos kiszállásaikat, de néhányat azért 
megemlítünk: Lyon, Pozsony, Drezda, Hel-
sinki, Zürich, Bécs, Sacramento (USA), Isz-
tambul, stb. 

Romániában eddig csak Kolozsváron és 
Nagykárolyban léptek fel. Nagyvárad lesz a 
következő.
 Fellépéseiket számos neves külföldi előadó 
vendégszereplése színesítette már – olya-
nok, mint Cynthia Sayer, Mike Vax, Tom Kirk-
patrick, Tom Saunders, Kenny Ball (UK), John 
Sharidan (USA), Johnny Varro és még sokan 
mások.
 
E sorok szerzője is volt már Hot Jazz Band 
koncerten a budapesti Kobuci Kertben – 
mint megtudta utólag, mert ottjártában 
véletlenszerűen „botlott bele” az esemény-
be, és mivel tetszett neki az auditív élmény, 
másnap rögtön be is pötyögte a YouTube ke-
resőbe, hogy Hot Jazz Band.
 
A nagyváradi közönség tehát máris előnnyel 
indul; addig is lehet hegyezni a füleket és 
bekészíteni jeges italokat, mert ez a koncert 
csakugyan forró lesz!



Kitűnő zenészek, fantasztikus egyéniségű 
énekes előadók, nagyszerű dalok – ez a 
Budapest Bár sikerének receptje. A Farkas 
Róbert által vezetett együttes megalakulása 
óta több generációs kedvenccé vált – szá-
mos régi dalt leporoltak, elfeledetteket 
élesztettek újra, vagy nagyon közismerteket 
öltöztettek új köntösbe. Számos kor, kultúra 
és generáció találkozik a produkcióban – 
talán ezért is szeretik fiatalok és idősebbek 
egyaránt.

2014 a megújulás, az újdonságok éve a Bu-
dapest Bár számára. Áprilisban jelent meg 
várva-várt új lemezük Húszezer északás 
kaland címmel, amelyen már a feldolgozá-
sok mellett saját, szerzői dalok is hallhatók. 
A Húszezer éjszakás kalandot 2014 őszén 
egy újabb Budapest Bár-lemez, egy boron-
gósabb, melankolikusabb album követi 
majd (mindkét lemez a Volume 5 alcímet 
viseli majd, így jelezve, hogy egy össze-
tartozó albumpár két darabjáról van szó.) 
2014-ben újabb énekessel bővül a Budapest 
Bár csapata: Mező Misi, a Magna Cum Laude 
énekese is csatlakozott a zenekarhoz.
Aki volt mostanában a zenekar koncertje-
in, hallhatta, hogy a zenekar a 20-as 30-as 
évekhez fűződő rajongása mellett egyre 
többször nyúl a közelmúlt emblematikus 
rock és pop slágereihez. 

Feldolgoztak Tom Waits, Simon and Garfun-
kel, Nick Cave, LGT, David Bowie számokat, 
sőt, Depeche Mode-ot is. Valljuk be, ez nem 
szokványos egy cigányzenekartól. A régmúlt 
és a közelmúlt elegyét lehet majd a nyári 
koncertjeiken is hallani – kitűnő színvona-
lon, merészen és energikusan.
A Budapest Bár két teltházas koncerttel 
kezdte az évet a Vígszínházban. Tavaly a 
magyarországi koncertjeik mellett turnéz-
tak Brazíliában, az Egyesült Államokban, 
Törökországban, játszottak európai nagy-
városokban, valamint Erdélyben és Szlová-
kiában. Párizsban a 27. UNESCO Közgyűlés 
hivatalos megnyitóján szerepelt a zenekar, 
Törökországban pedig a magyar nemzeti 
ünnep alkalmából ismerte meg őket a török 
közönség.
A Budapest Bár zenekar: Farkas Róbert 
(hegedű, gitár), Farkas Mihály (cimbalom), 
Ökrös Károly (harmonika, zongora), Farkas 
Richárd (bőgő), Kisvári Ferenc (dob).
Nagyváradon június 29-én, vasárnap 21 
órától Behumi Dórival, Németh Jucival, 
Frenkkel, Keleti Andrással, Kollár-Klemencz 
Lászlóval  és Szűcs Krisztiánnal lépnek a 
közönség elé.

Állandó programok:
Alkalmazott víziók
A Partiumi Keresztény Egyetem (Kép-
zőművészeti Tanszék) hallgatói jubi-
leumi kiállításának megnyitója, június 
26-án, csütörtökön 17 órától. Meg-
tekinthető naponta 12.00-17.00 óra 
között, július 3-ig.
Szervező: Partiumi Keresztény Egyetem 
Képzőművészeti Tanszéke
Helyszín: Moszkva Kávézó, Sonnenfeld-
palota (Szilágyi Dezső/Moscovei u. 8.)

Elekes Gyula tűzzománc-kiállítása 
A tűzzománcművész Tűzzel írt képek 
című kiállításának megnyitója június 
27-én, pénteken 16.30-tól nyílik meg. 
Megtekinthető július 18-ig, naponta 10 
és 19 óra között.
Szervező: Partiumi Magyar Művelődési 
Céh 
Helyszín: Partiumi Keresztény Egyetem 
aulája

Történelem a pályán
A kiállítás megnyitója június 27-én, pén-
teken 18.30-tól lesz. A kiállítás megte-
kinthető július 1-ig, naponta 10.00-19.00 
óra között.
Szervező: Partitipatio Alapítvány. 
Partner: Balassi Intézet
Helyszín: Partiumi Keresztény Egyetem 
Díszterme (Teleki/Primăriei u. 27.)

A  Rhédey-kertben:
A Partiumi Keresztény Egyetem karrier 
sátra szombat és vasárnap lesz jelen. 
Hagyományok kézről kézre – 
Kézművesvásár:  látogatható péntektől 
vasárnapig 10 és 20 óra között.

Székelyföldi Legendárium – bemutató 
és társasjáték nem csak gyerekeknek. 
Látogatható szombaton és vasárnap.

Adománygyűjtés

A rendezvény ideje alatt adományokat 
gyűjtünk a micskei Sámuel Szociális 
Bentlakás javára. Keresse az adomány-
gyűjtő perselyeket helyszíneinken. 

Borfalu                                             
 
Seprődi József (Dicsőszentmárton): 
küküllőmenti borok    
Romezon Impex (Nagyvárad): tokaji és 
ménesi borok        
Vura Vinotéka (Nagyvárad): Kárpát-me-
dencei borok
Font pincészet (Soltvadkert): Kár-
pát-medencei borok
 
Vincellér Egyesület (Bihar megye): 
érmelléki borok

Pénteken: Tolnay testvérek (Bihardió-
szeg)               
Szombaton:  Hegedűs Attila  (Érmihály-
falva)
Vasárnap: Chifiriuc András (Bihar)              
 
A borok mellé illő kézműves sajtokat a 
nagyszalontaiak biztosítják.

Korok, generációk

és kultúrák találkozása: 

Nagyváradon a Budapest Bár

Korok, generációk

és kultúrák találkozása: 

Nagyváradon a Budapest Bár



– Második alkalommal szervezik meg 
idén a Szent László Napokat Nagyvá-
radon. Még gyermekcipőben jár a ren-
dezvény, de már nagyratörő tervekkel 
áll a közönség elé, állapíthatjuk meg a 
program ismeretében. Milyen újdonsá-
gokkal készülnek?

– Tavaly, a rendezvényt követő időszak-
ban egy közvélemény-kutatást végez-
tettünk. Ebből a kutatásból az derült ki, 
hogy jó a helyszín, a műsor szerkezete is 
rendben van. Ezért ezen nem változtat-
tunk: idén is lesz főzőverseny, gyermek-
foglalkozás, kézműves vásár és termé-
szetesen koncertek. Az egyik újdonság 
az, hogy a rendezvény négynapossá 

terebélyesedett. Délutánonként neves 
zenészek lépnek fel, napi két zenekar 
lesz látható, hallható. Vannak olyan 
témák, amelyekre nagyobb hangsúlyt 
fektetünk az idei rendezvényen. Ilyen a 
természettudatosság, az önkéntesség 
népszerűsítése, a szociális misszió. Ezen 
gondolatok mentén június utolsó heté-
ben takarítást rendezünk Nagyváradon, 
elbiciklizünk Biharkeresztesig a majd-
nem elkészült bicikliúton, és megko-
szorúzzuk az ott található Szent László 
szobrot, gyűjtést szervezünk a rendez-
vény ideje alatt rászoruló gyermekek 
számára. A gyermekprogramokra egy 
busznyi gyermeket látunk vendégül 

A közösségért való aktív cselekvés 
jellemzi az idei Szent László Napokat
A határok feletti magyar összefogás, a társadalmi felelősségvállalás és 
a természettudatosság jegyében szervezik meg második alkalommal 
idén a Szent László Napokat. Zatykó Gyula főszervezőt kérdeztük a 
részletekről. 

egy gyermekotthonból. Természetesen 
kiemelt témánk a hagyományápolás, 
városunk történelmének és épített 
örökségének, legfőképpen Szent László 
városalapító királyunk nagyságának 
bemutatása. 

– Kik a szervezői, partnerei, támogatói 
az idei Szent László Napoknak?

– Főszervezője továbbra is a Szent 
László Egyesület, amely szoros partner-
ségben áll az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanáccsal és az Erdélyi Magyar Néppárt-
tal. Köztudott, és semmi okunk titkolni, 
hogy ez utóbbi szervezetnek jómagam 
országos alelnöke vagyok. Ettől füg-
getlenül egy civil eseményről van szó, 
amelyhez egyre több független szer-
vezet, önkéntes csatlakozik.  A Partiumi 
Keresztény Egyetem önálló programok-
kal vesz részt, a Moszkva Kávézó sátrat 
állít a Rhédey-parkban, de további 
egyesületek is csatlakoztak a kezdemé-
nyezéshez. Főtámogatónk a Nemzeti 
Kulturális Alap, a Bethlen Gábor Alap, 
továbbá országos és helyi vállalatok. 
Az összefogás és a társadalmi felelős-
ségvállalás egyaránt fontos üzenete a 
rendezvénynek. Célunk közösségeket 
alkotni, ugyanakkor a már meglévők 
számára bemutatkozási lehetőséget biz-
tosítani – nem csak nagyváradi viszony-
latban. Úgy érzem, jó úton járunk.

– Manapság Erdélyt is elérte a feszti-
válszervezési „láz”, sorra jelennek meg 
az újabb rendezvények. Milyen eséllyel 
indul a Szent László Napok a térség 
rendezvényeinek versenyében?

– A térség legmeghatározóbb városa 
vitathatatlanul Nagyvárad. Az országha-
tár könnyen átjárható, ezáltal ma már az 
anyaországi testvéreinkkel is számolha-
tunk, ha a közös ünneplés a cél. A törté-
nelem során Nagyvárad kulcsfontosság-
gal bírt a térség mindennapi életében, 
legfőképp a kulturális élet tekintetében. 
Erősítenünk kell ezt a pozíciót. Remé-
lem, a nagyváradi városvezetés is rájön, 
mennyire fontos ez mind turisztikai, 
mind imázs szempontjából. Ha valóban 
így lesz, akkor a város költségvetésileg 
is beszáll ebbe a rendezvénysorozatba. 
A határ túloldalán is népszerűsítjük 
rendezvényünket, plakátokkal, média-
partnerek keresésével akarjuk ismertté 
tenni. De ebbe a gondolatmenetbe 
illeszkedik bele a biharkeresztesi bicik-
litúránk is, melynek során meghívjuk a 
város vezetőjét és az ott élőket, hogy 
tartsanak velünk az idei Szent László Na-
pokon. Szeretnénk, ha ők is magukénak 
éreznék ezt az ünnepet. 

– Milyen részvételre számítanak?

– Tavaly több mint 30 ezer ember láto-
gatott el a két és fél nap alatt rendez-
vényeinkre. Az idén három teljes napot 
töltenek ki programjaink. Amennyiben 
kegyes lesz hozzánk az időjárás, és nem 
esik majd az eső, bízunk benne, hogy 
40–45 ezer ember is ellátogat a rendez-
vényhelyszínekre. Ennek érdekében 
változatos, mindenki számára élvezhető 
produkciókat láthatunk, neves előadók-
kal. Ezúton is szeretettel hívunk és 
várunk mindenkit. 

Bihari Napló, Tököli Magdolna



HÁZIREND

A rendezvény helyszíneire a belépés, illetve az ott-tartózkodás, az alábbi feltételek elfoga-
dása és betartása mellett lehetséges:

1. A belépés ingyenes. 
2. Alkoholtartalmú italt, üveget, bármilyen fegyvernek minősülő tárgyat a rendezvény területére hozni 
tilos! 
3. 18 éven aluliakat alkohollal és dohányáruval nem szolgálunk ki.
4. A rendezvény területére háziállatot behozni nem ajánlott. Amennyiben ez elkerülhetetlen, akkor 
a gazda szájkosárral, pórázon, 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 hang-
felvételt 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. Tűz rakása/gyújtása szigorúan tilos.
10. A főzőverseny idején fokozott figyelmet kérünk a forró ételek és tűzhelyek megközelítését illetően.
11. Kérjük, a szemetet csak a kihelyezett szemetesládákba dobják!
12. Kérjük, csak a kijelölt illemhelyeket használják!
13. Kérjük, a talált tárgyakat az információs sátornál adják le! Az elveszett tárgyakat ugyanitt lehet 
megtalálni. A rendezvénnyel kapcsolatos észrevételeket, panaszokat, ötleteket az információs sátor 
munkatársainál lehet jelezni. 
14. A látogatók esetleges felelőtlen magatartása miatt keletkező károkért a rendezők felelősséget nem 
vállalnak.

A rendezvényre történő belépéssel a részt vevők egyidejűleg elfogadják a Házirendet és tudomásul veszik, 
hogy annak betartását a rendezők ellenőrzik. Az ezt megszegő látogatókat a szervezők kiutasíthatják a 
helyszínről. 
A szervezők fenntartják az esetleges műsorváltozás jogát.

Jó szórakozást kívánunk!



Flabelos sliM&J szalon
Lepkeház Hajdúszoboszló

Kriszta Péter - varrógépműszerész
Edit fodrász szalon

Kökövics Kinga - gyógymasszőr
Arura Biobolt

Sályi Panni és Róbert – keramikus
Pázmán Ida – a népművészet mestere


