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„Örvendezzél, magyar nemzet,
királyodat dicsérd, zengjed,
csendüljön a cimbalom!
Üdvözlégy, ó, boldog Várad,
honnan híre messze árad,
át sok hosszú századon!”
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Himnusz Szent László királyról,
1192.

Kedves Közönségünk!
Ötödik alkalommal igyekszünk programfüzetünk előszavában lényegre törően megfogalmazni, milyen gondolatokkal ajánljuk az Önök figyelmébe a Szent László Napokat. Csak ismételni tudjuk magunkat: ezúttal is a közösségépítés és -erősítés a fő
cél, miközben tartalmas kikapcsolódási, szórakozási lehetőséget kínálunk úgy, hogy
fejet hajtunk városalapító lovagkirályunk előtt is. Akinek személye idén még erősebb
kapocs lesz az események között, hiszen trónra lépésének 940., szentté avatásának
825. évfordulója alkalmából a magyar kormány Szent László évének nyilvánította a
2017-es esztendőt.
Ezért idén még több rendezvényünk középpontjában áll városalapító lovagkirályunk: a meséktől a tárlatokon át egészen a tudományos előadásokig. Ráadásul elmondhatjuk azt is, hogy talán soha nem csatlakozott még ennyi szervezet és intézmény társszervezőként kulturális fesztiválunk lebonyolításához. A nagyváradi
önkormányzattal való együttműködésünket is folyamatos fejlődés jellemzi. Kiemelt
szerepet kap díszvendégünk, Debrecen, amely testvérvárosunkként önálló programokkal mutatkozik be.
Idén sem maradnak el az előző években kipróbált és sikerre vitt színvonalas és változatos témájú-típusú, több korosztályt megszólító rendezvények. Június 22–25.
között pedig – ahogy azt megszokhatták – minden este ismert és elismert előadók
lépnek fel a Szent László Napok színpadán.
Királyi hétre vár tehát mindenkit június 19–25. között a Szent László Napok a nagyváradi várban. Hogy mi mindenre számíthatnak ott, vagy esetleg más helyszínen,
azt megtalálják e programfüzetben, amit reményeink szerint haszonnal forgatnak.
Minden, amit a Szent László Napok ötödik kiadásáról tudni érdemes, kiolvasható
ebből. Legyen ez a programcsokor idén is a mi üzenetünk. Amihez hadd tegyük hozzá, hogy rendezvényünk nemcsak a nagyváradiak otthonosságérzetét kívánja erősíteni, hanem hidakat építene a magyar és magyar, illetve a magyar és román polgárok
között, egyre fontosabb szerepet töltve be a város kulturális életében.
Idén is vár mindenkit a nagyváradi vár!
Tisztelettel,
a szervezők
Nagyvárad, 2017. június
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KARKÖTŐVEL
A SZENT LÁSZLÓ NAPOKÉRT
Királyi hétre várunk mindenkit június 19–25. között –
a Szent László Napok további sikeréhez pedig most
mindenki hozzájárulhat támogatói karkötőink megváltásával.
Idén két típusú karkötő közül lehet választani:
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II. SÁRGA
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Egy kis szerencsével pedig
nyereményeink egyike is az Öné lehet.

A lila karkötőt választók kerékpárt nyerhetnek,
a sárgát megváltók között pedig
négy belépőt sorsolunk ki a Nymphaea Aquaparkba.
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JÚNIUS 19., HÉTFŐ

A

MAGYAR ÁLLAMI NÉPI EGYÜTTES

ÉS A

FÖLSZÁLLOTT A PÁVA DÖNTŐSEI
JÚNIUS 21., SZERDA

JÚNIUS 18., VASÁRNAP

SZÁLLNAK A PÁVÁK

OPERETT GROUP PROJECT
JÚNIUS 22. CSÜTÖRTÖK
SZENT LÁSZLÓ LEGENDÁK DZSESSZRE HANGSZERELVE

HARRY TAVITIAN / BALÁZS ELEMÉR GROUP

MIZSEI ZOLTÁN / ANDREJSZKI JUDIT
JÚNIUS 23., PÉNTEK

LOYAL

PANNONIA ALLSTARS SKA ORCHESTRA

ANNA AND
THE BARBIES
JÚNIUS 24., SZOMBAT

KFT

DEMJÉN FERENC
JÚNIUS 25., VASÁRNAP

METROPOL

OMEGA
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JÚNIUS 18., VASÁRNAP

JÚNIUS 18., VASÁRNAP
9.30 Szent Lászlótól Szent Lászlóig –
Két keréken határok nélkül
Indulás: a nagyváradi várból
Érkezés: Szent László biharkeresztesi
szobrához
Szervező: Magyar Polgári Egyesület

Idén a Szent László Napok nulladik napján
pattannak két kerékre a kulturális fesztivál
szervezői és a hozzájuk csatlakozók, hogy
Szent László évében is átguruljanak Nagyváradról Biharkeresztesre, így hajtva fejet
szent királyunk előtt trónra lépésének 940.,
szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából, és népszerűsítve egyúttal a történelmi Bihar vármegyének a határ túloldalán
levő településein is a Szent László Napokat.
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Kósa Klára, a Népművészet Mestere, a
Magyar Művészeti Akadémia köztestületi
tagja öt évtizede a magyar kulturális örökség hozzáértő őrzője, éltetője. A színek,
szimbólumok, ősi jelek ismerője. Tárgyai
jellegzetesek, felismerhetőek: az egyszerű
népi díszítmények mellett hajlékony indák,
a halhatatlanság édenkerti szimbólumai, a
tudás madarai, zenészek, táncosok, igazi
reneszánsz képek jelennek meg alkotásain.
A tárlat a Szent László Napok idején hétfőtől
csütörtökig 16–19 óra között, péntektől vasárnapig 11–19 óra között látogatható.

JÚNIUS 19., HÉTFŐ
16.30 Koszorúzás Szent László
nagyváradi szobránál

18.00 Lelkünk virágai – Kósa Klára

Helyszín: Római Katolikus Bazilika

keramikusművész kiállításának
megnyitója
Megnyitja dr. Torda Márta, a Magyar Női
Unió elnökhelyettese

17.30 Szent László–freskók a Kárpátmedencében – Móser Zoltán fotóművész
kiállításának megnyitója

Helyszín: nagyváradi vár, Bethlen-terem/ Grota Rosie
Szervező: Szent László Egyesület

Helyszín: Vártemplom
Szervező: Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, Pro Patria Egyesület

19.00 Nyitógála: ünnepi beszédek és
kulturális program
Fellép a Magyar Állami Népi Együttes, közreműködnek a Fölszállott a páva győztesei
és a Hagyományok Háza
Helyszín: Szigligeti Színház
Szervező: Szent László Egyesület

Szállnak a pávák címmel a Magyar Állami
Népi Együttes és a Fölszállott a páva televíziós népzenei és néptáncos tehetségkutató
verseny döntősei lépnek színpadra a Szent
László Napok nyitógáláján.
A műsorban láthatóak lesznek bukovinai,
magyarbődi, csíki, vajdaszentiványi, kalotaszegi, szilágysági, illetve mezőségi táncok is.
Fellép a Magyar Állami Népi Együttes, Kubinyi Júlia énekes, a Haraszti ikrek, a Mérai

JÚNIUS 19., HÉTFŐ

Cifra Táncegyüttes, a Jászság Gyermek Néptáncegyüttes, Busai Bori és Makula Zoltán,
Ürmös Sándor és ifj. Ürmös Sándor, Gál Tibor,
valamint szilágyszéri, szilágysámsoni, krasznai és szilágycsehi hagyományőrzők.
A nagy érdeklődésre való tekintettel a gálán való részvétel előzetes jegyigényléshez
kötött.

100% made in Transilvania címmel erdélyi
vállalkozók helyi termékeinek helyi designerek által tervezett csomagolását mutatjuk
be. Ugyanott nyílik tárlat a csernátoni design táborban – amelyen tíz design szakos
egyetemista, illetve nemrég végzett designer vett részt – készült alkotásokból is, míg
Photo Ludens címmel a PKE diákjainak munkáiból nyílik plakátkiállítás.

JÚNIUS 20., KEDD
15.00 100% made in TRANSILVANIA,
CSERNÁTONI DESIGN TÁBOR, Photo
Ludens – kiállításmegnyitók
A kiállítás kurátora dr. Balázs Zoltán,
a PKE Művészeti Tanszékének vezetője.
Helyszín: nagyváradi vár, G-épület
Szervező: Partiumi Keresztény Egyetem, Művészeti
Tanszék

Design-napra várjuk idén a képzőművészetek kedvelőit – a Szent László Egyesület, a
Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) művészeti tanszéke, a Balassi Intézet és a budapesti Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
(MOME) igazi ínyencségeket kínál a váradi
várban és a PKE új székhelyén a kulturális
fesztivál „bemelegítő” hetén.

2017.
06.
20.

100% MADE IN TRANSILVANIA,
CSERNÁTONI DESIGN TÁBOR,
PHOTO LUDENS
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ

NAGYVÁRADI VÁR,
ADMINISZTRÁCIÓS ÉPÜLET
15.00 ÓRA
KURÁTOR:
DR. BALÁZS ZOLTÁN,
A PKE MŰVÉSZETI TANSZÉKÉNEK VEZETŐJE

DE S
IGN
-NAP
MINIKONFERENCIA

PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM, AMFITEÁTRUM,
SULYOK ISTVÁN U. 14-16 SZ., 17.00

ELŐADÓK:
DR. LENKEI BALÁZS, A MOME DESIGN INTÉZETÉNEK TANÁRA, BUDAPEST
KOVÁCS ZOLTÁN, A PKE MŰVÉSZETI TANSZÉKÉNEK OKTATÓJA
DAMOKOS CSABA, DESIGNER, SEPSISZENTGYÖRGY
BOGÁR RÓBERT, BELSŐÉPÍTÉSZ, BUDAPEST

MERCEDES DESIGN
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ
MOME – FORMATERVEZŐ SZAK
PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM,
SULYOK ISTVÁN U. 14-16 SZ. 19.00
KURÁTOR:
DR. BALÁZS ZOLTÁN,
A PKE MŰVÉSZETI TANSZÉKÉNEK VEZETŐJE

7

JÚNIUS 20., KEDD

A kiállítások június 25-éig, tehát a Szent
László Napok végéig látogathatók: június
21–23. között 16.00–19.00 óra, június 24–25.
között pedig 11.00–19.00 óra között.

15.45 ArtGenerator 3. – a PKE képzőművészet szakos hallgatóinak kiállítása
A kiállítás kurátora dr. Antik Sándor professzor.

19.00 Mercedes design
A budapesti Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) Formatervező Szakának
kiállításmegnyitója
Helyszín: a Partiumi Keresztény Egyetem új székházának amfiteátruma
Szervező: Partiumi Keresztény Egyetem, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Helyszín: nagyváradi vár, M épület
Szervező: Partiumi Keresztény Egyetem, Művészeti
Tanszék

Art Generator 3. címmel a PKE képzőművészet szakos hallgatóinak alkotásaiból mutatunk be egy válogatást – idén a multimédiás
alkotások kerülnek középpontba, installációk
és filmvetítések egyaránt láthatóak. A kiállítás június 25-éig, tehát a Szent László Napok végéig látogatható: június 21–23. között
16.00–19.00 óra, június 24–25. között pedig
11.00–19.00 óra között.
Mercedes design címmel igazi különlegességek várják az érdeklődőket: a budapesti Moholy-Nagy Művészeti Egyetem Formatervező
Szakának hallgatói által készített, érdekesebbnél érdekesebb Mercedes-maketteket
lehet megtekinteni. A kiállítás június 25-éig,
tehát a Szent László Napok végéig látogatható: június 21–23. között 16.00–19.00 óra,
június 24–25. között pedig 11.00–19.00 óra
között.

8

19.00 Álom hava – filmbemutató
Helyszín: a Partiumi Keresztény Egyetem díszterme
Szervező: Partitipatio Alapítvány

17.00 Design-napi minikonferencia
Előadók: dr. Lenkei Balázs, a MOME Design
Intézetének tanára, Budapest
Damokos Csaba designer, Sepsiszentgyörgy
Bogár Róbert, belsőépítész, Budapest
Kovács Zoltán, a nagyváradi PKE Művészeti
Tanszékének oktatója
Helyszín: a Partiumi Keresztény Egyetem új székházának amfiteátruma
Szervező: Partiumi Keresztény Egyetem, Balassi Intézet Bukarest, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Az Álom hava című film alaptörténete, hogy
a török dúlásban kiürült Bácska pusztaságán
bujdosók érkeznek a romjaiban is monumentális Aracsi Pusztatemplom falai közé.
A török fogságból szabadult három figura
rég elvesztett otthonát és helyét keresné.
Táltosokkal és szent királyaink szellemével
találkozva sem sikerül „új boltozatot” emelni
maguk fölé. Miből lesz új közösség a pusztulat után? – erre a kérdésre keresi a választ a
film, ami mai problémákat is feszeget.

18.00 Szent László legenda – Makoldi
Sándor debreceni festőművész kiállításának megnyitója

11.00 – 16.00

Helyszín: nagyváradi vár, B épület, I. emelet
Szervező: Magyar Polgári Egyesület

A reformáció Váradon – a Váradi Biblia, a váradi vár és a
váradi reformáció
Konferencia a reformáció 500. évfordulóján
a nagyváradi reformációról

JÚNIUS 21., SZERDA

JÚNIUS 21., SZERDA

Helyszín: nagyváradi vár, I. épület, konferenciaterem
Szervező: Magyar Polgári Egyesület

A konferencia programja:10.30 – Gyülekező,
regisztráció; 11.00 – A konferencia megnyitása – Nagy József Barna, a Magyar Polgári
Egyesület elnöke, Nagyvárad; 11.05 – Bibliakiállítás megnyitója – hasonmás kiadások,
régi bibliák, különböző nyelveken kiadott
bibliák; 11.20 – A Váradi Biblia – dr. Pálfi József nagyvárad-réti lelkipásztor, a Partiumi
Keresztény Egyetem rektora, Nagyvárad;
11.40 – A Vizsolyi Biblia – Kovács Zsolt Levente lelkipásztor, Vizsoly; 12.00 – Kávészünet;
12.20 – A reformáció Magyarországon – Kiss
László tanár, Berettyóújfalu; 12.40 – Várad a
reformáció korában – dr. Fleisz János történész, Nagyvárad; 13.00 – A váradi vár a Fejedelmek korában – Mihálka Nándor régész,
Nagyvárad; 13.30 – A református egyház
Nagyváradon című kiállítás megtekintése a
váradi várban Mihálka Nándor vezetésével;
15.00 – A Királyhágómelléki Református Egyházkerület református múzeumának megtekintése a Lorántffy Zsuzsanna Református
Egyházi Központban – a kiállítást bemutatja
Török Sándor, a központ igazgatója.

19.00 Operettgála
Fellép az Operett Group Project, a Kolozsvári Magyar Opera művészeinek közreműködésével.
Helyszín: nagyváradi vár, nyári színház
Szervező: Szent László Egyesület

Amint azt már megszokhatták, nincs Szent
László Napok operettest nélkül. Idén sem
lesz ez másként: a kulturális fesztivál vendége ezúttal a Kolozsvári Magyar Opera művészeiből alakult Operett Group Projekt.
Hivatásuk és egyben küldetésük az opera- és
operettirodalom gyöngyszemeit, valamint a
századeleji magyar sanzonvilágot a legmagasabb szakmai szinten képviselni. Stílusuk
– megőrizve a sajátos zenei stílusjegyeket –
ötvözi a műfajok által megengedett improvizációt a szakma iránti alázattal és szeretettel.
Fellépnek: Balázs Borbála, Chiuariu Livia,
Hary Judit, Ádám János, Fülöp Márton, Madarász Lóránt
Zenekar: Kulcsár Szabolcs (zenei vezető),

9

JÚNIUS 22. CSÜTÖRTÖK
Ferenczi Endre (koncertmester), Réman
Zoltán (klarinét, szaxofon), Molnar Teodor
(nagybőgő), Csergő Domokos (ütőshangszerek).

JÚNIUS 22., CSÜTÖRTÖK

18.00 Freedom sörvacsora a Bodegában

képeslapokon – albumbemutató
Bemutatja Balázs D. Attila, a kötet szerzője, és Nagy József Barna, a Magyar Polgári
Egyesület elnöke, a kötet kiadója.

Belépő ára 50 lej.
Helyszín: Bodega

18.00 Szent László és Nagyvárad régi

Helyszín: nagyváradi vár, I épület, konferenciaterem
Szervező: Magyar Polgári Egyesület
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20.00 Szent László legendák dzsesszre
hangszerelve
Fellép Harry Tavitian, Mizsei Zoltán, Andrejszki Judit, Balázs Elemér Group.
Helyszín: nagyváradi vár, nyári színház
Szervező: Posticum Kulturális Központ, Szent László
Egyesület

JÚNIUS 23., PÉNTEK

Helyszín: nagyváradi vár, Fejedelmi udvar
Szervező: Nagyváradi Kézműves Ház Egyesület

12.00 Debrecen és Hajdú-Bihar megye
kincsei – kiállításmegnyitó
Megnyitja Szakáli István Loránd helyettes
államtitkár, Földművelésügyi Minisztérium,
dr. Mazsu János, a Debreceni Közgyűlés Kulturális Bizottságának és a Debreceni Értéktár Bizottságának elnöke. Felszólal Angela
Lupşea, a Nagyváradi Vármúzeum igazgatója, Zatykó Gyula főszervező. A kiállítás
kurátora Mátrai-Nagy Andrea Bíborka.
Helyszín: nagyváradi vár, CIT
Szervező: Debrecen Város Önkormányzata

A Debrecen és Hajdú-Bihar megye kincsei
című tárlat ízelítőt nyújt egyrészt a cívisváros
történelmi, népművészeti és kézműves értékeiből, másrészt a megye, tehát a Hajdúság
és Bihar sajátos, egyedi stílusú népi kultúrájából. A kiállítás június 23-án, pénteken 19
óráig, június 24–25-én, szombaton és vasárnap pedig 11–19 óra között látogatható.

14.00–20.00 Mesterségbemutatók:
kopjafafaragás, bőrdíszművesség,
fazekasbemutató, ólomüveg-készítés,
szövés
Helyszín: nagyváradi vár, Fejedelmi udvar
Szervező: Nagyváradi Kézműves Ház Egyesület

15.00 „Szép a páva, mert aranyos a
tolla…” a Szeredás Népzenei Együttes
fellépése
Helyszín: nagyváradi vár, Fejedelmi udvar
Szervező: Debrecen Város Önkormányzata

Helyszín: nagyváradi vár, E épület, I. emeleti konferenciaterem
Szervező: Partiumi Területi Kutatások Intézete

16.00 A magyarremetei templom és
falképei – Lángi József restaurátor, Emődi Tamás építész előadása

JÚNIUS 23., PÉNTEK

11.00–20.00 Hagyományok kézről
kézre – Kézművesvásár
Megnyitja dr. Tóth Katalin, a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkára,
Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Gazdák Egyesületeinek Szövetségének elnöke

15.30 Átadjuk a stafétát – diákpublikációs kötetbemutató

Helyszín: nagyváradi vár, E épület, I. emeleti konferenciaterem
Szervező: Partiumi Kutatóintézet, Szent László Egyesület

16.00 Látogatás a neológ izraelita
temetőben
Nagyvárad a 19. század utolsó és a 20. század első pár évében vált poros kisvárosból
igazi nagyvárossá. Ebben a gyors és látványos növekedésben oroszlánrészt vállalt
a város ortodox és neológ zsidósága is. A
neológ izraelita temető meglátogatása azt
a célt szolgálja, hogy megismertessük az érdeklődőkkel azon váradiak nyughelyét, akik
sokat tettek a városért. A tematikus sétát
Farkas László vezeti.

17.00 Libavonat gyermekkoncert
Helyszín: nagyváradi vár, Fejedelmi udvar
Szervező: Szent László Egyesület
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A Libavonat gyerekzenét játszó zenekar, de
nem gyerekzenekar. Családias hangulatú
koncertjein a saját dalok mellett különböző
zenei játékokkal, interaktív, humoros, „táncos” műsorral kápráztatja el a kicsiket és a
nagyokat egyaránt. A Libavonat Zenekart
2006-ban alapította Papp Attila Tilu, aki
édesapja, id. Papp Attila néhai margittai magyartanár gyermekköteteiből zenésített meg
verseket. Minden dal egy új világot elevenít
meg a gyerekek számára. Az interaktivitás
koncertjeik fő pillére – ez abban nyilvánul
meg, hogy a gyerekek észrevétlenül hang-,
mozgás- és memóriagyakorlatokat végeznek. A ritmikus mozgáskoordináció felszabadítóan hat minden korosztály képviselőire.
A minőségi hangszerelésben, a country-,
etno- és jazz-elemek keverékében olyan
hangszerek is feltűnnek, mint a tölcséres
hegedű, az ukulele, a szájharmonika vagy a
melodika. Eszköztáruk másik kiapadhatatlan
kelléke a humor, mely minden dalukat átszövi.
Már több fellépésünk alkalmával is elkeresztelték őket az „Erdélyi Alma zenekarnak”,
amit ők nagyon megtisztelőnek tartanak, de
véleményük szerint attól még távol állnak.

17.00 Loyal-koncert
Helyszín: nagyváradi vár, nagyszínpad
Szervező: Szent László Egyesület

Önmagukat igazi kárpát-medencei bluesrock bandaként határozzák meg a fellépők,
a tagok igyekeznek a hazai és külföldi ősök
által kitaposott ösvényen haladni, akikből
erőt és inspirációt merítenek, ugyanakkor
a Loyal története önálló, és törekednek „a
műfaj vérének frissítésére”.
A zenekar tagjai: Baricz Gergő – ének,
Demeter Szilárd – basszusgitár, Fekecs Ákos
– dob, Megadja Gábor – gitár.

18.00 Akiknek szívesen tapsoltunk –
emlékezés Csiky Ibolya és Varga Vilmos
színművészekre
Helyszín: nagyváradi vár, E épület, I. emeleti konferenciaterem
Szervező: Szent László Egyesület

19.00 Pannonia Allstars Ska Orchestra –
PASO-koncert
Helyszín: nagyváradi vár, nagyszínpad
Szervező: Szent László Egyesület

21.00 Anna and the Barbies-koncert
Helyszín: nagyváradi vár, nagyszínpad
Szervező: Szent László Egyesület

Az Anna and the Barbies rendkívüli pályafutást tudhat magáénak: egy évtizednyi hamisítatlan rock’n’roll menetelés után az undergound szcéna kiskocsmáiból, klubjaiból a
Budapesten őshonos Anna and the Barbiest
rendkívüli színpadokra emelte a már szinte családdá vált rajongói közössége. Ennek
szellemében a zenekar mindenét odaadva
tíz éve hal meg estéről estére a színpadon.
Időközben az öttagú zenekar (Pásztor Anna
– ének, Pásztor Sámuel – gitár, ének, Hernádi Dávid – basszusgitár, Vághy Tamás – billentyű, Bubnó Márton – dobok) szétválaszthatatlan egységgé kovácsolódott, a nyers
rockban, zeneiségében is otthonra talált.
Kendőzetlenül őszinte és lélekemelően életigenlő szövegvilágukat üvöltő Marshall erősítők tették hallhatóvá a fesztiválok nagyszínpadjain.
A zenekar pszichedelikus színpadi látványvilága összetéveszthetetlenül egyedivé tette
őket a magyar zenei életben.

JÚNIUS 23., PÉNTEK

A PASO a tradicionális ska és a dancehall,
reggae, dub stílusjegyei mellé olykor a magyar népzene és a jazz elemeit is párosítja,
szövegeiben pedig gyakran fogalmaz meg
közvetlen vagy burkolt társadalomkritikát,
vagy közvetít olyan értékeket, mint az egymás iránti tisztelet és egyenlőség, illetve a
diszkrimináció elítélése.
A zenekar pillanatok alatt jutott el az underground klubok deszkáiról a Sziget fesztivál
Nagyszínpadára, és vált minden jelentős
magyarországi zenei fesztivál (VOLT, Hegyalja, EFOTT, Mezőtúr, Művészetek Völgye, Reggae Camp) nagy kedvencévé. Ugyanakkor
a földrész nyugati és déli részét is bejárták,
többek közt Franciaországban, Németországban, Belgiumban, Olaszországban, Dániában, Hollandiában, Svájcban és Görögországban is felléptek.
A Pannonia Allstars Ska Orchestra tagjai:
Rácz László (dob), Pozsgai Vince (basszusgitár), Nagy László (gitár), Csáki Zoltán (gitár),
Benkő Dávid (billentyűk), Koós-Hutas Áron
(trombita), Lukács Gábor (altszaxofon), Vajay László (harsona), Tóth Kristóf (ének).
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09.00–14.00 Örömfőzés – Magyar ízek
14

10.00–19.00 Népgyógyászati sátor
Ingyenes tanácsadás, csontkovácsolás,
inazás, bemutató jellegű népgyógyászati kezelések

kóstolója

Helyszín: nagyváradi vár, Fejedelmi udvar

Helyszín: nagyváradi vár, várudvar
Szervező: Partitipatio Alapítvány

10.00-19.00 Középkori élőkép

A hungarikummá nyilvánított debreceni páros kolbász bemutatása, kóstolója
Helyszín: nagyváradi vár
Szervező: Debrecen Város Önkormányzata

10.00-20.00 Hagyományok kézről

A 10 –11. századi történelem bemutatására, csatajelenetekre, korabeli kézművesmesterségek bemutatójára számíthatnak
az érdeklődők.
Helyszín: nagyváradi vár, Fejedelmi udvar
Szervező: Szent László Egyesület, Deus Vult

kézre – Kézművesvásár

10.00-12.00 Íjászoktatás

Helyszín: nagyváradi vár, Fejedelmi udvar
Szervező: Nagyváradi Kézműves Ház
Egyesület

Helyszín: Aranyos bástya
Szervező: Deus Vult

hagyományőrző íjakkal

10.00–17.00 A Partiumi Keresztény

Helyszín: nagyváradi vár, Fejedelmi udvar
Szervező: Partiumi Keresztény Egyetem, Nyíri Enikő

10.00- 16.00 Vizsolyi nyomda –
Papírnyomtatás az Iparművészeti
Múzeum segítségével megépített,
korhű (16 –17. századi) nyomdagépen
Helyszín: nagyváradi vár, Bethlen-terem / Grota
Rosie

12.00

Aranykor – filmvetítés

Helyszín: nagyváradi vár, I épület,konferenciaterem

10.30 A Kárpát-medencei Szent Lász-

10.00 A keresztény hit és a szuverén
Magyarország védelmezője: Szent László, példaérték és üzenet a mához - dr.
Kőrösi Mária egyetemi docens előadása

ló-vetélkedő döntőseinek ünnepélyes
díjazása. A Szent László-év Tanácsadó
Testület nevében a díjakat átadja Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke.

Helyszín: nagyváradi vár, I épület, konferenciaterem

Helyszín: nagyváradi vár, Fejedelmi udvar
Szervező: Pro Patria Egyesület, Karosi Turul Hagyományőrző Íjász Egyesület

10.30 Szent László templomok a Kár-

11.00-16.00 Vártájfutás

pát-medencében – dr. Fodor János (nyugalmazott onkológus főorvos) könyvbemutató és vetítettképes előadás
Helyszín: nagyváradi vár, I épület, konferenciaterem
Szervező: Magyar Polgári Egyesület

Dr. Fodor János professzor, az MTA doktora,
nyugalmazott onkológus főorvos Szent László templomok a Kárpát-medencében címmel jelentette meg azt a hiánypótló kötetet,
amelyben a Kárpát-medencében fellelhető,
Szent László tiszteletére emelt, vagy róla
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Egyetem (PKE) információs sátra
Az érdeklődök az egyetemről, a továbbtanulásról, Erasmus-programról, nyelvtanulási lehetőségekről kaphatnak bővebb
felvilágosítást.

elnevezett templomokat gyűjtötte össze. A
Kárpát-medencében, a történelmi Magyar
Királyság területén 191 Szent Lászlóról elnevezett templomot, illetve kápolnát talált
a szerző. Ezek leírása és elemzése a könyv
legfőbb feladata. Leggyakrabban az ország
nyugati részében, azon belül is az Őrvidéken
szenteltek templomot Szent László tiszteletére. A Felvidéken szintén gyakran neveztek
el templomot Szent Lászlóról, de a Székelyföldön is számos Szent Lászlóról elnevezett
templomot találunk.
A különleges könyvbemutatón a szerző
nem csak a kötetet mutatja be, de arról is
hallhatunk, hogy ma, a 21. században mit
tehetünk azért, hogy méltók legyünk arra
a hatalmas örökségre, amit Szent László és
szellemisége képviselt az elmúlt századok
során.
A helyszínen a kötet kedvezményesen megvásárolható.

Helyszín: vársánc, Füveskert. Rajt-cél: Keleti kapu
Szervező: az Ady Endre Gimnázium Sportklubja

A tavalyi Vártájfutás sikeréből kiindulva idén
is megszervezzük a tájékozódási versenyt.
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk június 24-én, szombaton 11 és 16 óra között a
nagyváradi várba az Ady Endre Gimnázium
Sportklubja által szervezett vetélkedőre. A
megadott időszakban bármikor lehet indulni.
Két pályán is kipróbálhatják magukat a jelentkezők: lesz egy 1 kilométeres, illetve egy
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1,8 kilométeres pálya, amelyek érintik a vár
belső udvarait és a külső parkokat egyaránt.
Minden versenyző kap egy térképet, amin
bejelölt ellenőrző pontokat kell megtalálnia
a legrövidebb idő alatt. A verseny korosztálytól független: indulhat szülő gyerekkel,
sportolni vágyó fiatal vagy egy sétára vágyó
idősebb házaspár.

11.00–13.00 Elszármazottak találkozója
Helyszín: nagyváradi vár, E épület, I. emeleti konferenciaterem
Szervező: EMNT Egyesület
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A fejedelmi palota felfedezése –
A vármúzeum és a palotaépület megtekintése magyar, román nyelvű idegenvezetéssel
11.00, 14.00 és 16.00 órai indulással
magyar nyelvű, 12.00 és 15.00 órai
indulással román nyelvű idegenvezetés
zajlik.
10 személlyel indul el a csoport. 5 lej a belépő, 5 lej az idegenvezetés díja
Szervező: a nagyváradi vár turisztikai irodája

12.00 A sziklahitű király. Szent László
Kárpát-medencei Legendáriuma könyvbemutató
Helyszín: nagyváradi vár, Könyvház
Szervező: Partitipatio Alapítvány

A gyerekek számára is érdekesen dolgozza
fel a Szent Lászlóval kapcsolatos legendákat, szellemi vagy tárgyi emlékeket a Székelyföldi Legendárium csapatának legújabb
kiadványa, A sziklahitű király. A 2017-ben
megjelent kötet tulajdonképpen Szent László
Kárpát-medencei Legendáriuma, ami Szacsvától, azaz Kelet-Székelyföldtől egészen
Őrségig, Kelet-Ausztriáig egységesen bemutatja a 221 helyszínről begyűjtött Szent László-örökséget, történetet, legendát, amelyek
konkrét földrajzi koordinátákhoz kapcsolhatók.

12.00 Hollóének Hungarica Régizene
Együttes
Helyszín: nagyváradi vár, Fejedelmi udvar
Szervező: Karosi Turul Hagyományőrző Íjász Egyesület

12.30 Innováció az oktatásban – dr.
Aáry Tamás Lajos, az oktatási jogok
biztosának előadása. Bemutatkozik az
Ady Endre Gimnázium Új-Delhiben, a robotolimpián 10. helyezést elért csapata.
Helyszín: nagyváradi vár, I épület, konferenciaterem
Szervező: Szent László Egyesület

12.30 Kölcsönkért kovász – Gáll Tímea
Helyszín: nagyváradi vár, várudvar
Szervező: Partitipatio Alapítvány

Egy rendkívüli könyv bemutatójára várjuk a
gasztronómia iránt érdeklődőket: az Össznépi örömfőzésre elhozza a nagyváradi várba
Kölcsönkért kovász című „kosztoskönyvét”
Gáll Tímea.
A csíkmadarasi Gáll Tímeát nagyon sokan ismerhetik Borbás Marcsi Gasztroangyal című
műsorából, amelynek immár visszatérő vendége.
A Kölcsönkért kovász című kosztoskönyv jóval több receptgyűjteménynél – igazi időutazás ez a régi korokba, az élményt pedig
az ízes leírások, receptek mellett tovább fokozzák Ádám Gyula székelyföldi fotóművész
fényképei.

13.00 az Evilági együttes
gyermekkoncertje
Helyszín: nagyváradi vár, Fejedelmi udvar
Szervező: Szent László Egyesület
Kicsiknek és nagyoknak, egyszóval mindenkinek ajánlja magát az Evilági együttes. A
2011-ben Sepsiszentgyörgyön életre hívott
zenekar énekelt versekkel, népdalfeldolgozásokkal és saját szerzeményekkel törekszik
tartalmassá tenni fellépéseit. Az elmúlt évek
alatt – gyermekeknek és felnőtteknek szóló
műsoraikkal – ellátogattak Magyarországra,

Délvidékre és Erdély számos településére.
Váradra most a Dalóka családi koncertjüket
hozzák magukkal, ami a kicsik és nagyok körében egyaránt népszerű Varró Dániel korszerű mondókáira épül.
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kosztoskönyvének bemutatója

14.00 Stihl Timbersports Román
Országos Bajnokság döntője
Helyszín: nagyváradi vár, várudvar
Szervező: Stihl Timbersports

Nagyváradot választotta a román országos
bajnokság döntőjének helyszínéül a Stihl
Timbersports – az eseményt az 5. Szent László Napok keretében bonyolítják le a nagyváradi várban június 24-én, szombaton 14
órától.
Az ország minden tájáról érkező versenyzők
több próbában is összemérik rátermettségüket, és a győztes lesz az országos bajnok.
A favágóverseny szervezői igazi show-t
ígérnek harcsafűrészekkel, láncfűrészekkel,
fejszékkel.
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1. Nagyszínpad
2. Nyári színház
3. Kisszínpad
4. Bethlen-terem
5. B épület
6. G épület
7. I épület
8. M épület
9. E épület
10. CIT
11. Fejedelmi udvar
12. Kajatanya
13. Stihl Timbersports
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14.00–20.00 Mesterségbemutatók:
kopjafafaragás, bőrdíszművesség, fazekasbemutató, ólomüvegkészítés, szövés
Helyszín: nagyváradi vár, Fejedelmi udvar
Szervező: Nagyváradi Kézműves Ház Egyesület

14.00–16.00 Íjászoktatás
hagyományőrző íjakkal

szaki vizsgálatokra teljes titoktartás és különleges biztonsági intézkedések mellett
került sor. A kutatások során többek között
antropológusok, műszaki szakemberek, orvosok vizsgálták meg a koponyacsontot. A
pontos, hiteles szakmai adatgyűjtések után
elkészült Szent László királyunk arcrekonstrukciója is.

Helyszín: Aranyos bástya
Szervező: Deus Vult

15:00 A középkori nagyváradi vár virtuális 3D-s rekonstruálása.
A középkori nagyváradi várat rekonstruálja
virtuálisan, 3D-ben Mihálka Nándor régész
és Bíró Róbert a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) képzőművészeti szakos hallgatója.
Helyszín: nagyváradi vár, I épület, konferenciaterem
Szervező: Szent László Egyesület
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Az előadás során a nagyváradi vár középkori
épületegyüttesének és épületeinek virtuális
rekonstrukcióját megjelenítő videó elkészülési munkafolyamatáról számolnak be az
előadók. A 3D rekonstrukciókat összesített
régészeti feltárások, történelmi képi dokumentumok és leírások, valamint korabeli
építmények analógiái segítették. A munka
tudományos koordinátora, témavezetője dr.
Antik Sándor, a PKE professzora.

15.00 Szent László koponyaereklyéjének interdiszciplináris kutatása – dr.
habil. Pálfi György PhD, antropológus,
tanszékvezető egyetemi docens előadása (Szegedi Tudományegyetem Embertani Tanszék, Szeged)
Helyszín: nagyváradi vár, E épület, I. emeleti konferenciaterem
Szervező: Magyar Polgári Egyesület

2011 szeptemberében a győri bazilika Héderváry-kápolnájában található hermában
őrzött és Szent László királyunknak tulajdonított koponyát neves kutatókból álló szakmai
csapat az ereklyetartóból kiemelte, és azon
természettudományos vizsgálatokat és méréseket végzett.
Az említett természettudományos és mű-

16.00 Napkelettől napnyugtáig – a
Debreceni Hajdú Táncegyüttes fellépése
Helyszín: nagyváradi vár, nyári színház
Szervező: Debrecen Város Önkormányzata

16.30 Mutass jó példát! – Nőileg
közönségtalálkozó
Helyszín: nagyváradi vár, Könyvház
Szervező: Partitipatio Alapítvány

17.00 Szomszédnéni Produkciós Iroda
humortársulat fellépése
Helyszín: nagyváradi vár, Fejedelmi udvar
Szervező: Szent László Egyesület

Hármasban minden jobb – kívánságból is
három szokott lenni, magyar igazságból és
kismalacból meg főleg. A cím ellenére a
Szomszédnéni Produkciós Iroda Karinthy-gyűrűs humoristáiból csak kettő van, de A három
testőr is négy testőrről szól, szóval az Ön helyében én most nem kötnék ebbe bele – üzenik a fellépők.
Bálint Ferenc és Tóth Szabolcs több mint
másfél órás kalandra hívja az 5. Szent László
Napokra kilátogatókat. Ellátogathatnak a fiúk
nappalijába, megismerhetik a családjukat,
közösen tévézhetnek velük (persze a fiúknál
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lesz a távirányító), és még a jövőjükbe is bepillanthatnak úgy, hogy közben még a cipőjüket sem kell levenni.
Készen állnak a találkozásra?

17.30 Szent király, lovagkirály –
A Szent László-herma és a koponyaereklye vizsgálatai – Dr. Kristóf Lilla Alida
antropológus, paleoradiológus, muzeológus, a Szent László-kutatás szakmai
szervezője és a kötet felelős szerkesztőjének előadása és könyvbemutatója
Helyszín: nagyváradi vár- E épület, I. emeleti konferenciaterem
Szervező: Magyar Polgári Egyesület

Dr. Kristóf Lilla Alida antropológus, paleoradiológus, muzeológus kötete a 2011-ben
végzett tudományközi kutatómunkát mutatja be, ami Szent László koponyaereklyéjének
természettudományos, a Győrben őrzött

herma műszaki vizsgálataira, illetve a belső
ereklyetartó szakszerű tisztítására koncentrált. Az elvégzett tudományos vizsgálatokon
túl, a kötet történeti munkákkal is szolgál,
mintegy keretet adva a hat évvel ezelőtt elvégzett kutatásoknak.
A szerkesztők nagy gondot fordítottak arra,
hogy a nívós tanulmányokat tovább erősítsék a különleges és gazdag képanyaggal,
amely bevezeti az olvasót a kutatás rejtelmeibe, illetve az akkor megélt magasztos
légkörbe.
Néhány tanulmány a kötetből: Szent László
király sírja, kultusza és szentté avatása, Szent
László király alakja a magyarországi barokk
irodalomban, A Szent László-herma leírása
ötvösművészeti szempontból, Szent László
koponyájának háromdimenziós nyomtatott
másolata, Középkori pénzek Szent László király koponyájában és még sok más érdekes
tanulmány.
A helyszínen a kötet kedvezményesen megvásárolható.

18.00–20.00 Hagyományőrző
íjakkal íjászoktatás
Helyszín: Aranyos bástya
Szervező: Deus Vult

18.30 Borkóstoló Dúzsi Tamással
(Szekszárd)
Helyszín: nagyváradi vár, Könyvház
Szervező: Borbarátnők Társasága
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19.00

KFT–koncert

Helyszín: nagyváradi vár, nagyszínpad
Szervező: Szent László Egyesület
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Afrika, Balatoni nyár, Siker, pénz, csillogás,
Bábu vagy, Bál az Operában – ki ne kezdene
el dúdolni e dalok címét hallva. És nem csak
a Youtube-on vagy iTunes-on hallgathatjuk
idén végtelenítve, hanem a KFT együttessel is
együtt énekelhetjük ezeket a dalokat, ugyanis a 2017. június 19–25. között zajló Szent
László Napok fellépőjeként köszönthetjük a
máig nagy népszerűségnek örvendő zenekart. De bizonyára elhangzik majd az Elizabet
is, mint ahogy más női nevek köré írt dalok
is felcsendülhetnek, hiszen az együttes tagjai

írtak dalt Andrea, Eszter, Irén, Rózsa, Rózsák
Valériának vagy Teca címmel is.

21.00 Demjén Ferenc és zenekara –
koncert
Helyszín: nagyváradi vár, nagyszínpad
Szervező: Szent László Egyesület

Kell még egy szó, Iskolatáska, Hogyan tudnék élni nélküled, Jöjj vissza, vándor, Mikor
elindul a vonat, Szerelem utolsó vérig – ugye
nem is kell hozzátennünk, hogy Demjén Ferencről beszélünk, hiszen mindenki már dúdol egy dalt a felsoroltak közül, s napokra
„beleül a fülébe”. Az 5. Szent László Napokon pedig élőben is meghallgathatjuk a halhatatlanná vált slágereket, s együtt dúdolhatunk a Kossuth-díjas Demjén „Rózsival”.
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09.00–10.00 Szent László vitézeinek felvonulása zenészek és táncosok
kíséretében, hirdetve a szent király
ünnepét. A felvonulás a Körös áruháztól
a Fő utcán keresztül, a Kossuth utca
érintésével a nagyváradi várig tart.
10.00–20.00 Hagyományok kézről
kézre – Kézművesvásár
Helyszín: nagyváradi vár, Fejedelmi udvar
Szervező: Nagyváradi Kézműves Ház Egyesület

10.00–19.00 Népgyógyászati sátor
Ingyenes tanácsadás, csontkovácsolás,
inazás, bemutató jellegű népgyógyászati kezelések
Helyszín: nagyváradi vár, Fejedelmi udvar

10.00–16.00 Vizsolyi nyomda –
Papírnyomtatás az Iparművészeti
Múzeum segítségével megépített,
korhű (XVI-XVII. század) nyomdagépen
Helyszín: nagyváradi vár, Bethlen-terem/Grota Rosie

10.00–17.00 A Partiumi Keresztény
Egyetem (PKE) információs sátra
Az érdeklődök az egyetemről, a továbbtanulásról, Erasmus-programról, nyelvtanulási lehetőségekről lehetőségekről kaphatnak bővebb felvilágosítást.
Helyszín: nagyváradi vár, Fejedelmi udvar
Szervező: Partiumi Keresztény Egyetem, Nyíri Enikő
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10.30 Viselet- és fegyvertörténeti
bemutató
Helyszín: nagyváradi vár, Fejedelmi udvar
Szervező: Pro Partium Egyesület

13.15 Középkori dallamok
Helyszín: nagyváradi vár, Fejedelmi udvar
Szervező: Pro Partium Egyesület

13.45 Fegyverköpeny-készítés
Helyszín: nagyváradi vár, Fejedelmi udvar
Szervező: Pro Partium Egyesület

14.00–20.00 Mesterségbemutatók:
kopjafafaragás, bőrdíszművesség, fazekasbemutató, ólomüvegkészítés, szövés
Helyszín: nagyváradi vár, Fejedelmi udvar
Szervező: Nagyváradi Kézműves Ház Egyesület

14.15 Szent László Vitézeinek párviadalai, fegyveres bemutatója
10.30 A Pece-parti Párizs szecessziós
szépségei
Városnézés idegenvezetővel. Találkozó a
Szent László római katolikus templom bejáratánál, a túrát vezeti Moldován Gellért.
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11.00–12.00 Nyílt fitneszedzés –
Szabadtéri mozgás mindenkinek
Helyszín: nagyváradi vár, nyári színház
Szervező: Partitipatio Alapítvány

A fejedelmi palota felfedezése – A
vármúzeum és a palotaépület megtekintése magyar, román nyelvű idegenvezetéssel
11.00, 14.00 és 16.00 órai indulással
magyar nyelvű, 12.00 és 15.00 órai
indulással román nyelvű idegenvezetés
zajlik.
10 személlyel indul el a csoport. 5 lej a belépő, 5 lej az idegenvezetés díja
Szervező: a nagyváradi vár turisztikai irodája

12.00 Középkori táncok
Helyszín: nagyváradi vár, Fejedelmi udvar
Szervező: Pro Partium Egyesület

12.30 Szent László király törvényei
Helyszín: nagyváradi vár, Fejedelmi udvar
Szervező: Pro Partium Egyesület

Helyszín: nagyváradi vár, Fejedelmi udvar
Szervező: Pro Partium Egyesület

14.45

Középkori táncok

Helyszín: nagyváradi vár, Fejedelmi udvar
Szervező: Pro Partium Egyesület

15.00 A magyarság küldetése Európában – dr. Papp Lajos szívsebész
előadása
Helyszín: nagyváradi vár, E épület, I. emeleti konferenciaterem
Szervező: Magyar Polgári Egyesület

15.15 Ostromjáték a közönség
bevonásával
Helyszín: nagyváradi vár, Fejedelmi udvar
Szervező: Pro Partium Egyesület

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

Tompeti és Barátai váratlanul jelentek meg
a színen. Közvetlenségüknek, játékosságuknak köszönhetően a gyerekek rögtön barátjukká fogadták őket. Tompeti és Csillagszemű 2009 óta szórakoztatja és tanítgatja a
zene nyelvén keresztül a legkisebbeket. Élőzenés koncertjükön sok érdekes hangszerrel
is megismerkedhetnek a gyerekek, úgymint
furulya, szájharmonika, arab és afrikai dobok, kazu, gitár és egyéb zenélő kütyük.
A Tompeti-Show egy interaktív, zenés, nagyon szórakoztató családi show-műsor,
melynek megtekintése minden korosztály
számára ajánlott.

információs pontnál. Amennyiben nagy érdeklődés mutatkozik, több látogatócsoportot
alakítunk.
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16.00 Tompeti és barátai –
gyermekkoncert

17.00 Musica Historica –
régizene-koncert
Helyszín: nagyváradi vár, Vártemplom
Szervező: Szent László Egyesület
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16.00 Élő múlt a nagyváradi szecessziós
Darvas–La Roche házban – idegenvezetés
Rendkívüli sétára várunk mindenkit a nagyváradi Darvas–La Roche-házba. Külön kuriózumként pedig egy jelképes, egylejes belépő fejében a polgári palota egykori lakója,
Simon Judit – aki nem is olyan rég még a ma
már kordonokkal elkerített ágyban hajtotta
nyugovóra a fejét minden este – vezeti körbe az érdeklődőket. Mivel a helyek száma
korlátozott, a rendkívüli idegenvezetés előzetes regisztrációhoz kötött. Az érdeklődők
június 25-én, vasárnap 12 óráig jelezhetik
részvételi szándékukat a várban kialakított

11-15. századi magyar és nyugat-európai
muzsika csendül fel az idén június 19–25.
között zajló Szent László Napok zárónapján, június 25-én 17 órától a nagyváradi Vár
templomban. Az érdeklődők a lovagkirály
korának, illetve az őt már szentként tisztelő középkori századoknak (12–15. század) a
zenéjéből kaphatnak ízelítőt, ha betérnek a
nyár melegében árnyat nyújtó falak közé,
ahol az 1988-ban Budapesten megalakult
Musica Historica együttes viszi történelmi
zenei utazásra a nagyérdeműt.
A Musica Historica munkáját – saját bevallásuk szerint – alapos kutatások segítik, ám
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a meggyőződésük az, hogy a tudományos
háttér nem helyettesítheti a művészi invenciót, hiszen a régizene kísérletező, nyitott
műfaj.

18.00 Szent László-kvíz – általános műveltségi vetélkedő városalapító szent
királyunkról és Nagyváradról
Helyszín: nagyváradi vár, E épület, I. emeleti
konferenciaterem
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Ki tud többet Szent Lászlóról? Nagyvárad
alapítójának koráról? Hát a lovagkirályról
szóló legendákról? Vagy éppen a Körös-parti
város történelméről? – mind erre fény derül
fény, ugyanis a kulturális fesztivál programpontjai közé visszatér a kvíz.
Szent László trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. évfordulója alkalmából
még hangsúlyosabban lovagkirályunkról
szól majd az általános műveltségi vetélkedő. De lesz szó természetesen Nagyváradról
és a Szent László Napokról is.
Kérdez a Moszkva, majd a Bodega kávéház
kvízeiről már jól ismert Buda Kinga.
Legtöbb hatfős csapatok jelentkezését várjuk, a Szent László Napok Facebook-oldalán.
Tegye Ön is próbára tudását!

18.30 Metropol-koncert
Helyszín: nagyváradi vár, nagyszínpad
Szervező: Szent László Egyesület

Igazi nosztalgiakoncertre várja a váradiakat
a legendás Metropol Group.
Az együttest nagyváradi magyar gimnazisták alapították 1968-ban a Beatles, a Rolling Stones és az Illés bűvöletében. Az első
(és egyben sokáig utolsó) magyar nyelvű
albumuk (Electrecord /„égig érhetne az
ének…”/1978) után azonban a román kiadó nem tartotta „célszerűnek” az újabb
kiadványokat a „kisebbség nyelvén”. Fekete
kazetták, dobozok őrizték hűségesen a cenzúrázott, mellőzött anyagot, mint a megsemmisülés előtti utolsó dokumentumot,
ezekből válogatott a Moiras Records kiadó,
amikor 2016-ban megjelentette a The Black
Box című albumot.
E két album számos slágere és sok-sok rég
hallott dallam csendül fel tehát a Szent
László Napokon. Nosztalgiázzon velünk és a
Metropollal, vagyis Orbán Andrással, Szász
Ferenccel, Dobos Józseffel (gitár és vokál),
Trendler Józseffel (dob) és Virányi Attilával
(basszusgitár és vokál)!

Helyszín: nagyváradi vár, nagyszínpad
Szervező: Szent László Egyesület

Sok nagyváradi régi vágya teljesül a Szent
László Napok zárónapján, amikor nem más
lép a várban felállított színpadra, mint a legendás Omega együttes. Nem csupán a mi
álmunk válik ugyanakkor valósággá vasárnap este, hanem az együttes tagjaié is: mint
Kóbor János a koncertet bejelentő nagyváradi sajtótájékoztatóján elmondta, 55 éves
fennállásuk idején mindig is szerettek volna
eljutni a Körös-parti városba.
Az Omega a kommunizmus legsúlyosabb
éveiben, 1980-ban már járt ugyan Romániában, a körút azonban csak Brassót, Temesvárt, Aradot és Bukarestet érintette, a magyarlakta vidékekre nem engedte be őket az
akkori államhatalom, ráadásul a kommunista hatóságok az utolsó koncert után közölték
az együttes tagjaival, hogy nemkívánatos
személyek az országban, azaz diszkréten kitiltották őket Romániából.
Természetesen a rendszerváltás után jártak

már Erdélyben, de valahogy Nagyváradot
mostanáig elkerülték. De ez most megváltozik, és a Szent László Napokon fergeteges
nosztalgiakoncerttel kárpótolják itteni rajongóikat, és kápráztatják el a rockzene szerelmeseit. Felcsendül majd a Petróleumlámpa,
a Gyöngyhajú lány és sok más régi sláger,
amit oly régen vártunk.
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21.00 Omega-koncert
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a kulturalis fesztivalban

programok a legkisebbeknek
az 5. Szent László Napokon

Junius 23 – 25.
FEJEDELMI UDVAR
Június 23., péntek

Június 25., vasárnap

17.00 Libavonat – gyermekkoncert
18.00 Népmeseolvasás gyerekeknek a
jurtában

Június 24., szombat
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IKI gólyalábasok közreműködésével
11.30 Székelyföldi Legendárium –
mesevetítés. Levetítik a Likaskő, a Babba
Mária, a Rétyi Nyír és a Táltos asszony
című meséket. Helyszín a Könyvház.
12.00 A sziklahitű király. Szent László
Kárpát-medencei Legendáriuma - könyvbemutató. Helyszín a Könyvház.
13.00 Evilági gyermekkoncert
14.00 Középkori vásári attrakciók, az ORTIKI gólyalábasok közreműködésével
15.00-15.30 Tintaló Cirkusz
15.45-16.15 Tintaló Cirkusz
16.30-17.00 Tintaló Cirkusz
18.00 Népmeseolvasás gyerekeknek a
jurtában

10.00–19.00 Kézműves játszóház: agyagozás, nemezelés, bőrözés és fonaljátékok
10.00–18.00 Népi játszótér –
középkori játékok, ügyességi feladatok
11.00 Középkori vásári attrakciók, az ORT-

10.00-10.30 Tintaló Cirkusz
10.45-11.15 Tintaló Cirkusz
11.00 Batu-tá kalandjai – vásári bábjáték.
Bemutatja a debreceni Vojtina Bábszínház
11.30-12.00 Tintaló Cirkusz
12.15-12.45 Tintaló Cirkusz
16.00 Tompeti – gyermekkoncert
17.00 Horgászni tilos!
18.00 Népmeseolvasás gyerekeknek a
jurtában

www.szentlaszlonapok.ro

CSONKA BÁSTYA
KEREKÍTŐ BABA-MAMA
PIHENŐSÁTOR, NAGYVÁRADI VÁR

13.00 Gyermekáldás, életadás, természetes szülés-születés a magyar néphagyományban – Bernád Ilona bába, természetgyógyász előadása

OMNI YOGA AND LIFESTYLE STUDIO
PROGRAMJA

Június 24., szombat
10.00 Kismamajóga
11.00 Kerekítő bábos torna a Nagyváradi
Kerekítő Közösség szervezésében
12.00 Asszonytársi segítők – előadás és
beszélgetés a Holdvirág Dúlakör szervezésében
13.30 Az újszülött, csecsemő, gyermek
ápolása, nevelése és gyógyítása néphagyományunkban – Bernád Ilona bába,
természetgyógyász előadása

Június 25., vasárnap
10.00 Kismamajóga
11.00 Kerekítő bábos torna a Nagyváradi
Kerekítő Közösség szervezésében
12.00 Asszonytársi segítők – előadás és
beszélgetés a Holdvirág Dúlakör szervezésében

Június 24., szombat
Helyszín: füveskert, vársánc
10:00 – 11:00 Body Art – Molnár Andrea
11:00 – 12:00 Hatha-Yoga – Ertsey Zsolt
16:00 – 17:00 Hatha-Yoga Flow – Renata
Coznici

Június 25., vasárnap
Helyszín: füveskert, vársánc
10:00 – 11:00 Energizing Morning Hatha-Yoga – Renata Coznici
16:00 – 17:00 Body Art – Molnár Andrea
17:00 – 18:00 Hatha-Yoga – Ertsey Zsolt

/SzentLaszloNapok2017
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MÉG GAZDAGABB
KÍNÁLATOT ÍGÉR IDÉN
A SZENT LÁSZLÓ NAPOK
Interjú Zatykó Gyula főszervezővel
Igazi fesztiváli kavalkáddal várja az idén
immár 5. kiadásához érkezett Szent László

Napok a nagyváradi várba a városból és a
környékről – határon innen és túlról – érkezőket, a kulturális fesztiválon belül pedig
valóságos gyermekfesztivállal várják a legkisebbeket is. Szent László évében ugyanakkor még több rendezvény mutatja be városalapító lovagkirályunk életét, a róla szóló
legendákat. Zatykó Gyulával, a Szent László
Napok főszervezőjével beszélgettünk.
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– Idén immár 5. alkalommal készülnek
a Szent László Napokra, szép kor ez már
egy kulturális fesztivál életében. Főszervezőként hogyan tekint vissza az elmúlt
négy alkalomra? Számítottak arra, hogy
minden évben sikerül tízezreket megmozgatni a minőségi szórakoztatás jegyében?
– Ezelőtt négy évvel elindítottunk valami
újszerű, a minőségi szórakozást szem előtt
tartó rendezvényt. A célkitűzésünk az volt,
hogy még ismertebbé tegyük városalapí-

tónk, Szent László királyunk munkásságát
az itt élő emberek előtt, nemzetiségtől függetlenül. A rendezvényt igényes formában,
családbarát hangulatban sikerült lebonyolítanunk, akkor még a Rhédey-kertben. Ennek
olyan sikere volt, hogy eldöntöttük, évente
megismételjük. Közben bővült a programok
száma, rendezvényünk bekerült a nagyváradi várba, ezáltal majdnem az összes program egy helyen zajlik. Nagyszerű felhajtó
ereje volt a fesztiválnak, rengeteg önkéntes
csatlakozott hozzánk. Szép gondolatokkal
emlékezem erre az időszakra.

– Az eddig bejelentett programokat,
nívós képzőművészeti eseményeket,
koncerteket látva pedig egyértelmű,
hogy sikerült tartani az első évben oly
magasra tett mércét, sőt, talán kimondható, hogy ahogy teltek az évek, egyre
összeforrottabbá vált a rendezvény. Mi a
titkuk?
– Természetes dolog a fejlődés utáni vágy.
Örülök, hogy így látja, szerintem is kiforrottabb, a rendezvény egészét tekintve nagyobb, több programot magában foglaló
kulturális fesztivállá nőttük ki magunkat.
Egyre több helyről kapunk elismerést, és
intézmények is csatlakoztak a szervező
csapathoz partneri minőségben. Nincs
semmiféle titka ennek a dolognak, a kitartó munka eredménye ez az elismerés mind
az intézmények, mind pedig a nagyváradi
közösség részéről.
– Bizonyára ez az oka annak is, hogy az
idén már a nagyváradi önkormányzat is
partnerként állt hozzá a rendezvényhez.

Beavatna bennünket abba, hogy pontosan miben is áll az együttműködés?
– Az önkormányzattal való együttműködésünket folyamatos fejlődés jellemezte.
2013-ban, az első alkalommal megrendezett Szent László Napok alkalmával a
város akkori vezetése még helyszínt sem
volt hajlandó biztosítani, így kerültünk a
Rhédey-kertbe, ami nem a város kezelésében van. A következő évben már székeket
és más, a rendezvényt segítő eszközöket
kaptunk kölcsönbe, illetve felmehettünk
a városháza tornyába, ahonnan kürtösök
Szent László-éneket adtak elő. A nagy áttörés 2015-ben következett be, amikor a
mi rendezvényünk avatta fel az akkor még
csak félig felújított várat. Azóta stabilan
ez a kulturális fesztivál helyszíne, idén is
itt zajlik a rendezvény. Tavaly egy kis ös�szeggel, az idén viszont a logisztikai segítség mellett egy jelentősebb összeggel is
„beszáll” az önkormányzat a rendezvény
megszervezésébe. Ez a normális hozzáállás, hiszen a rendezvény az adófizetők
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kulturált szórakoztatását biztosítja. Nem
utolsó sorban a városimázs szempontjából
is fontos esemény a Szent László Napok.
– Ha már partnerekről beszélünk, talán
soha nem csatlakozott még ennyi intézmény, szervezet társszervezőként, partnerként a kulturális fesztivál lebonyolításához.
– Ez valóban így van. A Partiumi Keresztény Egyetem képzőművészeti tanszékével régebbi a kapcsolatunk. Az idei évben
viszont partneri szerződést kötöttünk az
egyetem vezetőségével, ennek értelmében egyes szakokon elismerik szakmai
gyakorlatnak a nálunk eltöltött tevékenységét. A Máltai Szeretetszolgálat, a Posticum Kulturális Központ, a bukaresti Balassi
intézet és a Nemzetközi Gyermekmentő
Szolgálat is bekapcsolódik idei programjaink még színesebbé tételébe. Kiemelt
szerepet kap díszvendégünk, Debrecen.
Testvérvárosunk önálló programokkal mutatkozik be: június 23-án, pénteken nyitja

meg programkavalkádját. Az idei esztendő
Szent László éve. Ennek jegyében a Miniszterelnöki Hivatal Nemzetpolitikáért felelős
Államtitkársága Kárpát-medencei freskókat ábrázoló kiállítást hoz el a nagyváradi
várba. A Kárpát-medencét átfogó iskolák
közötti verseny döntőjének a színhelye lesz
a nagyváradi vár – itt fog kiderülni, melyik
iskola csapata tud a legtöbbet Szent Lászlóról. Az itt említett intézmények mellett
számtalan egyesület önálló programmal
vesz részt a kulturális fesztiválon.
– Végigtekintve az idén június 19–25.
között zajló Szent László Napok programján, elárulja, mi az Ön kedvence, illetve milyen programpontokat ajánlana
olvasóink figyelmébe?
– Viccesen azt szoktam mondani, hogy a
zárókoncert a kedvencem, hiszen ez azt
jelenti, hogy lezajlott az esemény. De a
viccet félretéve, a Nagyváradról elszármazottak találkozóját tartom sikeresnek, itt
sok régen látott nagyváradival lehet talál-

kozni. A magyar ízek kóstolója, avagy az
örömfőzés is sikeres rendezvény. Nincs
jobb annál, mint nevető gyermekeket
látni, ezért a gyermekrendezvények
is rendkívül fontosak – idén valóságos
gyermekfesztiváli kavalkád alakul ki a
fesztiválon belül, annyi programot kínálunk a legkisebbek számára. Ebben az
évben ugyanakkor még jobban odafigyelünk a külsőségekre, megpróbálunk
minél több, a vár hangulatához illő középkori viseletet felvonultatni, így látványában is még gazdagabb lesz a fesztivál. És mivel 2017. Szent László éve,
még több rendezvényünk középpontjában áll városalapító lovagkirályunk:
a meséktől a tárlatokon át egészen a
tudományos előadásokig – valamennyit
nagy szeretettel ajánlom az érdeklődők
figyelmébe.
– Évről évre több program, nagyobb
helyszín, több résztvevő volt. Lehet
ezt még fokozni több program, több
intézmény, netalán több helyszín bevonásával a jövőben?
– Nem biztos, hogy a nagyobb több is.
Egy adott pillanatban, amikor eléri valami a kívánt tömeget, eléggé nagynak
kell minősíteni, és ezt kell még jobbá
tenni. Egy kis mozgástér még van, hiszen az egyik célkitűzésünk az, hogy a
nagyváradi románság is megismerje
Szent Lászlót mint városalapító királyt.
Én akkor lennék a legboldogabb, ha
egyszer elérnénk azt, hogy ez a rendezvény váljon a város hivatalos napjává.
Ezen még sokat kell dolgozni.
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HÁZIREND
A rendezvény helyszíneire a belépés, illetve az ott-tartózkodás az alábbi feltételek
elfogadása és betartása mellett lehetséges:
1. A belépés eseményeinkre – pár kivételtől
eltekintve – ingyenes.

11. Vigyázzunk a várban elhelyezett
térelemekre!

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

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

3. 18 éven aluliakat alkohollal és
dohányáruval nem szolgálnak ki.
4. A rendezvény területére háziállatot
behozni nem ajánlott. Amennyiben
ez elkerülhetetlen, akkor a gazda
szájkosárral, pórázon vagy ketrecben
köteles tartani házi kedvencét, és
gondoskodnia kell az állat higiéniájáról.
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5. A rendezvényről hang- és képfelvétel
készül. Minden résztvevő, aki
a felvételeken feltűnik, csak a
beleegyezésével nevesíthető. Az
illető semmilyen követeléssel nem
élhet a felvétel készítőivel vagy a
rendezvényszervezőkkel szemben.
6. A rendezvény ideje alatt engedélyezett
a fotózás, azonban a koncertekről
mozgóképet és hangfelvételt csak a
szervezők írásos beleegyezésével lehet
készíteni.
7. A kábítószer-kereskedelem és -fogyasztás
– a hatályos törvények szerint – a
rendezvény területén szigorúan tilos!
8. A szervezők engedélye nélkül
kereskedelmi tevékenységet folytatni a
rendezvény teljes területén tilos.
9. Kéregetni a rendezvény területén tilos.
10. Tűz rakása/gyújtása szigorúan tilos.

13. Kérjük, a szemetet – beleértve a
cigarettacsikkeket – csak a kihelyezett
szemetesládákba dobni.
14. Kérjük, hogy csak a kijelölt
illemhelyeket használják.
15. Kérjük a talált tárgyakat az információs
sátornál leadni. Az elveszett tárgyakat
ugyanitt lehet megtalálni.
16. A látogatók esetleges felelőtlen
magatartása miatt keletkező károkért a
rendezők felelősséget nem vállalnak.
17. A rendezvény területén egészségügyi
ellátóhely, rendőrség és egy információs
pont áll vendégeink rendelkezésére.
Bármilyen gond, provokáció esetén
forduljon a helyszínen lévő rendvédelmi
szervekhez vagy a szervezőkhöz.
Kérjük, a rendbontást kerülve élvezze
programjainkat.
18. Egyes esti programok idejére az idős,
illetve mozgáskorlátozott vendégeink
számára ülőhelyet tartunk fenn.
Ezek elfoglalása érkezési sorrendben
történik, ezért javasoljuk, érkezzenek
meg idejében a helyszínre. A
fiatalabbakat arra kérjük, ne foglalják
el az ülőhelyeket, illetve adják át
helyüket az idősebbeknek. Igény esetén
az idősebbek hozhatnak magukkal
ülőalkalmatosságot.

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

TÁRSSZERVEZŐK

NAGYVÁRADI
KÉZMŰVES HÁZ
CASA MEȘTEȘUGĂREASCĂ
ORĂDEANĂ

KIEMELT PARTNEREK

PARTNEREK
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KIEMELT MÉDIAPARTNEREK

MÉDIAPARTNEREK

FŐSZERVEZŐ

VÍZFELELŐS

SÖRPARTNER

FŐTÁMOGATÓ INTÉZMÉNYEK

Megvalósult
a Magyar Kormány
támogatásával

Debrecen
Megyei Jogú Város
Önkormányzata

PRIMĂRIA MUNICIPIUL

ORADEA

NAGYVÁRADI

emberi erőforrások
minisztériuma

POLGÁRMESTERI HIVATAL

KIEMELT TÁMOGATÓK
SZERENCSEJÁTÉK
SERVICE
NONPROFIT KFT.

PRO PATRIA
egyesület
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TÁMOGATÓK

KOVÁCS KOVÁCS
SRL
ADOMÁNYOZÓ
DR. FERENCZ JÓZSEF

KÁDÁR JÁNOS

SIPOS SÁNDOR

PARDEK ISTVÁN
L&P AUTOCENTER

A 5. Szent László Napok programfüzete. Kiadja a Szent László Egyesület.
Szerkesztette: Bálint Eszter, Nagy Orsolya. Borító- és arculatterv: Fórizs Attila.
Fotók: Boros Csilla, Mohácsi László Árpád, Molnár Ferenc, Ürmösi Levente Mihály
Kapcsolat: 410210, Nagyvárad, Kálvin János u. 1. szám
A szervezők fenntartják a műsorváltoztatás jogát!

