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Festivalul Zilele Sfântului Ladislau • Oradea

20-26 IUNIE 2022
Atunci când, cu ani în urmă, pe scena mare amplasată la umbra copacilor din
Parcul Nicolae Bălcescu a răsunat pentru prima dată vocea lui Rúzsa Magdi sau
melodiile formației Csík „susținute din fundal” de András Lovasi și Tibi Kiss, am
bănuit că vom avea succes, dar nu ne-am imaginat nici pe departe că Zilele
Sfântului Ladislau vor deveni nu doar festivalul orașului și al regiunii, ci unul din
cele mai mari festivaluri ale comunității maghiare din Bazinul Carpatic.
Ne-am imaginat un eveniment în cadrul căruia vor urca pe scena urbană nu
doar cele mai sonore nume ale culturii, ale muzicii clasice, ale muzicii ușoare sau
ale dansului maghiar, ci va fi reprezentată și comunitatea locală, dovedind că
există și este în continuare capabilă să creeze valori.
De atunci s-au întâmplat multe: festivalul a depășit în câțiva ani limitele Parcului Bălcescu și a intrat în Cetatea Oradea, transformând acest loc istoric, clasic
într-unul din cele mai frumoase și impresionante locuri de desfășurare ale unui
festival din Oradea, am putut asculta live artiști din ce în ce mai cunoscuți - concertul Omega fiind, probabil, una din cele mai memorabile experiențe ale spectatorilor. Acum, cu ocazia celei de-a X-a ediții jubiliare, vom face din nou un pas
important: pe lângă activitățile din Cetate, ne vom extinde și mai mult în oraș și
îi așteptăm pe spectatorii noștri cu concerte de mare anvergură în Piața Unirii.
Scopul nostru este, în continuare, nu doar să prezentăm cultura maghiară, ci și
ca întreaga comunitate orădeană să se simtă acasă și să se identifice și mai mult
cu orașul Sfântului Ladislau.
Și nu doar la acest jubileu, și nu doar la următorul festival al Zilelor Sfântului
Ladislau, ci și în viața de zi cu zi.
Organizatorii Zilelor Sfântului Ladislau

Joi, 23 iunie
Cetatea Oradea, Curtea Princiară

21:00 SPEAK FLOYD
Vineri, 24 iunie
Cetatea Oradea, Curtea Princiară

20:00 FIGURI REÎNVIATE

SPECTACOLUL ANSAMBLULUI ARTISTIC MUREȘUL

CONCERTE

Piața Unirii

19:00 TÓTH GABI
21:00 BAGOSSY BROTHERS COMPANY
Sâmbătă, 25 iunie
Cetatea Oradea, Curtea Princiară

17:30 SHALOM CHAVERIM!

CONCERT ORADEA WIND ENSEMBLE

20:00 BLUES B.R.OTHERS SHOW
Piața Unirii

19:00 TRANSYLVANIUM
21:00 NAGY FERÓ ȘI BEATRICE
Duminică, 26 iunie
Cetatea Oradea, Curtea Princiară

19:30 ANDREA MAHÓ, RÉKA KOÓS,
BALÁZS NAGY ȘI TIBOR BUCH

Piața Unirii

21:00 ÁKOS
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VINERI
17 IUNIE
18:00 Balaton, lacul meu, lacul nostru
Loc: Cetatea Oradea, Galeria Vilidár István
(palatul Princiar, corp C, et. 1)
Organizator: Asociația Internațională
Euro Foto Art
Expoziția va prezenta atmosfera minunată
pe parcursul a celor patru anotimpuri, de
pe malul lacului Balaton prin prisma fotografiilor artistice făcute de fotograful Anikó
Bereki din Budapesta.
Expoziția va fi vernisată de Gyula Zatykó,
organizator principal al Zilelor Sfântului
Ladislau.
În colaborare cu: Katalin O. Andrássy,
pian, Sándor József Thurzó, violă
Perioada de vizitare: 17 iunie – 5 iulie

VINERI, 17 iunie
17:00 Arta modernistă la Oradea
Loc: Muzeul Orașului Oradea, et. 2
Organizator: Galeria Quadro Cluj, Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului,
Oradea
Co-organizator: Asociația Szent László
Expoziția va fi vernisată de Székely Sebestyén György, directorul Galeriei Quadro
și Zuh Deodáth, curator
Perioada de vizitare: 21 iunie – 30
septembrie

DUMINICĂ
19 IUNIE
11:00 Clubul fotografic Debrețin a
împlinit 90 de ani
Loc: Cetatea Oradea, Galeria Euro Foto
Art – Centrul Expozițional FIAP România
Organizator: Asociația Internațională
Euro Foto Art
Co-organizator: Primăria Debrețin,
Muzeul Țării Crișurilor
În cadrul acestei expoziții vom putea admira fotografiile foștilor și a actualilor membri
ai clubului înființat în 1931, fotografii ce ne
arată importanța rolului fotografiei din Debrețin în istoria fotografiei din Ungaria.
Expoziția va fi vernisată de István Tóth, fotograf (AFIAP, ESFIAP), curator
Perioada de vizitare: 19 iunie – 10 iulie

Deși cunoaștem multe detalii despre patrimoniul artistic interbelic din Oradea, suntem totuși datori cu creionarea unei imagini mai clare și mai detaliate ale acestei
epoci. Expoziția își propune să contribuie
la conturarea acestei imagini la o scară mai
mare și dorește să deschidă noi perspective în privința interpretării epocii. Vor fi expuse circa 60 de lucrări din colecția Muzeului Țării Crișurilor și din mai multe colecții
private, opere care pot fi admirate mai rar.
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LUNI, 20 iunie

LUNI
20 IUNIE
17:00 Artiști orădeni la Zilele Sfântului Ladislau
Loc: Cetatea Oradea, corp M
Organizator: Asociația Cultural-Artistică
Slash Light
Perioada de vizitare: 21– 26 iunie, zilnic
între orele 11:00-14:00 și 16:00-19:00
În cadrul expoziției publicul va putea admira fotografii, picturi și diferite creații vizuale ale artiștilor orădeni precum Attila
András, Bánházy Gyöngyi, Gabriela Cristea, László Furák, Imre E. Illés, Emil Lajos
Kovács, Andrei Mezei, Erzsébet Mészáros
Varga, Brigitta Szabó, Éva Szegedi, Vasile
Koter, Bernadette Varga, István Weiss.
Evenimentul se va desfășura în colaborare
cu trupa rock Stevie Ker.
17:30 Reîntoarcerea - Expoziția individuală a artistului plastic József Toró,
originar din Oradea
Loc: Galeria Tibor Ernő
Organizator: Partiumi Magyar Ház
Co-organizator: Primăria Debrețin

Expoziția va fi vernisată de István Puskás,
viceprimarul municipiului Debrețin. Materialul expoziției va fi prezentat de Töhötöm
Csathó, directorul artistic al Galeriei Tibor
Ernő Galéria. Vor fi expuse picturi ale artistului realizate în perioada 2004–2022.
În colaborare cu: Sándor József Thurzó, violă
Perioada de vizitare: 21 iunie – 3 iulie
19:00 Gala de deschidere a festivalului - spectacolul de dans Crinul de foc
Loc: Teatrul Szigligeti
Organizator: Asociația Szent László
Co-organizator: Primăria Debrețin

ORADEA
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Spectacolul mistic de dans, susținut de cei
70 de artiști ai Ansamblului Popular Debrețin în colaborare cu celebra orchestră Bürkös, deținătoare a mai multor premii, relatează povestea misterioasă a maturizării
Nuței, zâna-vrăjitoare ardeleancă, respectiv a conștientizării, în paralel, atât a puterii
sale magice, cât și a sorții sale tragice.
Vilmos Hercz, regizorul și coregraful ansamblului, deținător al premiului Tinerilor
Maeștri în Arta Populară, și-a imaginat un
spectacol clădit pe stiluri muzicale și dansuri autentice secuiești, maghiare, rromani
și românești. Spectacolul combină, într-un
mod impresionant, la nivel acustic și vizual,
toate regiunile și cultura populară de pe
teritoriul Ungariei istorice, caracterizate
prin dansuri extraordinare, solo și de grup,
respectiv printr-o adevărată paradă de costume nou-nouțe, multicolore, realizate cu
măiestrie artizanală.
Intrarea este gratuită, dar se va realiza pe
bază de invitați

MIERCURI
22 IUNIE
16:00 Premierea câștigătorilor expoziției de design grafic Publicritic și
vernisajul expoziției
Loc: Amfiteatrul Universității Creștine Partium, clădirea de pe str. Sulyok István
Organizator: Universitatea Creștină Partium Departamentul de Arte
Co-organizator: Asociația Szent László
Departamentul de Arte a Universității
Creștine Partium, în parteneriat cu Zilele
Sfântului Ladislau, a organizat și anul acesta concursul internațional de design grafic
Publicritic. De data aceasta participanții

JOI, 23 iunie

au fost invitați să realizeze o critică vizuală
pe tema periferiilor. Odată cu decernarea
premiilor, 34 de postere și 26 de GIF-uri
vor putea admirate în stațiile de autobuz
și troleibuz din Oradea. Pentru a vizualiza
GIF-urile veți avea nevoie de aplicația Artvive cu ajutorul căreia imaginile vor prinde
viață pe telefonul dumneavoastră.

JOI
23 IUNIE
Sfântul Ladislau – povești, locuri,
legende
Loc: Cetatea Oradea
Organizator: Institutul de Cercetare și Muzeul Polonez
Co-Organizator: Asociația Agricultor ilor
din Valea Ierului
Expoziția în aer liber prezintă toate așezările din Bazinul Carpaților care poartă numele Sfântului Ladislau, precum și o perspectivă asupra legendelor asociate cu regele
cavaler.
Perioada de vizitare: 23 – 27 iunie
10:00 Conferința internațională de
turism și alimentație publică - ziua unu
Loc: Universitatea Creștină Partium, str.
Sulyok István nr. 14-16.
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VINERI, 24 iunie
Organizatori: Universitatea Creștină
Partium, Universitatea Maghiară de Științe
Agricole și Științele Vieții
Parteneri: Asociația Agricultorilor din
Valea Ierului, Asociația Szent László

exemple, ideile și modelele de adaptare de
succes pot oferi răspunsuri comune la întrebările de astăzi.
Mai multe informații pe site-ul www.sites.
google.com/partium.ro/ithc22/english

Evenimentul, la care publicul trebuie să
se înregistreze în prealabil, își propune să
ofere cercetătorilor și experților din sectorul turismului și ospitalității o oportunitate
de a gândi împreună în speranța că bunele
exemple, ideile și modelele de adaptare de
succes pot oferi răspunsuri comune la întrebările de astăzi.
Mai multe informații pe site-ul www.sites.
google.com/partium.ro/ithc22/english
21:00 Concert Speak Floyd
Loc: Cetatea Oradea, Curtea Princiară
Organizator: Asociația Szent László
Melodiile celebrei trupe Pink Floyd vor
fi interpretate de tribute band-ul Speak
Floyd din Cluj-Napoca.

VINERI
24 IUNIE
10:00 Conferința internațională de
turism și alimentație publică - ziua doi
Loc: Universitatea Creștină Partium, str.
Sulyok István nr. 14-16.
Organizatori: Universitatea Creștină
Partium, Universitatea Maghiară de Științe
Agricole și Științele Vieții
Parteneri: Asociația Agricultorilor din
Valea Ierului, Asociația Szent László
Evenimentul, la care publicul trebuie să
se înregistreze în prealabil, își propune să
ofere cercetătorilor și experților din sectorul turismului și ospitalității o oportunitate
de a gândi împreună în speranța că bunele

10:00–20:00 Târgul Meșteșugăresc
Loc: Cetatea Oradea
Organizator: Asociația Agricultorilor din
Valea Ierului
16:00 Caleidoscop caricatural - Expoziția caricaturistului Attila Szalai din
Voivodina
Loc: Tiltott Csíki Söröző Oradea (str. Vasile
Alecsandri nr. 13)
Program de vizitare: 24 – 25 iunie
Organizator: Tiltott Csíki Söröző Oradea

ORADEA
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Attila Szalai s-a născut în 1964 la Subotica
(Serbia). În 1989 a absolvit Facultatea de
Agricultură, specializarea Ingineria Irigațiilor din cadrul Universității din Novi Sad.
Este caricaturist profesionist din 1995. Lucrările sale au putut fi vizionate în câteva
zeci de expoziții individuale și de grup, obținând numeroase recunoașteri naționale
și internaționale. În 2003 a publicat volumul
de caricaturi Balkáni kaleidoszkóp (Caleidoscop balcan), iar în 2016 volumul Sport,
Művészet és Rock and Roll (Sport, Artă și
Rock and Roll). A ilustrat mai multe cărți și
i-au fost publicate aproximativ 5000 de desene în diferite publicații tipărite (Hét Nap,
Magyar Szó, Mézeskalács, Hrvatska riječ,
Nemzeti Sport, Népsport) sau online (Manchester Evening News și Sport 360 Dubai).
17:30 În vraja pieselor clasice
Loc: Cetatea Oradea, corp M
Organizator: Asociația Cultural-Artistică
Slash Light
Contratenorului Viktor József va interpreta
melodii celebre din operele lui Wolfgang
Amadeus Mozart, Andrew Lloyd Webber,
Lehár Ferenc, Kálmán Imre, Johann Strauss
și mulți alții. Va fi acompaniat la pian de
Mercedes Ferencz.

VINERI, 24 iunie

18:00 Degustare de vin cu Crama
Móricz din Srem
Loc: Cetatea Oradea, corp M, subsol
Organizator: Asociația Prietenele Vinului
Taxa de participare: 60 lei

Regiunea Srem este o regiune istorico-geografică pe teritoriul vechiului Regat al
Ungariei, pe teritoriul actual al Croației și
Serbiei; este macroregiunea dintre Dunăre și Sava. Crama Móricz și-a început activitatea viticolă și vinicolă în anul 2011, la
inițiativa și cu sprijinul oenologului remarcabil Oszkár Maurer. Și-au asumat, în speță,
reînvierea acestei vechi regiuni viticole regale. Vița de vie este cultivată pe dealurile
Fruška Gora. „Domnul a creat acest deal cu
voioșie și este evident că l-a creat pentru
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Vineri, 24 iunie
vin! Clima este propice: fără perioade de îngheț și aproape de Dunăre. Solul este atât
vulcanic, cât și sedimentar, ceea ce conferă arome excepționale fructelor cultivate
aici” – declară ei. Consideră că este demn
de menționat că via este cultivată ecologic, fără pesticide și ierbicide, îngrășământ
chimic sau substanțe de stropit care se absorb. Vinul se fabrică fără a fi strecurat sau
clarificat, produsul fiind clasificat bio, de
cea mai înaltă clasă, fiind îmbuteliate doar
vinuri naturale.
Se vor prezenta la Oradea cu riesling, cu
mențiunea că vor aduce și varianta de „vin
de portocale”. Cei interesați vor putea gusta și un mariaj cu un nume respectat, fiind
prezentat, totodată, amatorilor de vinuri
din Oradea și vinul emblematic al cramei,
Blaufränkisch.
Pentru a participa la eveniment este necesar să vă rezervați un loc în prealabil, pentru asta vă rugăm să sunați la numărul de
telefon 0744-770-436.

19:30 Imn la înălțime – Expediția pe
Muntele Everest cu acompaniament de
pian

18:30 Mai mult decât șansonete pe
balconul Casei Kolozsváry

19:00 Concert Tóth Gabi

Loc: balconul Casei Kolozsváry (str. Iosif
Vulcan nr. 2)
Organizator: Asociația Szent László
Viața este ca un montagne russe: cu momente uneori mai fericite, alteori mai triste,
mai intense sau mai lente. La fel ca selecția
de melodii ale artiștilor. Vă invităm să descoperiți ce s-a întâmplat la Lelle sau cum ar
fi să trăim 120 de ani. Și Stux ne va povesti
cum e viața la Paris și vom putea călători
și la etajul unui autobuz. Vă garantăm că
vom cânta și vom bate ritmul împreună pe
parcursul serii!
Interpreți: Ibolya Mészáros, István Papp, la
pian îi va acompania Gergely Dargó.

Loc: Universitatea Creștină Partium, Sala
Festivă (str. Primăriei nr. 36)
Organizator: Asociația Szent László

Pianistului Zoltán Thurzó va vorbi despre
experiența lui de a cânta la pian pe Muntele Everest.

Loc: Piața Unirii
Organizator: Asociația Szent László

Una dintre cele mai importante figuri ale
scenei muzicale maghiare va concerta
pentru prima dată la Oradea. Muzica populară a fost o parte importantă a vieții sale,

ORADEA
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VINERI, 24 iunie

iar recent s-a întors la rădăcini și elementele folclorice au devenit din nou o parte
importantă a cântecelor sale.
20:00 Figuri reînviate – spectacolul
Ansamblului Artistic Mureșul
Loc: Cetatea Oradea, Curtea Princiară
Organizator: Asociația Szent László
Spectacolul de dans este inspirat din tradițiile multicolore din centrul Transilvaniei.
Varietatea acestei zone se datorează, pe de
o parte, de întâlnirea regiunilor etnografice clasice, bine cunoscute și contopirea
acestora în forme de tranziție, iar pe de altă
parte, de diversitatea formelor coregrafice și muzicale datorate varietății etnice a
regiunii. Selecția ansamblului este variată
atât din punctul de vedere al tipurilor de
dansuri, cât și al muzicii, al costumelor și al
atmosferei.
Regizor-coregraf: János Varga
Dirijor: István Moldován-Horváth
Directorii ansamblului: Zsuzsánna Törzsök și Sándor Csaba Farkas

21:00 Concert Bagossy Brothers
Company
Loc: Piața Unirii
Organizator: Asociația Szent László
Trupa Bagossy Brothers Company a fost
înființată la Gheorgheni în mai 2013 când
muzicienii cântau deja împreună de mai
mulți ani. Trupa a devenit renumită în scurt
timp, iar melodiile artiștilor au răsunat deja
pe multe scene din țară și din străinătate.
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SÂMBĂTĂ, 25 iunie

SÂMBĂTĂ
25 IUNIE
09:00–14:00 Competiție gastronomică tradițională – degustarea aromelor
maghiare
Loc: Cetatea Oradea, Curtea Princiară

Expoziția va fi vernisată de Gyula Zatykó,
organizatorul principal al Zilelor Sfântului
Ladislau
Expoziția prezintă fotografiile făcute de
fotograful Károly Zsolt Nagy, antropolog
cultural, preot reformat din Sárospatak,
Ungaria, în Cimitirul Evreiesc de pe strada
Salgótarján.
Perioada de vizitare: 25 iunie – 14 iulie
14:00 Un cântec bun pentru o masă
bună - Concert Kiss Music Band
Loc: Cetatea Oradea, Curtea Princiară
Organizator: Asociația Pro Partium
17:30 Shalom Chaverim! – Concert
Oradea Wind Ensemble
Loc: Cetatea Oradea, Curtea Princiară
Organizator: Asociația Szent László

Competiția gastronomică „Degustarea aromelor maghiare” a devenit un eveniment
tradițional în cadrul Zilelor Sfântului Ladislau. Nici anul acesta nu va lipsi festinul de
arome ce vă așteaptă în Cetatea Oradea.
10:00–20:00 Târgul Meșteșugăresc
Loc: Cetatea Oradea
Organizator: Asociația Agricultorilor din
Valea Ierului
11:00 De când te-am pierdut pe tine…
Loc: Sinagoga Neologă Sion
Organizator: Asociația Internațională
Euro Foto Art și Grupul Cultural Creștin
Sole Fide
Co-organizator: Direcția Județeană pentru Cultură Bihor

Trupa Oradea Wind Ensemble va interpreta melodii tradiționale evreiești cum ar fi:
Klezmer Carnival (Philip Sparke), Fiddler on
the Roof (Jerry Bock), Israel Shalom (Kees
Vlak), Three Klezmer (Philip Sparke).
În colaborare cu: Erzsébet Szabó
Dirijor: Lorenzo Moroni
19:00 Concert Transylvanium
Loc: Piața Unirii
Organizator: Asociația Szent László

ORADEA
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SÂMBĂTĂ, 25 iunie
funky și soul. Singurul blues show din regiune se bucură de o popularitate neîntreruptă de peste două decenii pe scenele
festivalurilor, dar și a unor mari cluburi. Să
nu vă uitați acasă pantofii de dans!

Formația Transylvanium interpretează muzică hard rock și rock clasic maghiar. Pe
lângă melodiile proprii ei vor cânta și hituri
ale unor artiști maghiari precum P. Mobil, P.
Box, Piramis, Omega, Deák Bill Blues Band,
Hobó Blues Band, Lord, Tunyogi Rock Band,
Republic, Bikini, Ismerős Arcok, etc.
20:00 Concert Blues B.R.Others Show
Loc: Cetatea Oradea, Curtea Princiară
Organizator: Asociația Szent László
În repertoriul formației alcătuite din 10
membri, pe lângă melodiile din coloana
sonoră a legendarului film Blues Brothers,
se regăsesc și alte melodii cu tonalitate
asemănătoare, din lumea muzicii blues,

21:00 Nagy Feró și Beatrice
Loc: Piața Unirii
Organizator: Asociația Szent László
Figură emblematică a scenei muzicale din
Ungaria, Nagy Feró și legendara sa trupă
Beatrice vor sosi la Oradea pentru a încânta publicul cu un concert live memorabil.
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DUMINICĂ, 26 iunie

DUMINICĂ
26 IUNIE

Ne întâlnim pentru a descoperi orașul împreună la intersecția Pieței Unirii cu strada
Episcop Mihai Pavel.
16:00 – 19:00 Concert Agyagbanda

10:00–20:00 Târgul Meșteșugăresc
Loc: Cetatea Oradea
Organizator: Asociația Agricultorilor din
Valea Ierului

10:00 Viața cotidiană în Oradea
secolului XX. O plimbare arhitecturală
ghidată
Ghidaj în limba română: Hausmann
Cecília, Zuh Deodáth
Organizator: Asociația pentru Înfrumusețarea Orașului, Oradea

Loc: Cetatea Oradea, Curtea Princiară
Organizator: Asociația Szent László

În urmă cu 20 de ani, Agyagbanda a început ca o trupă care interpreta muzică tradițională ceangăiască. Astăzi, repertoriul
lor conține diverse feluri de muzică, printre
care muzică populară, valsuri, tangouri,
fox-uri, jazz, csárdásuri, pop și multe altele.
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19:30 Concert Andrea Mahó, Réka
Koós, Balázs Nagy și Tibor Buch
Loc: Cetatea Oradea, Curtea Princiară
Organizator: Asociația Szent László

DUMINICĂ, 26 iunie
Cele mai cunoscute piese din repertoriul musical-urilor vor putea fi savurate în
cadrul spectacolului susținut de Andrea
Mahó, deținătoarea Premiului Jászai Mari,
Réka Koós, deținătoarea premiului Junior
Lyra și Balázs Nagy, deținător al Premiului
Kisfaludy, respectiv de actorul Tibor Buch,
deținător al Premiului Aranyalma. Numele
artiștilor este, probabil, cunoscut de fanii
genului, ei având roluri și în musicaluri renumite, cum ar fi Mizerabilii, Fantoma de
la Operă, Mary Poppins, Mamma Mia! sau
Undeva în Europa, interpretate pe scena
Teatrului Madách din Budapesta sau a Teatrului Szigligeti din Szolnok.
21:00 Concert ÁKOS
Loc: Piața Unirii
Organizator: Asociația pentru Promovarea Turismului din Oradea şi Regiune
(APTOR), Asociația Szent László
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ACTIVITĂȚI PENTRU COPII

ACTIVITĂȚI PENTRU COPII ȘI FAMILII
LA ZILELE SFÂNTULUI LADISLAU
Noi, organizatorii Zilelor Sfântului Ladislau, considerăm că activitățile de calitate
adresate copiilor și familiilor sunt foarte
importante. Vă așteptăm, așadar, cu evenimente în fiecare zi, mai cu seamă sâmbăta
și duminica, când astfel de activități se vor
desfășura pe durata întregii zile: de la activități de păstrare a tradițiilor, la povești, jocuri și multe altele. La noi toată lumea – de
la copii la bunici – găsește ceva interesant
de văzut și de făcut! Vă așteptăm cu drag!

lebrii. Fiecare copil va primi o foaie de parcurs pe baza căreia va descoperi câte un
om de știință care îl va aștepta la câte o stație ce îi poartă numele. Aici copiii vor participa la experimente în funcție de vârstă:
de ex. savantul le va face o demonstrație
copiilor de 3 ani, iar cei de 12 ani vor putea
folosi singuri instrumentarul necesar experimentelor și realiza singuri experimentul,
desigur sub supravegherea savanților.
La finalul jocului copiii vor primi câte o diplomă.

SÂMBĂTĂ
25 IUNIE
10:00 – 13:00 și 14:00 – 18:00
Când voi fi mare, voi fi cercetător!
Loc: Cetatea Oradea, Bastionul Bethlen

VINERI
24 IUNIE
10:00 – 13:00 și 14:00 – 18:00
Când voi fi mare, voi fi cercetător!
Loc: Cetatea Oradea, Bastionul Bethlen
Jocuri interactive pentru copii cu vârsta între 3 și 14 ani.
Pe parcursul jocului copiii se vor putea juca
împreună și vor putea face diferite experimente cu ajutorul oamenilor de știință ce-

Jocuri interactive pentru copii cu vârsta între 3 și 14 ani.
Pe parcursul jocului copiii se vor putea juca
împreună și vor putea face diferite experimente cu ajutorul oamenilor de știință celebrii. Fiecare copil va primi o foaie de parcurs pe baza căreia va descoperi câte un
om de știință care îl va aștepta la câte o stație ce îi poartă numele. Aici copiii vor participa la experimente în funcție de vârstă:
de ex. savantul le va face o demonstrație
copiilor de 3 ani, iar cei de 12 ani vor putea
folosi singuri instrumentarul necesar experimentelor și realiza singuri experimentul,
desigur sub supravegherea savanților.
La finalul jocului copiii vor primi câte o diplomă.

ACTIVITĂȚI PENTRU COPII
10:00–12:00 Comoara este în tine – tu
ești comoara
Loc: Cetatea Oradea, Bastionul Bethlen

18:00 Concurs de baloane de săpun
Loc Cetatea Oradea, Bastionul Bethlen

Activități de terapie prin artă și meșteșuguri
10:45 100 de mame cântă – cântecele
mamelor pentru copii
Loc: Cetatea Oradea, Bastionul Bethlen
12:00 Concert Karaván Együttes
Loc: Cetatea Oradea, Curtea Princiară

Haideți să ne adunăm la Bastionul Bethlen
să întâmpinăm vara împreună! Vino cu familia, prietenii, cunoștințele, cu bunica și
bunicul și adu cu tine orice dispozitiv potrivit pentru realizarea baloanelor de săpun și lichid (poate fi făcut în casă sau din
comerț). Nu-ți rămâne decât să le sufli și să
te bucuri de spectacol. Nu-ți uita zâmbetul!
Dacă totuși ți-l vei uita, te vom ajuta noi să-l
recuperezi.

Trupa clujeană va delecta în special copiii, dar nu numai, cu poezii transpuse pe
muzică și melodii proprii. Pe lângă veselie, bună dispoziție și experiența muzicală
propriu-zisă, scopul formației este de a
păstra și a da mai departe valorile umane
fundamentale, simțul estetic și bunul gust.
Universul melodic vesel, inspirat din stilul
popular maghiar, etno, folk-rock și melodiile în sincron cu omul și natura îi vor ademeni pe cei mici la dans, le dezvoltă simțul
ritmic, vocabularul și fantezia.
Membrii formației: Zsuzsa Békési – voce,
clavietă, glockenspiel, Attila Békési – voce,
chitară, Tamás Imecs – voce, chitară,
ukulele, László Simon – chitară bas, Zoltán
Szénási – percuție

DUMINICĂ
26 IUNIE
10:00 – 13:00 și 14:00 – 18:00
Când voi fi mare, voi fi cercetător!
Loc: Cetatea Oradea, Bastionul Bethlen
Jocuri interactive pentru copii cu vârsta între 3 și 14 ani.
Pe parcursul jocului copiii se vor putea juca
împreună și vor putea face diferite experimente cu ajutorul oamenilor de știință celebrii. Fiecare copil va primi o foaie de parcurs pe baza căreia va descoperi câte un
om de știință care îl va aștepta la câte o stație ce îi poartă numele. Aici copiii vor par-
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ACTIVITĂȚI PENTRU COPII
ticipa la experimente în funcție de vârstă:
de ex. savantul le va face o demonstrație
copiilor de 3 ani, iar cei de 12 ani vor putea
folosi singuri instrumentarul necesar experimentelor și realiza singuri experimentul,
desigur sub supravegherea savanților.
La finalul jocului copiii vor primi câte o diplomă.
10:00–15:00 Prezentare de meșteșuguri populare și activități interactive
Loc: Cetatea Oradea, Bastionul Bethlen
Activități interactive și ateliere de creație
cu participarea meșteșugarilor Centrului
Cultural și Casei de Tineret din Debrețin:
pielărie, tors și țesut, împâslire, confecționare de mărgele.
14:00–18:00 Experimente creative în
cortul MCC
Loc: Cetatea Oradea, Bastionul Bethlen
Copiii curioși vor putea participa la experimentele spectaculoase și interactive organizate de Mathias Corvinus Collegium
și Programul pentru Tinere Talente din
Oradea (FIT). Sub supravegherea instructorului Laura Balog, cei interesați vor putea
realiza bule săltărețe, își pot însuși scrierea
codată, vor face experimente cu baloane și
pot afla de ce crește atât de mare șarpele
faraonului.

FIT este un program educativ extrașcolar
pentru elevii de gimnaziu, prin care tinerii
pot cunoaște diferite aspecte ale vieții de
zi cu zi, care nu sunt incluse în curicula școlară, dar sunt importante din punctul de
vedere al viitorului lor. Toate acestea prin
educație complexă, interactivă și pedagogie prin experiență.
MCC este un program de talente exclusiv
care le oferă elevilor admiși cunoștințe
speciale, o comunitate solidară și experiențe de neuitat.
17:00 Recolorează legenda Sfântului
Ladislau
Loc: Cetatea Oradea, Bastionul Bethlen
O coală uriașă pentru cei mici și cei mari,
adică pentru toată familia, ce poate fi colorată pe placul vostru.

SE MIȘCĂ ORAȘUL!

Se mișcă orașul!

Activități sportive la Zilele Sfântului Ladislau

DUMINICĂ

SÂMBĂTĂ

19 IUNIE

25 IUNIE

09:00 De la Sfântul Ladislau la Sfântul
Ladislau - Tură de ciclism
Loc: din Piața Unirii până la Biharkeresztes
Organizator: Asociația Civică Maghiară,
Asociația NAC

Vă invităm la pedalat. Vom porni din centrul Oradiei și vom pedala împreună până
la statuia Sfântului Ladislau din Biharkeresztes. Prin intermediul acestei ture dorim, pe de o parte, să popularizăm festivalul cultural Zilele Sfântului Ladislau, iar pe
de altă parte dorim să convingem publicul
să ducă o viață mai sănătoasă și să savureze bucuria pedalatului.
Ne întâlnim la ora 9:00 în Piața Unirii și vom
porni la ora 9:30.
Tura de ciclism va fi parcursă pe piste de
bicicletă, astfel încurajăm și participarea
familiilor cu copii. Pe parcurs vom face mai
multe pauze, iar întoarcerea nu va mai fi în
grup organizat.
Rugăm toți participanții să aibă asupra lor
cartea de identitate valabilă sau pașaportul.

09:00 Yoga pentru detensionare și
eliminarea durerilor de spate cu Janka
Zsófia Csepregi
Loc: Cetatea Oradea, Bastionul Bethlen
Bazată pe posturile din Hatha yoga, yoga
pentru coloană pentru începători este o
formă de mișcare de grup, preventivă, concepută pentru a restabili sănătatea fizică
și a sistemului nervos. În cadrul sesiunilor
de detensionare, exercițiile și asanele sunt
folosite pentru a ajuta la eliberarea tensiunii în zonele tipice de stres (mușchii faciali,
maxilarul, gâtul, umerii, talia); exercițiile
de respirație sunt folosite pentru a ajuta
la concentrarea spre interior și a rămâne
în prezent. Printr-o relaxare îndelungată
și ghidată, participanții vor experimenta o
relaxare totală, atât în corp cât și în minte.
Vă rugăm să vă aduceți o saltea de yoga, un
izopren sau o pătură!
10:00 Spectacol de gimnastică acrobatică
Loc: Cetatea Oradea, Curtea Princiară
Sunshine Dance a fost înființată în 2007 cu
îndrumarea lui Tímea Szűcs, iar cel mai tânăr membru are 4 ani. Aceștia participă în
fiecare an la numeroase concursuri și spectacole. Coregrafiile lor prezintă povești și
emoții.
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SE MIȘCĂ ORAȘUL!

DUMINICĂ
26 IUNIE
09:00 Yoga pe scaun cu Janka Zsófia
Csepregi
Loc: Cetatea Oradea, corp M
Yoga pe scaun este recomandată generației mai în vârstă și celor cu probleme de
mișcare.
La clasele de yoga pe scaun facem exerciții
posturale, de tonifiere și stretching, stând
pe scaun sau în picioare, lângă un scaun.
Acesta oferă siguranță și posibilitatea celor care nu pot practica yoga clasică (de
ex. pentru că nu pot sta în genunchi sau
pe jos) să experimenteze și ei lumea yoga.
Yoga pe scaun îmbunătățește flexibilitatea,
scade suprasolicitarea articulațiilor, crește
concentrarea, elimină tensiunea mușchilor
și îmbunătățește starea de spirit. Exercițiile pot fi efectuate atât de femei, cât și de
bărbați.

09:00–17:00 Echipa de Aur III - Turneu
de fotbal de tineret
Loc: Stadionul Bodola Gyula
Organizator: Asociația NAC, Asociația
Civică Maghiară
Turneul de fotbal de tineret Echipa de Aur
este organizată anul acesta pentru a treia
oară la Zilele Sfântului Ladislau. La competiție participă echipe atât din Transilvania
cât și din Ungaria și din alte regiuni ale Bazinului Carpatic. Competiția de anul acesta
este organizată pentru categoria de vârstă
U10.
10:15 Sport pentru toată familia cu
Mónika Vári Nagy
Loc: Cetatea Oradea, Cetatea Princiară

OAZA DE SĂNĂTATE

Oaza de sănătate cu Gedeon Richter
Vineri, 24 iunie – Duminică
Duminică,, 26 iunie
Zilnic între orele 10:00–14:00 și
15:00–18:00
Loc: Cetatea Oradea, Bastionul Bethlen
Organizator: Gedeon Richter România
Trecerea la un stil de viață sănătos și prevenția sunt doar două dintre deciziile înțelepte pe care le putem lua pentru a avea
o viață mai sănătoasă. Ca parte a programului Oaza de sănătate, profesioniștii care
vin la Zilele Sfântului Ladislau vor prezenta
importanța prevenției, vor oferi sfaturi medicale gratuite și vor lua parte la discuții
deschise pe mai multe subiecte.
Arcada tălpii și a piciorului– control
Examinarea tălpii și a piciorului în copilărie
oferă posibilitatea identificării, diagnosticării și tratării stărilor cronice. Este datoria
noastră ca adulți să recunoaștem și să rezolvăm acest tip de probleme pentru copiii
noștri cu ajutorul profesioniștilor. Experții
Osteopharm vor oferi sfaturi utile pe această temă.

„Ești ceea ce mănânci!”
Profesioniștii din domeniul medical au
confirmat că o dietă necorespunzătoare
te poate îmbolnăvi. Fie că este vorba despre supraponderalitate sau diabet de tip 2,
rezistență la insulină, hipertensiune arterială sau alte boli cardiovasculare, o dietă
adecvată poate contribui la combaterea
acestora. Un specialist în domeniu va oferi informații utile despre cum să prevenim
anumite boli cu o dietă sănătoasă.
Pielea, scutul corpului nostru
Medicul dermatolog va oferi sfaturi utile
oricui este interesat de menținerea sănătății pielii. Adulții pot afla mai multe despre
alunițe, depistarea precoce a melanomului
și despre cum să protejeze pielea copiilor
de efectele nocive ale soarelui. Cei mai
mici își pot însuși obiceiurile potrivite de
protecție solară prin jocuri interactive.
Medicul vă răspunde
Între orele 17:00–18:00
Discuții interactive cu specialiștii Oaza de
sănătate pe diferite teme legate de sănătate.
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Demonstrații de
medicină alternativă
Sâmbătă, 25 iunie – duminică, 26 iunie
Loc: Cetatea Oradea
10:00–16:00 Sfaturi, demonstrații de
medicină alternativă, osteopatie, alte
metode tradiționale de terapie

Cortul eco al
Eco-Mountain
Transylvania
Sâmbătă, 25 iunie – duminică, 26 iunie
Loc: Cetatea Oradea, Bastionul Bethlen
10:00–13:00 Atelier de ecologie - cum
reutilizăm deșeurile?
13:00–15:00 Jocuri cu tematică
ecologică
COLECTARE SELECTIVĂ LA FESTIVAL
În cadrul Zilelor Sfântului Ladislau a devenit deja o tradiție să se pună accentul pe
colectarea selectivă a deșeurilor. Așa se va
întâmpla și în acest an. Astfel, publicul este
rugat să depoziteze fiecare tip de deșeu în
trei containere diferite, iar astfel va face posibilă reciclarea.
Container maro: resturi de mâncare
fără ambalaj
Container albastru: hârtie, carton
Container galben: plastic, metal,
ambalaje
Mâncarea de la festival va avea ambalaje
transformabile în compost, astfel că acestea
vor trebui amplasate în containerul maro.
SCHIMBAREA ÎNCEPE CU NOI!

Statuie de nisip a Sfântului Ladislau
În timp ce un oraș și o regiune întreagă
așteaptă să fie dezvelită statuia ecvestră
a Sfântului Ladislau în Cetatea Oradea,
ne-am gândit, ca pe durata festivalului, să onorăm memoria regelui nostru
cavaler, fondator al urbei, cu o statuie
unică, specială.
Nu e vorba de o operă oarecare, ci de o
statuie de nisip care va fi realizată de tânărul artist Ferenc Monostor, care a intrat în cartea recordurilor când, în 2010
a construit o statuie de nisip uriașă, lungă de 27 de kilometri. Artistul și-a lăsat
amprenta în mai multe țări prin operele
sale, și a creat deja din nisip majoritatea
personalităților marcante ale culturii
maghiare. Deși materialul cu care lucrează este efemer, lucrările sale vor rămâne în amintirea și în sufletul tuturor
celor care le-au văzut.
Statuia de nisip, care va fi realizată în Cetatea Oradea, va fi „dezvelită” sâmbătă,
25 iunie, de la ora 13:00, însă procesul
de lucru va putea fi urmărit pe tot parcursul festivalului.

OTP Bank Lounge Zone
24 iunie, 16:00-20:00
25 iunie, 12:00-20:00
26 iunie, 12:00-20:00
OTP Bank Lounge Zone vă
așteaptă cu activități creative și cu
sfaturi utile în domeniul bancar.
Loc: Cetatea Oradea, Curtea Cetății
Organizator: OTP Bank Romania
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Interviu cu Gyula Zatykó,
organizator principal al
Zilelor Sfântului Ladislau
din Oradea
„Dorim ca a zecea ediție a
Zilelor Sfântului Ladislau
să fie memorabilă”
Anul acesta Zilele Sfântului Ladislau au
loc, pentru a zecea oară, în Oradea, în
perioada 20-26 iunie. Într-un deceniu
evenimentul a devenit unul dintre cele
mai mari festivaluri culturale din regiune. Jubileul este asociat întotdeauna cu
nostalgia, așa că v-aș ruga să rememorați începuturile. Cum a luat naștere ideea Zilelor Sfântului Ladislau?
Ne-a inspirat succesul Zilelor Culturale Maghiare din Cluj. Zilele culturale maghiare
de la Cluj, Oradea, Târgu Mureș, Timișoara,
Brașov sunt toate produsul unui grup de
reflecție, pornind de la Consiliul Național al
Maghiarilor din Transilvania, respectiv de
la Partidul Popular al Maghiarilor din Transilvania, distanțându-se ulterior și pornind

pe propria cale. La Oradea a fost de sine înțeles ca festivalul cultural să fie lansat sub
denumirea de Zilele Sfântului Ladislau. Am
încercat să organizăm un eveniment diferit
față de alte evenimente anterioare cu tentă
politică. Ne-am concentrat pe cultură, conștientizarea identității maghiare, activități
pentru copii, elemente specifice orădene
și divertisment de calitate. Am pornit din
Grădina Rhédey, am ajuns până în Cetate,
iar anul acesta festivalul va avea două locuri de desfășurare: în timpul zilei programele vor fi organizate în Cetate, iar seara,
marile nume vor concerta în Piața Unirii.
Această posibilitate înseamnă că edilii orașului au acceptat în totalitate și, în ultimii
ani, chiar au sprijinit acest eveniment. A
fost un drum lung și, în același timp, este o
recunoaștere a muncii noastre.
După nouă ediții de festival – dintre care
una, din păcate, a avut loc în spațiul virtual – cum vedeți evoluția acestuia?
Ca în toate domeniile vieții, succesul este
variabil, însă îl consider, în ansamblu, un
eveniment de mare succes - dovada o constituie numărul mare de vizitatori. Acest
număr a variat de la 35.000 la 50.000 de
persoane în anii precedenți, dar este posibil să doborâm un nou record anul acesta. Cu toate acestea, nu numai indicatorul
cantitativ este important, ci și cel calitativ.
Simt că evenimentul nostru stă bine și din
acest punct de vedere: evenimentele și
activitățile sunt de calitate, sunt variate,
încercăm să fim atenți la toate ariile de interes și la toate categoriile de vârstă.
În calitate de organizator principal,
care a fost momentul cel mai memorabil până acum? Cel mai mare succes, cea
mai mare decepție?
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Sentimentul celui mai mare succes este
atunci când văd o mulțime de oameni distrându-se fără probleme. Când încercăm
ceva nou - cum a fost introducerea programelor de echitație - și spectatorii apreciază
acest lucru. Când văd și aud râsetele fericite ale copiilor. Când la un concert, spectatorii cântă sau dansează împreună cu artistul. E greu de ales un singur eveniment de
succes. Poate cel mai mult mă bucur că am
reușit să aducem formația Omega la Oradea. Iar acum, când știm că aceasta a fost
ultima noastră șansă, evenimentul are o însemnătate și mai mare pentru noi. Cea mai
mare dezamăgire este, în mod clar, perioada pandemiei când nu am putut pune în
practică programele plănuite pentru 2020.
Dar nici atunci, Zilele Sfântului Ladislau
nu au trecut neobservate, întrucât ne-am
sărbătorit orașul în spațiul virtual cu scurtmetraje valoroase. Dar acesta nu a fost un
eveniment veritabil care să unească întreaga comunitate. Sper că nu va mai exista o
astfel de situație.
Cum se încadrează activitatea de organizator principal în activitatea dumneavoastră, întrucât sunteți și vicepreședinte al Partidului Popular al Maghiarilor
din Transilvania și consilier al primarului municipiului Oradea?

Ușor. În primul rând, avem o echipă grozavă la Zilele Sfântului Ladislau. Le sunt foarte recunoscător pentru munca lor altruistă
și dedicată. În calitate de vicepreședinte al
Partidului Popular al Maghiarilor din Transilvania, scopul meu principal este același
ca în cazul festivalului: să organizez comunitatea și să muncesc în interesul ei. Și în
calitate de consilier municipal, scopul meu
este să reprezint interesul comunității în
cazul unor hotărâri adoptate de administrația municipiului Oradea. Cele trei activități, mai precis servicii, au un lucru în comun: toate reprezintă muncă în serviciul
comunității.
Și acum să trecem la a zecea ediție a Zilelor Sfântului Ladislau. Cum ați început
organizarea, ce obiective aveau sau au
acum organizatorii?
Ne dorim ca a zecea ediție a Zilelor Sfântului Ladislau să fie un eveniment memorabil, așa că l-am invitat pe Ákos să concerteze anul acesta în închiderea festivalului,
dar vor fi și alți interpreți renumiți care i
se vor alătura. La conturarea programului,
scopul a fost să invităm cât mai mulți artiști
locali și din zonă sau originari de aici și sunt
mândru să vă spun că eforturile noastre au
dat roade.
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Este o mare noutate și faptul că marile concerte vor avea loc în Piața Unirii în acest an,
unde putem primi mult mai mulți participanți decât în Cetate. Separarea celor două
locuri de desfășurare este rezultatul unei
decizii dificile, dar știind că invitații noștri
se bucură de interesul multora, în Cetate
nu am fi putut organiza concertele în condiții depline de siguranță.
Evenimentele din Cetate vor fi și ele de
calitate. Organizăm o mulțime de activități pentru copii, vor avea loc prelegeri pe
teme istorice cu invitați de prestigiu datorită conferinței Institutului de Cercetare a
Maghiarimii, vom avea parte de evenimente culturale, expoziții, evenimente sportive
pentru cei mici și mari și multe alte evenimente de înaltă calitate. Iar seara, distracția continuă și în Cetate, aici vor concerta
trupe mai mici, iar cei ce doresc să rămână
se vor putea bucura de un pahar de vin,
de terasele și restaurantele deschise până
târziu.
Cât despre viitor... putem spune că la
Zilele Sfântului Ladislau au ajuns deja
încet-încet toate trupele populare maghiare. Ba mai mult, pe lângă Cetate,
în acest an festivalul se va desfășura și
în Piața Unirii. Unde se poate evolua de

aici? Ce planuri pe termen scurt și pe termen lung au organizatorii?
Sunt o mulțime de planuri și sper că vom
avea și oportunitatea de a le realiza. Într-adevăr, numeroase staruri maghiare
au venit deja la evenimentul nostru, am
încercat să facem o combinație între marii clasici și trupele tinere, ambițioase. Mai
avem multe trupe de invitat, mai ales cele
populare în rândul tinerilor. Dar sunt sigur
că vom găsi în continuare trupe din categoria marilor clasici pe care le vom putea
aduce la Oradea. Dar asta este doar partea
muzicală a festivalului.
Personal, mi-au plăcut foarte mult evenimentele ecvestre și defilările în costume
medievale. Acestea sunt costisitoare, dar
spectaculoase. Centrul orașului renovat,
malul Crișului au un mare potențial și ar
putea fi locuri ideale pentru următorii ani,
dar anul acesta nu a fost posibilă desfășurarea evenimentelor în Piața Regele Ferdinand sau în zona din spatele teatrului,
cunoscută de orădeni drept Insula Maimuțelor. Așadar avem idei pentru viitor. Să fie
pace, să nu fie pandemie și atunci noi ne
vom face treaba, pentru că, așa cum am
spus, suntem o comunitate. Hai Oradea!

REGULAMENT
Vă rugăm să respectați următoarele reguli, necesare pentru buna desfășurare a Zilelor Sfântului
Ladislau 2022. De asemenea, vă rugăm să luați la cunoștință următoarele informații importante.
• Intrarea la evenimentele din cadrul Zilelor Sfântului Ladislau – cu câteva excepții – este gratuită.
• Pe parcursul evenimentelor vor fi realizate fotografii și filmări. Participanții care apar în fotografii și
filmări pot fi nominalizați doar dacă își dau acordul pentru acest lucru. În măsura permisă de legea
aplicabilă, orice persoană care asistă la festival este de acord că ar putea fi subiectul unor imagini
video sau fotografii fără a fi recompensată în bani sau prin alte modalități
• Pe parcursul evenimentelor este permisă fotografierea, însă filmările și înregistările audio din partea publicului pot fi realizate doar cu aprobare scrisă, în prealabil, din partea organizatorilor.
• Este strict interzisă aducerea pe teritoriul festivalului a oricărui obiect care poate pune în pericol
siguranța celorlalți participanți.
• Conform legii, este interzis consumul și comercializarea narcoticelor.
• Este interzisă desfășurarea oricărei activități comerciale pe teritoriul festivalului fără acordul organizatorilor.
• Este interzis cerșitul pe teritoriul festivalului.
• Organizatorii nu își asumă răspunderea pentru eventualele daune cauzate de spectatori cu un
comportament iresponsabil.
• Pe teritoriul festivalului există un punct de prim ajutor, punct al jandarmeriei, precum și un punct
info. Rugăm participanții ca, în cazul în care au o problemă, să apeleze la persoanele aflate în aceste puncte.
• Nu vor fi servite alcool și tutun persoanelor sub 18 ani.
• În cadrul Zilelor Sfântului Ladislau, colectarea deșeurilor este selectivă. Există containere de trei culori diferite în care vă rugăm să aruncați deșeurile. Container maro: resturi menajere fără ambalaj.
Container albastru: hârtie, carton. Container galben: plastic, metal, ambalaje. Ambalajul mâncării
cumpărate pe teritoriul festivalului este compostabilă, astfel că acesta trebuie aruncat în containerul maro. Să protejăm mediul împreună!
• Vă rugăm să utilizați doar toaletele marcate ca atare.
• Nu vă recomandăm să aduceți animale de companie pe teritoriul festivalului. În măsura în care veniți cu animalul de companie, este necesar să aibă zgardă, botniță sau să fie în cușcă de transport.
De asemenea, e necesar să vă ocupați de igiena animalului (să adunați fecalele în pungă, etc).
• Vă rugăm să predați obiectele găsite la punctul info. De asemenea, lucrurile pierdute pot fi găsite
aici.

• La unele evenimente de seară, vom rezerva scaune pentru persoanele în vârstă și/sau cu dizabilități motorii. Ocuparea acestor locuri se va face în ordinea sosirii, de aceea vă recomandăm să
ajungeți din timp la evenimente. Tinerii sunt rugați să nu ocupe locurile, respectiv să le cedeze
celor mai în vârstă. În caz de nevoie, persoanele în vârstă pot să-și aducă propriile scaune.
Prin intrarea la festival vă dați acordul în ceea ce privește respectarea prezentului regulament și
luați la cunoștință faptul că organizatorii vor face verificări. Organizatorii își rezervă dreptul de
a scoate în afara teritoriului festivalului orice persoană care nu respectă prezentul regulament.
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