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népzene • koncertek • dokumentumfilmek • túrák, kirándulások
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Kulturális és Művésze�
Központ Gyergyószárhegy

Vámszer Géza
Művészeti Népiskola

Hargita Megye
Fejlesztési Ügynöksége

Hargita Megye Tanácsának Hegyi
és Barlangimentő Közszolgálata

https://visitharghita.com/hu/events
https://www.facebook.com/megyenapok
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BEKÖSZÖNTŐ
Tartalom

Eljöttünk hozzád, Szűz AnyánkEljöttünk hozzád, Szűz Anyánk

Eljöttünk hozzád, Szűz Anyánk,
Hallgass meg minket, s tekints ránk! 
Köszöntünk Somlyó szép Csillaga: 
Üdvözlégy áldott Szűz Mária!

Kegyszobrod itt áll fölöttünk, 
Kegyelemforrás közöttünk. 
Köszöntünk Somlyó szép Csillaga: 
Üdvözlégy áldott Szűz Mária!

Napsugár a Te palástod, 
Ki szeret téged, megáldod. 
Köszöntünk Somlyó szép Csillaga: 
Üdvözlégy áldott Szűz Mária!

Fejeden csillagkoszorú, 
Ne legyen szívünk szomorú. 
Köszöntünk Somlyó szép Csillaga: 
Üdvözlégy áldott Szűz Mária!

Karodon Jézust hordozod, 
Lelkünket néki ajánlod. 
Köszöntünk Somlyó szép Csillaga: 
Üdvözlégy áldott Szűz Mária!

Búcsúra hozzád eljöttünk, 
Trónusod előtt üdvözlünk. 
Köszöntünk Somlyó szép Csillaga: 
Üdvözlégy áldott Szűz Mária!
(...)
Tarts meg az ősi szent hitben, 
Téged dicsérjünk szüntelen. 
Köszöntünk Somlyó szép Csillaga: 
Üdvözlégy áldott Szűz Mária!

szereda.Origo szereda.Origo 
Havonta megjelenő ingyenes programmagazin.  

Megjelenik 3000 példányban.
Kiadja: a Csíkszereda Kiadóhivatal,  

Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának kiadója.  
530110 Csíkszereda, Vár tér 1. sz.  
Tel.: +40 266 315 120 / 134. 
E-mail: origo@szereda.ro, www.szereda.ro
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Gili Mocanu és Giulianu Nardin: Megfagyott rajzok – 

kiállítás / 15

CSÍKSOMLYÓI KEGYTEMPLOM MÁJUSI LITURGIKUS  
PROGRAMJA / 16

KÁJONI JÁNOS MEGYEI KÖNYVTÁR / 17
 
SPORTNAPTÁR / 19
 
KÖNYVKOSÁR

A Gutenberg Könyvesbolt ajánlója / 20
A Csíkszereda Kiadóhivatal ajánlója / 21

HELYTÖRTÉNETI ÉVFORDULÓK / 22

CSÍK INFO / 25

Szerkeszti: Prigye Kinga, Darvas Attila,  
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ERDÉLYI MAGYAR HIVATÁSOS NÉPTÁNCEGYÜTTESEK TALÁLKOZÓJAERDÉLYI MAGYAR HIVATÁSOS NÉPTÁNCEGYÜTTESEK TALÁLKOZÓJA
2021. május 27–29. / Szakszervezetek Művelődési Háza, Városi Művelődési Ház2021. május 27–29. / Szakszervezetek Művelődési Háza, Városi Művelődési Ház

Május 27–29. között között a néptáncé lesz a főszerep 
városunkban, ugyanis ismét Csíkszereda ad otthont az Erdélyi 
Magyar Hivatásos Néptáncegyüttesek Találkozójának. A 
Szakszervezetek Művelődési Házában és a Városi Művelődési 
Házban zajló, három naposra tervezett találkozón hat erdélyi 
hivatásos táncegyüttes tárja színpadra magából mindazt, amit 
meg tudott őrizni és amennyit a közöshöz hozzá tud tenni.

A találkozóról András Mihályt, a Hagita Nemzeti Székely 
Népi Együttes igazgatóját kérdeztük.

2008, majd 2014 után újra Csíkszereda lesz az Erdélyi Magyar 2008, majd 2014 után újra Csíkszereda lesz az Erdélyi Magyar 
Hivatásos Néptáncegyüttesek Találkozójának házigazdája. Hivatásos Néptáncegyüttesek Találkozójának házigazdája. 
Miben lesz az idei találkozó más?Miben lesz az idei találkozó más?

Az idei találkozó a tavalyihoz képest, reményeim szerint ab-
ban lesz más, hogy megtarthatjuk. Óvatosan, szellősebben, 
de megtarthatjuk. Ugyanakkor remélem, az oltott táncosok 
találkozója lesz.

Egy másik értelemben viszont, minden találkozó olyan, 
mint egy oltó ág, ami abban segít, hogy szebbet és jobbat te-

remjünk, teremtsünk, ahol kell. Ahhoz, hogy egy-egy oltóág 
bekerülhessen, meg kell vágni az alanyt, és bizony egy ilyen 
találkozón vállalni kell a szakma és véleményalkotók éles 
megnyilvánulásait, amiből sok mindent meg lehet szívlelni.

Az idei találkozó abban lesz más, hogy az értékelésben nagy-
részt a táncosok képviselőinek véleményére leszünk kíváncsiak.

Abban is más lesz, hogy az eddigi öt társulat családjába 
befogadtuk a legkisebb testvérünket, a Bekecs Néptánc-
együttest. Igaz, nem most született, de most lett akkora, 
hogy eleget tegyünk belépési szándékának.

Mivel készül e rangos szakmai rendezvényre a Hargita Mivel készül e rangos szakmai rendezvényre a Hargita 
Nemzeti Székely Népi Együttes?Nemzeti Székely Népi Együttes?

A Hargita Együttes az idei találkozón az Erdély.ma – Levelek 
Londonba című előadását viszi színpadra. Három éve volt a be-
mutatója, de üzenete ma is aktuális, hiszen azok a folyamatok, 
amelyekre a műsor felhívni kívánja a fi gyelmet, ma is léteznek, 
sőt fölerősödtek. Diószegi László, a műsor rendező-koreográ-
fusa úgy írta meg a forgatókönyvet, hogy a műsor egyszerre 
mutatja a gyönyörűséges értékeinket és aggodalmainkat is.

Milyen előadásokat láthat a nagyérdemű a többi hivatásos Milyen előadásokat láthat a nagyérdemű a többi hivatásos 
táncegyüttestől? táncegyüttestől? 

A Háromszék Táncegyüttes a Tiszta című néptánc-színházi 
műsorát hozza el Csíkszeredába. Az előadás a „tiszta” mellék-
név megannyi árnyalatát, virulens színeit szeretné megmutatni 
közönségének, példát szeretne mutatni „tisztaságból”, a tánc 
terápiás, tisztító erejéből.

Kányádi Sándor csodálatos szellemiségét megidéző, Valaki 
jár a fák hegyén... című produkciójával lép színpadra a Maros 
Művészegyüttes. A műsorban felidézik a költő verseit és 
nagyszerű elévülhetetlen gondolatvilágát, nézeteit és az őt 
körülvevő világot, megjelenítik a tájakat, szülőföldjét és szép-
ségeit, a „vidékeket” pedig, melyben különleges események-
kel teli életét élte, táncok jelenítik meg.

Az Udvarhely Néptáncműhely előadásában a Vallomások 
című műsort láthatjuk, mely a kárpát-medencei néptánc-
hagyományok forgatós, csárdás táncanyagában folyamatosan 
tetten érhető nő és férfi  viszonyrendszerének, minőségbeli 
különbségeinek taglalására, bemutatására vállalkozik.

 HARGITA NEMZETI SZÉKELY NÉPI EGYÜTTES
Csíkszereda, Temesvári sugárút 6. sz., tel./fax: +40 266 371 362, e-mail: offi ce@hargitatanc.ro,  www.hargitatanc.ro

Fotó: Bíró Zoltán
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 HARGITA NEMZETI SZÉKELY NÉPI EGYÜTTES
Csíkszereda, Temesvári sugárút 6. sz., tel./fax: +40 266 371 362, e-mail: offi ce@hargitatanc.ro,  www.hargitatanc.ro

A huszadik századi háborúk története a szétszakadások 
története. Népi alkotásaink húsbavágó őszinteséggel beszélnek 
ezekről, a világot rengető események mellett eltörpülő 
egyéni sorstragédiákról, amelyeket a Nagyvárad Táncegyüttes 
Katonaének című előadása – Bartók Béla és Kodály Zoltán 
nagyszabású katonadal-gyűjtéséből inspirálódva – kíván 
megidézni, emléket állítva ezzel nemcsak a zenetörténet e 
két kiemelkedő géniuszának, hanem a háborúk veszteségein 
felülemelkedő örök emberi kitartásnak.

Bekecs Néptáncszínház Ember az embertelenségben című 
produkciója is az elmúlt századot idézi, a történelem legtöbb 
emberáldozatát követelő háborúk időszakát. Az előadással 
azok előtt tisztelegnek, akik életüket adták a hazájukért, 
családjukért, embertársaikért és nem utolsó sorban azért, 
hogy gyermekeik jobb világban éljenek, példát mutatva 
emberségről, bátorságról, hazaszeretetről, kitartásról, hitről. 

Milyen hozadéka van rendezvénynek az együttesek számára Milyen hozadéka van rendezvénynek az együttesek számára 
szakmai szempontból?szakmai szempontból?

A találkozás örömén túl, táncolt, zenélt, énekelt anyanyelvünk 
szolgálatához kívánunk a hivatástudatunkban felfrissülni, meg-
erősödni. A sikeres együttműködésnek növelnie kell az egymás 
iránti bizalmat, hiszen csak egyetértésben tudunk gyarapodni, 
megmaradni. Hitünkben elég erősnek kell lennünk, hogy a 
világunkat torzító folyamatokban, hűségünket más irányba el ne 
fordítsuk, identitászavarba ne kerüljünk.

Hangsúlyozom, hogy a találkozó nem verseny, nincs 
rangsorolás, de van értékelés, véleményezés. Elkerülhetetlen 
a versengés. A korábbi találkozókon a műsorok rendezése, 
koreografálása kapott hangsúlyt, most viszont a jelenlévők 
közül a legnagyobb létszámot képviselő táncosok fogják 
a maguk nézőpontjából elemezni a látottakat. Érdekel a 
véleményük, a meglátásaik, a jövőképük, hiszen hamarosan 
közülük kerül ki intézményeink és a mozgalom vezetőinek 
nagy része. Meghívottak lesznek még a szakma neves képvi-
selői is, akik útmutatására számítunk természetesen most is.

 És mit ad hozzá a város kulturális életéhez a találkozó? És mit ad hozzá a város kulturális életéhez a találkozó?

A hivatásos néptáncszakma legrangosabb eseménye 5–6 
évente jut el Csíkszeredába, mivel ez egy vándortalálkozó. 
A Hargita Együttes az idei rendezvény házigazdája, így a 
csíkszeredai közönség számára „házhoz jön” Erdély hat hiva-
tásos néptáncegyüttese. Egy-egy nagyszínpadi produkcióját 
láthatja tehát Csíkszereda érdeklődő közönsége, valamint a 
régióban működő, műkedvelő néptáncmozgalom számára is 
fontos találkozó az erdélyi hivatásos néptáncos szakma mű-
velőivel. Három napig, hat magyar hivatásos népi együttes 
társulata jár Csíkszereda közönsége és a szakma kedvébe.

Az esemény részletes programja hamarosan elérhető lesz a 
Hargita Együttes facebook oldalán, valamint a honlapján!

A találkozó támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Fotó: András Mihály
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ÜNNEPI MŰSOR PÜNKÖSD SZOMBATJÁNÜNNEPI MŰSOR PÜNKÖSD SZOMBATJÁN
2021. május 22., szombat, 20.00 óra / Városi Művelődési Ház2021. május 22., szombat, 20.00 óra / Városi Művelődési Ház

A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes új műsorát, az Erdélyi 
tánckóstolót viszi színpadra a pünkösdi búcsú estéjén, mely az 
erdélyi kis tájegységek táncrendjeit ezen belül néhány falunak, 
illetve néhány kiemelkedő táncosnak a táncait mutatja be

Az előadás mozaikszerűen van felépítve és a különálló 
darabjait az együttes tagjai az általuk választott tájegység 
táncával képezik egy egységes műsorrá, amelynek koreográ-
fi ái  a következők:

Szabó László Belső-Mezőségről a magyarpalatkai táncokat 
és a mezőségi mulatságok hangulatát idézi meg. Bara Szabolcs 
Kalotaszegről, Nádasmentéről (Cifra Kalotaszegről) állította 
össze a három táncos egyéniséget bemutató műsorrészletét. 
Mezőség önálló mikrózónájából széki táncmozaikokat Kósa 
Mária Gabriella összeállítása által mutatnak be. Felső-Ma-
rosvidéki táncmondatokat fogalmaz meg Császár Szabolcs 
vajdaszentiványi koreográfi ájában. Maros-Küküllő vidékről, a 
Kutasföldről, Magyarszentbenedekről három meghatározó és 
kiváló táncos egyéniség felidézését kísérli meg Gábor Dénes 

koreográfi ája. Kelemen Szilveszter a Székely-Mezőségről 
mezőkölpényi táncokból összeállt Generációk című alkotása az 
együttes korosztálybeli sokszínűségét állítja középpontba. 

A műsort szerkesztette: Szabó László, György Katalin
Koreográfusok: Szabó László – Szabó Júlia, Bara Szabolcs 

– Bara Tünde, Kelemen Szilveszter – Kósa Gabriella, Gábor 
Dénes – Márton Erzsébet, Császár Szabolcs – Târzioru Ingrid

Zenei szerkesztő: András Orsolya, Mihó Attila
Hangfelvételről közreműködik: Mihó Attila és barátai
Az előadáson vetített archív felvételeket a budapesti 

MTA – Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi 
Intézet bocsájtotta rendelkezésünkre.

A műsort támogatta: Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő. Megvalósult a Minisz-
terelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság, Bethlen Gábor 
Alap által.

Fenntartó: Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Jegyek válthatóak a bilete.ro oldalon, a Hargita Együttes székhelyén 8.00 és 16.00 óra között, illetve az előadás előtt 
egy órával a Városi Művelődési Házban.

 HARGITA NEMZETI SZÉKELY NÉPI EGYÜTTES
Csíkszereda, Temesvári sugárút 6. sz., tel./fax: +40 266 371 362, e-mail: offi ce@hargitatanc.ro,  www.hargitatanc.ro
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CSÍKI JÁTÉKSZÍN
Csíkszereda, Temesvári sugárút 6. sz., tel./fax: +40 266 310 670, e-mail: titkarsag@csikijatekszin.ro, www.csikijatekszin.ro

VALAHOL EURÓPÁBAN – musical két részbenVALAHOL EURÓPÁBAN – musical két részben
2021. május 15., szombat, 19.00 óra / Csíki Játékszín2021. május 15., szombat, 19.00 óra / Csíki Játékszín

Somogyi Szilárd rendezésében mutatja be a Csíki Játékszín Dés 
László – Nemes István – Böhm György – Korcsmáros György – 
Horváth Péter Valahol Európában című musicaljét. A bemutatót 
követően az előadás május 16-án (vasárnap) és május 23-án 
(vasárnap) este is látható, mindkét alkalommal 19.00 órától. 

Egy csapat árván maradt gyerek a háborút próbálja túlélni. 
A túléléshez pedig élelem kell, és ennek megszerzése úgy 
tűnik, ezekben a nehéz időkben is büntetendő lopásnak 
számít a felnőttek szemében. Pedig ők csak gyerekek, akiknek 
mindössze szeretetre és gondoskodásra lenne szükségük.

Az összetartozás és az összetartás érzése menti meg őket, 
és az, hogy egy elhagyatott birtokon a valamikori karmester, 
Simon Péter személyében találkoznak azzal a felnőttel, aki 
elhozza a reményt számukra.

A Balázs Béla azonos című fi lmje alapján készült musical 
csodálatosan szívszorító történet a szeretetről, a barátságról, 
az egymásra fi gyelésről, és a félelem legyőzéséről, ami nem 
csak háborús időkben jelenthet kemény harcot. 

Az előadás a Magyar Kormány, a Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap 
támogatásával valósul meg.

Jegyek válthatók a színház jegypénztárában munkanapokon 12.00 és 15.00 óra között, valamint előadások előtt egy órával. 
Információk és helyfoglalás a 0751 039026-os telefonszámon igényelhető.

Az előadások a járványügyi előírásoknak megfelelően zajlanak.

Zeneszerző:Zeneszerző: Dés László
Dalszöveg: Dalszöveg: Nemes István 
Szövegkönyv: Szövegkönyv: Böhm György – Korcsmáros György – 
Horváth Péter
Radványi Géza és Balázs Béla azonos című fi lmje alapján.

Szereposztás: Szereposztás: 
Hosszú: Hosszú: Bilibók Attila / Kányádi Szilárd
Suhanc Suhanc (Éva): Tóth Jess / Kányádi Anna
Simon Péter: Simon Péter: Fülöp Zoltán
Ficsúr: Ficsúr: Puskás László

Egyenruhás: Egyenruhás: Kosztándi Zsolt
Leventeoktató: Leventeoktató: Bende Sándor
Sofőr: Sofőr: Borsos Tamás
Tanító: Tanító: Lőrincz András Ernő
Tróger:Tróger: Vass Csaba
Kuksi: Kuksi: Häfliger Ádám / Moro�anu Sándor
Szeplős:Szeplős: Adorján Márton / Molnár Bulcsú
Sutyi:Sutyi: Farkas Bence / Szilágyi Péter
Csóró:Csóró: Mezey Koppány / Fazakas Vince
Professzor:Professzor: Bács László / Juhász Balázs
Pötyi: Pötyi: András Anna / András Luca

Továbbá a Csíki Játékszín társulata: Továbbá a Csíki Játékszín társulata: Bartalis Gabriella, 
Dálnoky Csilla, Fekete Bernadetta, Márdirosz Ágnes, 
Pap Tibor, Szabó Enikő, Zsigmond Éva Beáta
Továbbá gyerekszereplők: Továbbá gyerekszereplők: Balázs-Bécsi Alíz, Bán Abigél, 
Bartalis Panna, Elekes Boróka, Hăineală-Szebeni Dóra, 
Hăineală-Szebeni Lenke, Keresztes-Nyirő Anna, Nagy Eszter, 
Nagy Sarolt, Tóth Zselyke, Balázs Hunor, Balázs-Szabó Dávid, 
Ferencz Kázmér, Ferencz Vince, Keresztes-Nyirő Péter, 
Kovács Norbert, Kraft Krisztián, Mezey Hunor, Zöld Csanád

Koreográfus:Koreográfus: Zaiba Anikó
Díszlet-, jelmeztervező: Díszlet-, jelmeztervező: Bakcsi Kata
Zenei vezető, korrepetitor:Zenei vezető, korrepetitor: Bene Zoltán
Rendező:Rendező: Somogyi SzilárdFotó: Veress Albert
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A bérletes nézőinket telefonon értesítjük az időpontokkal kapcsolatban. Jegyek válthatók a színház jegypénztárában
munkanapokon 12.00 és 15.00 óra között, valamint előadások előtt egy órával.
Információk és helyfoglalás a  0751-039-026-os telefonszámon.

A színház fenntartja a műsorváltoztatás jogát!

16.
Dés László – Nemes István – Böhm György – Korcsmáros György – Horváth Péter:

VALAHOL EURÓPÁBAN | r.: Somogyi Szilárd

VASÁRNAP, 19.00 - bérletszünet  |  nagyterem

18.
Muszty Bea – Dobay András: A KÉK CSODATORTA | r.: Visky Andrej

KEDD, 10.30 -      |  nagyteremCsipike bérlet 2

13.00 -      |  nagyteremMacskacicó bérlet 2

25.
Muszty Bea – Dobay András: A KÉK CSODATORTA | r.: Visky Andrej

KEDD, 10.30 -      |  nagyteremPinocchio bérlet 2

13.00 -      |  nagyteremNagy Imre zöld színű bérlet 2

19.
Muszty Bea – Dobay András: A KÉK CSODATORTA | r.: Visky Andrej

SZERDA, 10.30 -      |  nagyteremMóka bérlet 2

13.00 -      |  nagyteremNagy Imre sárga színű bérlet 2

26.
Muszty Bea – Dobay András: A KÉK CSODATORTA | r.: Visky Andrej

SZERDA, 10.30 -      |  nagyteremNagy Imre piros színű bérlet 1

13.00 -      |  nagyteremNagy Imre piros színű bérlet 2

20.
Muszty Bea – Dobay András: A KÉK CSODATORTA | r.: Visky Andrej

CSÜTÖRTÖK, 10.30 -      |  nagyteremLudas Matyi bérlet 1

13.00 -      |  nagyteremNyilas Misi bérlet 1

21.
Muszty Bea – Dobay András: A KÉK CSODATORTA | r.: Visky Andrej

PÉNTEK, 10.30 -      |  nagyteremHamupipőke bérlet 2

13.00 -      |  nagyteremKis herceg bérlet 2

15.
Dés László – Nemes István – Böhm György – Korcsmáros György – Horváth Péter:

VALAHOL EURÓPÁBAN | r.: Somogyi Szilárd

SZOMBAT, 19.00  BEMUTATÓ  |  - bérletszünet | nagyterem

23.
Dés László – Nemes István – Böhm György – Korcsmáros György – Horváth Péter:

VALAHOL EURÓPÁBAN | r.: Somogyi Szilárd

VASÁRNAP, 19.00 |  - bérletszünet | nagyterem PÜNKÖSDVASÁRNAP  
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CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM
Csíkszereda, Vár tér 2. sz., tel.: +40 266 372 024, e-mail: info@csikimuzeum.ro, www.csikimuzeum.ro

VÁRJA LÁTOGATÓIT A MÚZEUMVÁRJA LÁTOGATÓIT A MÚZEUM

Állandó kiállításaival várja látogatóit a Csíki Székely Múze-
um. A háromféle belépőjegy alapján háromféle útvonalat 
jelöltek ki a látogatók számára, elkerülve azt, hogy népes 
társaságok találkozhassanak. Termenként egy időben 
négy fő jelenléte megengedett. Tárlatvezetést ugyanakkor 
nem tudnak biztosítani – sem személyest, sem pedig a 
háromnyelvű audioguide-rendszert nem vehetik igénybe. A 
múzeum keddtől vasárnapig 9.00–16.00 óra között fogadja 
a látogatókat.

ÚTKERESZTEZŐDÉSBEN – ÚTKERESZTEZŐDÉSBEN – 
Csíkszereda város történeteCsíkszereda város története

A Csíkszereda város története című állandó kiállítás 5 év 
muzeológusi munkát követően valósult meg, hét teremben, 
mintegy 500 négyzetméter alapterületen. Az előkészületek 
alatt intenzív tudományos kutatómunka folyt, közel száz 
adatközlővel beszélgettek, több ezer tárgyat gyűjtöttek 
be terepről, illetve hoztak be adományként. A tárlat a kora 
középkortól az 1989-es változásokig terjedő időszakot, közel 
egy évezredet ível át.

CSÍKI IDŐK JÁRÁSA − CSÍKI IDŐK JÁRÁSA − 
Népi életképek a mindennapokbólNépi életképek a mindennapokból

A Csíki Székely Múzeum néprajzi kiállítása a 19. század végé-
nek és a 20. század elejének − néhol napjainkig is fellelhető 
− paraszti világát mutatja be. A vidékre jellemző tárgyak által 
a csíki mindennapok sajátos élettereit járhatja be a látogató.

A MIKÓ-VÁR TÖRTÉNETEA MIKÓ-VÁR TÖRTÉNETE

Szerencsés adottságot tudhat magáénak a Csíki Székely 
Múzeum azáltal, hogy a régió egyik legjelentősebb műemlék-
épületében, a Mikó-várban működik. Ezt a lehetőséget, 
nevezetesen az építészettörténet tudományos feldolgozását 
és látványcentrikus bemutatását az utóbbi évek történeti, 
régészeti és művészettörténeti kutatásai tették elérhetővé. 

A CSÍKSOMLYÓI FERENCES NYOMDAA CSÍKSOMLYÓI FERENCES NYOMDA

A kiállítást a Csíki Székely Múzeum és a Csíksomlyói Ferences 
Kolostor rendezte 2001-ben, a nyomda alapításának 325. 
évfordulója alkalmával.

Közel 125 nyomtatványt és könyvkötést mutatnak be a 
következő csoportosításban: egyrészt az 1676–1700 közötti 
nyomtatványok, másrészt a 18–19. századi tankönyvek, 
ferences szerzők munkái, énekes-, imádságos- és liturgikus 
könyvek, vallásos társulatok kiadványai, vitairatok, jogi 
művek, búcsús kiadványok, a nyomda számadáskönyvei és 
a könyvkötészet példányai kerültek kiállításra. Ezen kívül a 
tárlaton a nyomda fennmaradt felszerelését is megtekintheti 
a múzeumi vendég: a 18. században felújított Kájoni-féle 
kézisajtót, a könyvillusztrációk és szentképek rézmetszet 
lemezeit, valamint a könyvkötészet szerszámait. 

MEGMENTETT SZAKRÁLIS KINCSEINKMEGMENTETT SZAKRÁLIS KINCSEINK

A kulturális örökség részét képező értékek, kincsek megmentése 
felelősségteljes, nemes feladata az erre hivatottaknak. A resta-
urálás többek között kifinomult manuális képességet, végtelen 
türelmet, a tárgy iránti mély alázatot és tiszteletet követel.

A restaurálási folyamatok leírása és a fotódokumentá-
ció bemutatása által a látogatók és az olvasók egyaránt 
betekintést nyerhetnek a műhelytitkokba, megcsodálhatják 
a kultúrtörténeti szempontból oly értékes 13–17. századi 
kéziratokat, töredékeket (köztük sok hungarika és unikum), 
15–19. századi régi könyveket (bibliák, zsoltárok, domus 
históriák), 18–20. századi papír és pergamen okleveleket, va-
lamint 17–20. századi szobrokat, táblaképeket, feszületeket, 
ikonokat, miseruhákat, búcsús lobogót, kehelyterítőt.
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G6 – 6. SZÉKELYFÖLDI GRAFIKAI BIENNÁLÉ G6 – 6. SZÉKELYFÖLDI GRAFIKAI BIENNÁLÉ 
2021. május 13., csütörtök, 18.00 óra / Megyeháza Galéria2021. május 13., csütörtök, 18.00 óra / Megyeháza Galéria

2020-ban ünnepelte megalapításának tízéves évfordulóját a 
sepsiszentgyörgyi Székelyföldi Grafikai Biennálé. A nemzetközi 
seregszemle azokat a szakmai tendenciákat hivatott bemutatni, 
amelyekre a kísérletezés, a határok átlépése, az esztétikai 
normák újraértelmezése vagy a korábbi hierarchiák lebontása 
a jellemző. Arra vártunk válaszokat, hogy a különböző nemze-
tiségű és kultúrkörhöz tartozó alkotók miként reagálnak a saját 
környezetük vagy a nagyvilág által feltett kérdésekre a kortárs 
művészet nyelvén.  Milyen válaszokat adnak  globalizációs, 
politikai, gazdasági és egyéb társadalmi kérdésekre? Miként 
jelenítik meg közvetlen környezetük vagy saját személyes létük 
problémáit művészetükben, a kortárs művészi grafika nyelvén 
miként érvényesülhet hagyomány és abszolút megújulás. 

Azokra az alkotásokra is kíváncsiak voltunk, amelyeknek nem 
a szépségeszmény meghatározása az elsődleges szempontja, 
hanem annak problematizálása. Így a 6. Székelyföldi Grafikai 
Biennálé hívószavának a „A káosz struktúrája” címet javasoltuk. 
A káoszt mint az előrejelezhetőség bizonytalanságát, a rendet 
mint az egzakt geometriai szerkezetet vagy kiszámíthatóságot, 
illetve ezek esetleges szociológiai, politikai, kulturális, ökológiai és 
gazdasági vetületeit. Világviszonylatban mindezek sérülékenysé-
ge igazolódott be a 2020-as év elején berobbanó, az élet minden 
területére bénítóan kiható, Covid-19 névre keresztelt járvány kö-
vetkeztében, ami sajnálatos módon a G6 rendezvényeit, valamint 
kísérő kiállításainak lebonyolítását is negatívan érintette. 

Ennek ellenére a G6 iránti, töretlen szakmai érdeklődést 
az is igazolja, hogy a 2018-as 58-hoz viszonyítva az idén 65 
országból jelentkeztek műveikkel a grafikusok. A biennálé 
előző kiadásaihoz hasonlóan 2020-ban is a magyar-, a len-
gyelországi és romániai vonal még mindig a legmarkánsabb, 
de megerősödött egyes keleti országok képviselete is, mint 
például Thaiföld, India, Kína vagy Japán, de nagy számban je-
lentkeztek művészek pl. Mexikóból, Orosz- és Olaszországból, 
valamint az Egyesült Államokból. A tízhetes pályázati időszak 
alatt közel 2100 pályamunka érkezett be, a héttagú zsűri 
összesen 868 alkotótólválasztotta ki a biennálé törzsanyagát 
tartalmazó 300 grafikát, majd a díjazott alkotásokat.

Elmondhatjuk, hogy az eltelt tíz év során a Székelyföldi 
Grafikai Biennálé széles körben teret adott a hagyományos 
és kísérleti grafikai művek bemutatására, mára szakmailag 
fontos tényezővé és széles körben ismertté válva felkerült a 
nemzetközi grafika térképére.

Ferencz S. Apor, a biennálé kurátora

A május 13-án, 18 órától nyíló kiállításon a 6-ik Székelyföldi 
Grafikai Biennálé díjjazott műveit láthatja a nagyérdemű 
közönség. 

https://grafikaiszemle.ro/
Szervezők: Hargita Megye Tanácsa, Megyeháza Galéra, 

Hargita Megye Tanácsa

LIU FU (CN) - Elveszett paradicsom sorozat VI., 2018
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ROBY LAKATOS ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKARROBY LAKATOS ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR
2021. május 20., csütörtök, 19.00 óra / Szakszervezetek Művelődési Háza2021. május 20., csütörtök, 19.00 óra / Szakszervezetek Művelődési Háza

Városunkba látogat a 
világ számos pontján 
koncertező Roby 
Lakatos és zenekara! 
A május 20-án, a 
Hargitai Megyenapok 
keretében tartandó 
hangversenyükön 
filmzenei, klasszikus 
zenei feldolgozások 
és önálló kompozíciók 
szólalnak meg, hami-

sítatlan Roby Lakatos-stílusban. A meghívott együtteshez 
az est alatt többször társulnak a Csíki Kamarazenekar 
vonósai.

Roby Lakatos Roby Lakatos sokoldalú művész, improvizatőr, zeneszerző, aki 
egyesíti művészetében a klasszikus, a dzsessz-, a népzenei és 
cigányzenei elemeket. 1965-ben, zenész családba született, 
Bihari János 19. századi neves cigányprímásegyenes ágú 
leszármazottjaként. Hegedűs karrierjét nagyapja és édesapja 
zenekaraiban kezdte, kilenc évesen már mint prímás lépett 
színpadra. Tanulmányait a budapesti Bartók Béla Konzervató-
riumban végezte. 19 évesen Belgiumba ment, ott az újonnan 
megnyílt Les Ateliers de la Grande Ile klubban játszott, 

előadásait rendszeresen látogatta Sir Yehudi Menuhin 
világhírű hegedűművész, akivel a későbbiekben is szakmai 
kapcsolatban állt, vagy Vadim Repin, Maxim Vengerov, illetve 
Stéphane Grappelli híres dzsessz-hegedűs. Itt alakult ki 
sajátos előadói stílusa.

Roby Lakatos együttesével a világ számos színpadán 
megfordul, jelen van többek között a Schleswig-Hol-
stein Zenei Fesztiválon, a Helsinki Fesztiválon vagy az 
Ottawa-i Kamarazenei Fesztiválon. Felléptek többek 
között a new yorki Carnegie Hallban vagy az amszterdami 
Concertgebouw színpadán. Együtt muzsikált a Londoni 
Filharmonikus Zenekarral, a Francia Rádiózenekarral és a 
Drezdai Filharmonikus Zenekarral, illetve neves személyek-
kel, mint Maxim Vengerov, Nigel Kennedy, Herbie Hancock. 
2018-ban létrehívta a Roby Lakatos Alapítványt, illetve 
2019-ben indította el a Roby Lakatos Nemzetközi Impro-
vizációs Hegedűversenyt. A művész jelenleg egy Fabien 
Gram-hegedűn játszik.

A jegyek az előadásra egységesen 50 lejbe kerülnek, ame-
lyeket a Szakszervezetek Művelődési Háza jegypénztárában 
lehet megvásárolni.

Támogató a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Hargita Megyei 
Kulturális Központ, Hargita Megye Tanácsa és Csíkszereda 
Polgármesteri Hivatala.

ESEMÉNY / RENDEZVÉNY 
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FADING CIRCLES – koncert FADING CIRCLES – koncert 
a ZeneSzereda könnyűzenei rendezvénysorozat keretébena ZeneSzereda könnyűzenei rendezvénysorozat keretében
2021. május 12., szerda, 19.00 óra / Szakszervezetek Művelődési Háza2021. május 12., szerda, 19.00 óra / Szakszervezetek Művelődési Háza

Egy rendkívül nehéz, megpróbáltatásokkal teli év után, kihasz-
nálva az újrakezdés lehetőségét, a Szakszervezetek Művelődési 
Háza, az ADI Pro Cultura Siculi Közösségi Társulás és az Agora 
Alapítvány egy olyan nívós könnyűzenei rendezvénysorozatot 
indított el, amely a helyi, székelyföldi kreatív zenészeknek nyújt 
lehetőséget bemutatni alkotásaikat, dalaikat. A ZeneSzereda 
névre keresztelt koncertsorozat keretében 2-3 heti rendszeres-
séggel, szerda esténként mutatkozik be egy-egy könnyűzenei 
csapat, helyi alkotó zenészekkel a művelődési ház színpadán.

„Egy olyan rendezvénysorozatot álmodtunk meg, amely 
állandóságot visz a helyi könnyűzenei életbe, lehetőséget 
biztosít a zenészek számára, hogy ezekben az időkben, 
amikor a világjárvány hatása miatt nem gyakorolhatják 
hivatásukat, azzal foglalkozhassanak, ami a szakmájuk és 
lehetőséget kapjanak a megmutatkozásra. A terveink szerint 
pedig idővel a közönség is újra mer majd koncertet látogatni, 
hiszen biztonságos környezetben teheti ezt. 

Nem ülhetünk ölbe tett kézzel, várva, hogy mit hoz a 

holnap. Lehetőséget kell teremtsünk a továbblépésre, a biz-
tonságos koncertlátogatásra, az emberek lelkének ápolására, 
a kultúra által” – vallják a szervezők.  

A ZeneSzereda keretében fellépett már a Szabó Zsolt 
Quintet, Kalandor, Cloverfi eld, Psallite, Role, Kvab vagy az 
Evilági zenekar. Májusban pedig a csíkszeredai Fading Circles Fading Circles 
fogja betölteni a színpadot.

A progresszív metál stílusban alkotó együttes 2002-ben ala-
kult. Számos tagcsere után a felállás 2021-ben a következő: 
Csiszér István – gitár, ének; György Csongor – dobok; Barabás 
Tamás – basszusgitár; György Alpár – gitár. Több díjat is 
a magukénak tudhatnak: legjobb basszusgitáros – Saint 
George Rock Night, 2004,  legjobb gitáros – Maximum Rock 
Challenge Festival, 2005 (Kolozsvár), ének zene kategória első 
helyezés a 2005-ös Médiabefutón, MA-TE-R tehetségkutató 
fődíj, 2006 (Budapest), Aranygitár fődíj – Retro rádió, 2014 
(Csíkszereda). Az évek során három albumuk jelent meg 
Soulburn, Cyber Whirlwind és MűEmlék címekkel.

16. HAGYOMÁNYOS PÜNKÖSDI ROLE KONCERT MEGLEPETÉSVENDÉGEKKEL16. HAGYOMÁNYOS PÜNKÖSDI ROLE KONCERT MEGLEPETÉSVENDÉGEKKEL
2021. május 22., szombat, 19.00 óra / Szakszervezetek Művelődési Háza2021. május 22., szombat, 19.00 óra / Szakszervezetek Művelődési Háza

A pünkösdhöz kapcsolódó rendezvények kiemelkedő 
momentuma a pünkösdi Role koncert, amelyet idén 16-ik 
alkalommal szervez meg az Agora Alapítvány. 

A zenekar alkalomhoz illő ünnepi repertoárral készül 
pünkösdre, emlékezetes élményt ígérnek azon zarándokok 

és helyiek számára, akiknek az elmúlt évek pünkösdi Role 
előadásai biztos megállónak számítottak, és azok számára is, 
akik eddig még nem találkoztak e különleges, egyedi zenei 
világgal.

Műsoruk inspirációs forrásai a közel 400 éves csíksomlyói 
Kájoni Kódex, a csángó néphagyományok, valamint költésze-
tünk remekei.

A Role zenekar mellett további vendég előadókra és 
meglepetés produkcióra is lehet számítani!

A zenekar minden évben egy jótékony célra ajánlja fel a 
koncerten összegyűlt adományokat. „Ahol jó emberek gyűlnek 
össze, mindig megtörténik a csoda. Hálásak vagyunk, hogy 
pünkösdi koncertjeinken évről évre olyan nagyszerű embe-
rekkel találkozunk, akik meg tudják mutatni, hogy a közösség 
erejével segítő kezet nyújthatunk” – vallják a Role-osok.
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Fotó: Nagy Barna
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KISKAMASZ AZ ÉDESANYÁK HETE RENDEZVÉNYSOROZATKISKAMASZ AZ ÉDESANYÁK HETE RENDEZVÉNYSOROZAT
2021. május 10–15. / Hargita Megye Tanácsának márványterme2021. május 10–15. / Hargita Megye Tanácsának márványterme

10 éves jubileumi programsorozatra készül a Csíki Anyák Egye-
sülete, ugyanis akárcsak az egyesület, a minden év május elején 
megtartott Édesanyák Hete is ünnepi alkalomhoz érkezett.

Az egy hetes rendezvénysorozaton változatos progra-
mok várják a visszatérő és az új résztvevőket egyaránt. Az 
előadások tematikája idén sem lesz távoli az eddigiektől: 
szülés és születés körüli tudnivalók, a csecsemők ellátása, 
gondozása, táplálása, hordozása, gyermekbetegségek, ka-
maszokat, ifjakat érintő kérdéskörök is terítékre kerülnek. 
Lesz fényképkiállítás, Születésfa-látogatás, - locsolás, de a 
kulturális programok és a kézműves foglalkozások, a séták 
és kirándulások sem hiányoznak a kínálatból. A tervek sze-
rint szerepelni fog a programban egy – sokakat érintő –, 
a  bölcsödei, óvodai iratkozásokat, tudnivalókat összegző 
felvilágosító beszélgetés a téma szakembereivel.

A rendezvénysorozat keretében május 14-én, pénteken 18 május 14-én, pénteken 18 
órától Kádár Annámáriaórától Kádár Annámária egyetemi adjunktus, pszichológus tart 
könyvbemutató előadást Valódi példaképek. Inspiráló történetek Valódi példaképek. Inspiráló történetek 
küzdelemről és kitartásról gyerekeknek, felnőtteknekküzdelemről és kitartásról gyerekeknek, felnőtteknek címmel. 
A szerző így vall a legfrissebb könyvéről: „Egy jó példa erőt ad, 
pozitív életszemléletet közvetít, előre visz, és segít felismerni azt, 
amiben igazán jók lehetünk. A példaképeket nem lemásolni kell, 
hanem ihletet meríteni belőlük. Ők a saját magunk választotta út 
bejárásához és az elénk gördülő akadályok leküzdéséhez nyújta-
nak számunkra mintát és támaszt. Ha gyerekként, serdülőként, 
majd felnőttként megkapjuk a kellő inspirációt, akkor az életben 
már önállóan is tudunk boldogulni, fejlődni. Azt tapasztalom, 

hogy ma mind a gyerekek, mind a felnőttek rettenetesen ki 
vannak éhezve a hiteles kortárs példaképekre. Olyan embereket 
szeretnének maguk körül látni, akiket elért eredményeikért és 
belső tartásukért egyaránt becsülhetnek. Ez adta az ötletet 
ehhez a könyvhöz, melyben 13 kortárs magyar példakép – Al 
Ghaoui Hesna, Barabási-Albert László, Borbély Alexandra, Böjte 
Csaba, Halácsy Péter, Jentetics Kinga, L. Ritók Nóra, Máté Bence, 
Michelisz Norbert, Polgár Judit, Roska Botond, Ürge-Vorsatz 
Diána és Vecsei H. Miklós – történetét dolgoztam fel mesei 
formában, amelyekből megtudjuk, hogy miként jutottak el addig, 
ahol ma tartanak, milyen harcokat kellett megvívniuk a külső 
és belső sárkányokkal, honnan merítenek erőt a nehézségek 
legyőzéséhez, és milyen értékek szerint élnek. Mert példaképekre 
mindannyiunknak szükségünk van! “

A részletes programért kövessék figyelemmel az egyesület 
honlapját (www.csikianyak.ma) vagy Facebook oldalát  
(https://www.facebook.com/csikianyakegyesulete).
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A HONFOGLALÁS ELŐTTŐL AZ EURÓPAI UNIÓ UTÁNIG SOROZAT A HONFOGLALÁS ELŐTTŐL AZ EURÓPAI UNIÓ UTÁNIG SOROZAT 
MÁJUSI ELŐADÁSAMÁJUSI ELŐADÁSA

Darvas Lóránt: A CSÍKI NEMESSÉG ÉS UDVARHÁZAIK A 15–17. SZÁZADBANDarvas Lóránt: A CSÍKI NEMESSÉG ÉS UDVARHÁZAIK A 15–17. SZÁZADBAN
2021. május 21., péntek, 18.00 óra / Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának díszterme2021. május 21., péntek, 18.00 óra / Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának díszterme

„A 15–17. századi csíki nemesség és ezen társadalmi 
réteg udvarházainak rövid számbavételét kíséreljük meg, 
sajnos viszonylag kevés írott emlékre és régészeti forrásra 
támaszkodva. A székely társadalom hármas tagozódá-
sának (főember, lófő, közszékely) csúcsán álló rétegről 
van a legtöbb történelmi forrásunk. Az első okleveles 
forrásaink, amelyekben csíki főemberek szerepelnek, 15. 
századiak, azonban ez a tény nem jelenti azt, hogy a ko-
rábbi időszakban nem beszélhetünk Csíkszékben nemesi 
társadalmi rétegről. Ez a társadalmi tagozódási folyamat 
ugyanis – mint más székely székben – jóval korábbi 
időszakban ment végbe. Bár a közvetlen adatok nem 
említik őket, a Csíkban birtokos székely nemességgel már 
a 13. században számolnunk kell. Lakóhelyük már ekkor 

jól érzékelhetően kiemelkedett a közszékelyek falusi házai 
közül, nyilván ezek fából épült, kisebb méretű épületek 
lehetettek. Az általunk korainak tekintett csíki 14–15. szá-
zadi nemesi családok állandó rezidenciáit a falvak szélén 
jól különhatárolható területeken hozták létre. Az érintett 
birtokosok udvarházainak kutatása ezek anyagi erejének 
értékelésén túlmenően a főemberek műveltségének, a 
korabeli hatalmi és gazdasági központok felé irányuló 
kapcsolataiknak megrajzolásában is támpontot nyújtanak, 
ugyanakkor a nemesi épületek később példamutató 
szerepet játszhattak a falusi köznép házépítészetében 
és anyagi műveltségében is. Az egykori csíki nemesség 
kihalásával, elsorvadásával a birtokközpontjaik is az 
enyészet martalékévá váltak. Mára csak néhány középkori 
vagy későközépkori–koraújkori udvarház maradt fenn a 
Csíki-medencében, ezért kutatásuk nagyrészt csak régé-
szeti módszerekkel lehetséges. Régészeti szempontból 
is fontos részlet, hogy az egykori, elpusztult udvarházak 
helyét több településen olyan dűlőnevek jelzik vagy 
jelezték (több esetben már nem használják, csak írott 
forrásokból ismerjük vagy régi térképeken jelennek meg) 
mint Kőház-kert (Szentsimon, Kozmás, Szentkirály, Delne), 
Kőház-domb (Dánfalva), Puszta Kőház (Szentmárton), 
Nemes utca (Kozmás, Vacsárcsi) ezek azonosítása nem 
kis feladatnak bizonyul” – összegezte az előadás témáját 
Darvas Lóránt. 

Darvas Lóránt Darvas Lóránt (Csíkszereda, 1975) a Csíki Székely Múzeum 
munkatársa, a Márton Áron Főgimnáziumban végzett 
1993-ban. 1998-ban a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudomány-
egyetem Történelem-Filozófia szakán történész diplomát 
szerzett (régészetre szakosodva). 2000-től a Csíki Székely 
Múzeum régész-muzeológusa. Kutatási területei: Szé-
kelyföld és kiemelten Csík középkori településtörténete, 
anyagi kultúra, udvarházak. Rendszeresen ad elő hazai és 
nemzetközi konferenciákon, valamint publikál. A témát 
érintően számos régészeti feltárást vezetett.
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Gili Mocanu és Giulianu Nardin: Gili Mocanu és Giulianu Nardin: 
MEGFAGYOTT RAJZOK (FIXED CARTOONS) – kiállítás MEGFAGYOTT RAJZOK (FIXED CARTOONS) – kiállítás 
Látogatható: 2021. május 22-ig / Új Kriterion GalériaLátogatható: 2021. május 22-ig / Új Kriterion Galéria

(...) A klasszikus rajzfilmek legfontosabb szabálya az, hogy 
halál nincsen. Mindaz a cselekmény, amely a szemünk előtt 
zajlik a televízióban, egy olyan mozgáson alapul, amelynek a 
végső pontja, a működési paramétere nem a halál. A felnőt-
tek életében minden mozdulat magában hordozza a pusz-
tulás lehetőségét. Megmozdulsz, és bármelyik pillanatban 
meghalhatsz. (...) Egy gyermek két hajlammal jön a világra: a 
játék és a rombolás hajlamával. (...) A játék percei után vagy 
éppen közben elkerülhetetlenül lesznek erőszakos helyzetek, 
amikor mindent szétszed, megharap, eltör, a földhöz vagdos. 
(...) Másként szólva a gyermek nem játszik, hanem felkészül 
az életre, olyan képességeket és készségeket gyakorol, 
amelyeket később felhasznál. A játék felkészíti a társadalmi 
szerepekre, az erőszak az ördögi emberek társadalmára. De 
mi lenne, ha fordítva vennénk szemügyre mindezt? Ha ezek 
az ún. ösztönök nem egy olyan kísérlet részei, amelyek az 
életre készítik fel, hanem a léleknek a próbálkozása, hogy 
alkalmazkodjon a húsba zuhanáshoz? A lelkek világában nincs 
halál, gravitáció vagy olyan hang, mely két entitás összeüt-
közéséből származik. A gyermek nagyon közel van ehhez a 
paradicsomi állapothoz, számára nagy meglepetés, hogy a 
tárgyak leesnek, hogy ez zajjal jár, hogy darabokra törnek. A 
túlvilágon létezik öregség nélküli fiatalság és örök élet, nincs 
gravitáció, nincs sóhaj, sem bomlás. Csak játék, nyugodtság, 

élvezet, és, egyesek szerint, Mozart muzsikája. Az a világ 
nem háromdimenziós, hanem bizonyára sok dimenziós. A 
leginkább úgy érthetjük meg, mint ahogy a rajfilmekben és a 
művészet mozdulatlan képein ábrázolják. 

A rajzfilmekben felfüggesztődnek a test törvényei – a halál, 
a gravitáció, a bomlás. Ugyanott a kétdimenziós ugyanazt az 
ontológiai státust tölti be, mint a 3D. Ilyen módon a rajzfilmek 
a lelkek világának legjobb ábrázolói. És egy még ennél is jobb 
kísérlet a képzőművészek mozdulatlan képe. Annak a két mű-
vésznek az esetében, akiknek a kiállítását nézzük, a rajzfilmek 
világából való részletek összeolvadását látjuk a klasszikus 
művész fegyelmezett eszközeivel. Giuliano Nardin közelebb 
kerül a rajzfilmek mulatságos, karikatúra jellegű hatásához. 
Szereplői a román népmesét is feldolgozzák: olyan rajzfilm ez, 
amelyik belefagyott a rémület állapotába, amelyben hirtelen 
minden alak megrémült abba a világba, amibe belevetették. 
Gili Mocanu a kiállított régebbi munkákban minden személyes, 
mégis általános használati tárgyat a világban való tragikomikus 
elhelyezkedés ikonjává változtat. A robot, a hangszóró, a bő-
rönd, a blokk, a matchbox vagy a hullám: mind olyan jelképek, 
amelyek a névtelen tiszta lelket a Gili Mocanu nevű személlyé 
tették. A tárgyak képe rajzfilmekké, kvázi-játékokká válnak. 
Gyakorlatilag az a tekintet ez, amelyet egy olyan gyermek vet 
a világra, aki még nem teljesen vált ki abból a régiből, az igazi-
ból: a nehézkes, szürke és nevetséges világra vetett pillantás.

Dan Popescu
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Májusi események
a Szűzanya csíksomlyói kegytemplomában – 

pápai kisbazilikában

Május 1. Elsőszombat, ünnepélyes Szűz Mária-köszöntő
Imaórák kezdete: 16 óra. Szentmise kezdete: 18 óra.

Május 2. Húsvét 5. vasárnapja (Anyák napja)

Május 4. Szent Antal-nagykilenced IV. 
Szentmisék: 8, 10.30 és 18 órától

Május 11. Szent Antal-nagykilenced V. 
Szentmisék: 8, 10.30 és 18 órától

Május 13. Áldozócsütörtök. Urunk mennybemenetele. Főünnep 
Szentmisék: 8, 10.30 és 18 órától

Május 18. Szent Antal-nagykilenced VI. 
Szentmisék: 8, 10.30 és 18 órától 

Május 20. Kegytemplomunk örökös szentségimádási napja

Május 22. Pünkösdi búcsú

Május 23. Pünkösdvasárnap. Főünnep
Szentmisék: 8, 10.30 és 18 órától

Május 24. Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja. Emléknap

Május 25. Szent Antal-nagykilenced VII. 
Szentmisék: 8, 10.30 és 18 órától

Május 30. Szentháromság vasárnapja. Főünnep
Szentmisék: 8, 10.30 és 18 órától 

Május a Boldogságos Szűzanya hónapja. Májusi ájtatosságot végzünk 
vasárnaponként 10.15-től, keddenként 17.30-tól, a hét többi napján 
az esti szentmisék előtt 17.45-től imádkozzuk a lorettói litániát. 

Tartsanak velünk!

Az imaapostolság szándékai: A pénzügyi világ felelőseiért.
Missziós imaszándék: imádkozzunk, hogy a pénzügyi szektor felelősei 

a kormányokkal együtt munkálkodjanak a pénzügyi szféra 
szabályozásán, és így megvédjék az állampolgárokat 

annak veszélyeitől. 

A kegytemplomban a Szentmisék sorrendje: hétköznap reggel 7.30-tól 
és 18 órától, vasárnap reggel 8-tól, 10.30-tól és 18 órától.

Minden Szentmise előtt gyóntatunk. 

Szeretettel várjuk önöket! 
Pax et bonum!

Ferences Rendház – Csíksomlyó, tel.: 0266–371449 
iroda@csiksomlyo.ro 

templomigazgato@csiksomlyo.ro 
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KÁJONI JÁNOS MEGYEI KÖNYVTÁR
Csíkszereda, Stadion utca 1. sz. Tel./Fax: +40 266 371 988, e-mail: info@konyvtar.hargitamegye.ro; konyvtar.hargitamegye.ro

KÖNYVTÁRI PROGRAMOK A HARGITAI MEGYENAPOK KERETÉBEN KÖNYVTÁRI PROGRAMOK A HARGITAI MEGYENAPOK KERETÉBEN 
2021. május 17–21. / Kájoni János Megyei Könyvtár2021. május 17–21. / Kájoni János Megyei Könyvtár

A XVII. Hargitai Megyenapok rendezvényeinek sorában változatos 
programokkal várják az érdeklődő közönséget a Kájoni János 
Megyei Könyvtárban. A Hargita Megye Tanácsának támogatásá-
val szervezett könyvtári programok célja hozzájárulni a térségi 
identitás erősödéséhez, kiemelve megyénk sajátos értékeit. 

A programok sorában idén is lesznek könyvbemutatók és 
kiállítások. Május 21-én a Hargita Kiadó és Hargita Megye 
Tanácsa közös könyvkiadási projektje keretében megjelenő 
könyvsorozat, a Székely Könyvtár legújabb köteteit mutatják 
be. A pünkösd előtti héten pedig tematikus könyvkiállítással 
várják a könyvtárlátogatókat. Az 1990 óta eltelt három 
évtizedben számos kiadvány látott napvilágot a csíksomlyói 
kegyhellyel kapcsolatosan. A csíksomlyói pünkösdi búcsú 
történetét, a búcsújárás vallási élményét, illetve a búcsújáró 
hagyományok, szokások néprajzát bemutató kiadványokból 
nyújt ízelítőt a könyvkiállítás, amelyet a könyvtár helyismereti 

részlegén bárki megtekinthet. Egy héten át a témához kötődő 
kvízjátékban is részt vehetnek az érdeklődők. 

A részletes program elérhető lesz a könyvtár honlapján, 
illetve Facebook oldalán.

Buta-Vincze Csaba: KREATIVITÁS/KREATÍVITTAS – Buta-Vincze Csaba: KREATIVITÁS/KREATÍVITTAS – 
albumbemutató és kiállításmegnyitóalbumbemutató és kiállításmegnyitó
2021. május 17., hétfő, 17.00 óra / Kájoni János Megyei Könyvtár 2021. május 17., hétfő, 17.00 óra / Kájoni János Megyei Könyvtár 

A Hargitai Megyenapok 
programjainak sorában 
kiállítással egybekötött 
könyvbemutatóra 
várják mindazokat, akik 
érdeklődnek a kreatív, 
újszerű művészeti meg-
oldások és technikák 
iránt. Buta-Vincze Csaba 
Kreativitás/Kreatívittas 
című albumát és 
kiállítását Balázs József 
festőművész méltatja. A 
fi atal művész 2020-ban 

megjelent albumának előszavában így vall alkotásairól:  
„Életem egy olyan időszakában kezdtem el az albumban 

szereplő képeket kidolgozni, amikor nagyon kerestem 
ideológiákat, ötleteket és ezt még megtoldottam azzal, 
hogy fi gyeltem korunk nagy társadalmi kérdéseit is. Ebből 

kifolyólag az alkotásaim egyfajta kettősségből születtek meg: 
egyrészt saját élettapasztalataim, gondolataim, látásmódom 
van bennük, másrészt modern társadalmi problémákat 
céloznak meg. Vonzónak találom a kreatív tevékenységeket, a 
fantázia jelenlétét világunkban, az ábrándozást, álmodozást, 
meséket. A művészet leginkább érzelmi síkon ragad magával, 
és mindig ideológiai, látásmódbeli alapot képvisel számomra, 
kell legyen mondanivalója, mely előtt az ember megáll egy 
pillanatra a hétköznapok sürgés-forgása közben, és azt 
mondogatja magában: Ezen érdemes volna elgondolkozni! Ez 
az időszak egyben egy fordulópontot is jelentett életemben, 
valami olyasmit kezdtem el, amivel addig még sohasem fog-
lalkoztam ilyen formában. A munkáim újszerű összefüggése-
ket közvetítenek az emberek felé azáltal, ahogyan egymáshoz 
kapcsolódnak a színek, elemek, alakok, formák. 

A Kreativitás/Kreatívittas című album elsősorban azoknak szól, 
akik szeretnek elmélkedni, gondolkodni az életről, és nem bánják, 
ha a képek elkalauzolják őket egy kicsit másabb, olykor gondolati-
lag mélyebb világba, és szembesítik őket az érzelmeikkel.”
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dr. Márton László (szerk.): dr. Márton László (szerk.): 
FEJEZETEK SZÉKELYFÖLD TECHNIKATÖRTÉNETÉBŐL – könyvbemutatóFEJEZETEK SZÉKELYFÖLD TECHNIKATÖRTÉNETÉBŐL – könyvbemutató
2021. május 19., szerda, 17.00 óra / Kájoni János Megyei Könyvtár2021. május 19., szerda, 17.00 óra / Kájoni János Megyei Könyvtár

A Székelyföld technikatörténetével foglalkozó kötet szerzői 
ismert szakírók, az egyes fejezetekben közölt tanulmányaik 
gazdagítják a térségre vonatkozó művelődéstörténeti szakiro-
dalmat, másrészt érdekes olvasmányt kínálnak mindazoknak, 
akik érdeklődnek a technika története iránt, vagy fontos szá-
mukra, hogy megismerjék szűkebb hazánk történetének egy-
egy sajátos területét. A kötet tizenhárom fejezetet tartalmaz, 
az egyes fejezetekben tizennyolc szerző nyújt betekintést a 
székelyföldi kerámiakészítés, az érctelepek, az ércbányászat 
és kohászat, a harangöntés, a sóbányászat, a fafeldolgozás, 
a textil- és bőripar, a vízimalmok, az üveghuták és a villamos 
energia hasznosításának történetébe. 

„E tanulmánykötet szerzői kutatásaik több évtizedre 
visszatekintő eredményeit helyezték az olvasó fi gyelmébe, 
tudatában annak, hogy teljességre törekvésük ellenére 
munkájuk csupán új utakat nyitó, új kutatási irányokat sugalló 
kezdet, ami nem hiányossága munkájuknak, hanem tudatos 

önértékelés. A szerzők annak is tudatában vannak, hogy a 
műszaki fejlődés nem állt meg ott, ahol a kötetben szereplő 
egyes tanulmányok behatárolnak egy bizonyos korszakot. 
Nem is állhat meg, még akkor sem, ha időnként lelassul a 
fejlődés üteme, netán megszűnik ideig-óráig. Ezért kaptak 
teret a kötetben a kordovángyártás, a borszéki üveg, a Gyil-
kos-tó és Békási-szoros vízierőmű építésének kísérletei vagy 
a Kommandó–Kovászna siklópálya, amelyeknek esélyük sem 
lehet a folytatáshoz.” – emelték ki az utószóban.

A Hargitai Megyenapok keretében bemutatott kötet dr. 
Márton László szerkesztésében, az Erdélyi Múzeum-Egyesület 
kiadásában jelent meg 2019-ben. 

Dr. Márton László Dr. Márton László (Gelence, 1940) Gyergyószentmiklóson élő 
gépészmérnök, többszörös feltaláló, műszaki író, kutató, az 
Erdélyi Múzeum-Egyesület Műszaki Tudományok Szakosztályá-
nak elnöke, az MTA külső köztestületi tagja, a Magyar Tudomá-
nyos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) elnökségi tagja. Száznál is 
több tudományos publikációja jelent meg itthon és külföldön. 
A technikatörténet kutatójaként harangokról, vízimalmokról, 
toronyórákról publikált több tucat dolgozatot. Több műszaki 
jellegű kötet szerzője és társszerzője.  Munkásságát 2015-ben 
Hargita Megye Tanácsa Kájoni János-díjjal ismerte el. 

Összeállította: Kelemen Katalin
Kájoni János Megyei Könyvtár
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KÁJONI JÁNOS MEGYEI KÖNYVTÁR
Csíkszereda, Stadion utca 1. sz. Tel./Fax: +40 266 371 988, e-mail: info@konyvtar.hargitamegye.ro; konyvtar.hargitamegye.ro
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JÉGKORONGJÉGKORONG

Két fronton zárult a trófeáért zajló küzdelem a 2020/2021-
es idényben. A Román Kupa döntőjében a Csíkszeredai 
Sportklub 5–2 arányban alulmaradt a Brassói Coronával 
szemben. Ezen vereségért azonban az Erste Liga, nemzetközi 
bajnokság, fi náléjában sikerült visszavágni. Az egyik fél 
negyedik győzelméig tartó párharcot ugyanis a kék-fehérek 
behúzták és összesítésben 4–2 (3–0, 2–3, 5–0, 4–5, 4–2, 
5–3) arányban győzedelmeskedtek és harmadjára sikerült 
elhódítani a nemzetközi kiírás bajnoki trófeáját.

Az idény előtt mindkét csapat, minden színtéren, az első he-
lyet célozta meg. A begyűjtött trófeák tekintetében 1–1-re állnak. 

A végső szó így a román bajnokságé lesz. Ide mindkét alakulat 
viszonylag simán jutott be. A Brassói Corona a Gyergyói HK-t 
ejtette ki, viszonylag simán, vagyis 3–0-s söpréssel, míg a csíkiak 
a Galaci VSK-n át jutottak a döntőbe 3–1-es összesítés után.

A korábbi években megszokottakhoz képest a román 
bajnokság fi náléjának lebonyolítási rendszere változik, hiszen a 
párharc az egyik fél harmadik győzelméig fog tartani. A Brassói 
Corona élvezheti a pályaelőnyt, akárcsak az Erste Ligában.

A döntő műsoraA döntő műsora
• 1. mérkőzés, április 30.:1. mérkőzés, április 30.: Brassói Corona – Csíkszeredai 

Sportklub.
• 2. mérkőzés, május 1.: 2. mérkőzés, május 1.: Brassói Corona – Csíkszeredai 

Sportklub.
• 3. mérkőzés, május 4.: 3. mérkőzés, május 4.: Csíkszeredai Sportklub – Brassói 

Corona.
• 4. mérkőzés (ha szükséges), május 5.:4. mérkőzés (ha szükséges), május 5.: Csíkszeredai Sport-

klub – Brassói Corona.
• 5. mérkőzés (ha szükséges), május 7.:5. mérkőzés (ha szükséges), május 7.: Brassói Corona – 

Csíkszeredai Sportklub.

LABDARÚGÁSLABDARÚGÁS

Bravúros hajrát mutatott be az FK Csíkszereda második ligás 
labdarúgócsapata az alapszakasz során, amelynek köszönhe-
tően bejutottak a sorozat felsőházi rájátszásába. Itt a tét már 
nagy, hiszen az első ligás tagságért küzdenek a Valentin Suciu 
által felkészített csíki labdarúgók.

Ugyanakkor a felsőházi rájátszás rajtját elrontották a piros-
feketék, hiszen az első négy forduló során mindössze egy pontot 
tudtak szerezni. Ezzel pedig leszakadtak az élbolytól. Ezen 
negatív mutatón sikerült kozmetikázni és a Temesvári ASU Poli 
ellen aratott idegenbeli győzelem visszahozta a reményeket.

A másodosztály felsőházi rájátszása végén az első két csapat 
automatikusan feljut a Liga 1-be, míg a 3–4. helyezettek selej-
tezőt játszanak a Liga 1. alsóházának 7–8. helyezettjével. Az FK 
Csíkszereda az ötödik helyen áll 36 egységgel. Az első helyezett 
Craiovával szemben 10, míg a negyedik helyezett Călăraşi-al 
szemben 3 pont a lemaradás.

Az FK Csíkszereda műsoraAz FK Csíkszereda műsora
• Május 1., 6. forduló:Május 1., 6. forduló: Bukaresti Rapid – FK Csíkszereda (20.00)
• Május 8., 7. forduló: Május 8., 7. forduló: FK Csíkszereda – CS Mioveni
• Május 12., 8. forduló:Május 12., 8. forduló: U Craiova 1948 – FK Csíkszereda
• Május 15., 9. forduló:Május 15., 9. forduló: Dunãrea Călăraşi – FK Csíkszereda
• Május 22., 10. forduló: Május 22., 10. forduló: FK Csíkszereda – ASU Poli Temesvár

Fotó: Halmágyi Zsolt

SPORTNAPTÁR

Fotó: Pál Zoltán
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SIMON RÉKA ZSUZSANNA: SIMON RÉKA ZSUZSANNA: Kricckracc kapitány és a gránátalmiakKricckracc kapitány és a gránátalmiak
Kiadó: Gutenberg Kiadó
Terjedelem 64 oldal, kivitelezés:  cérnafűzött, keménytábla

A mélységes kék Blüpp-tenger közepén, a hegyes-völgyes Gránátalma-sziget partjainál nevesincs vitorlás 
horgonyoz. Árbóckosarában egy kis kandúr szunyókál, míg fedélzetén, karosszékében Kricckracc kapitány 
a tegnapelőtti újságot olvassa. Szomszédságukban Borsika néni, egykori vadvízi hajóskapitány lakóhajója 
ringatózik. Reggeli nyugalmuk azonban illékony. Különös kalóztámadás áldozatául esnek, vagy épp egy kis-
ördög névnapját ünneplik meg, és megmentenek egy gyermekkönyvtárat. Orosz Annabella illusztrációival.

PIFKÓ CÉLIA: PIFKÓ CÉLIA: Lóci és PöttyLóci és Pötty
Kiadó: Gutenberg Kiadó

Terjedelem: 14 oldal, keménytáblás lapozó

Ti sem szerettek délután szunyókálni, és este még inkább ébren maradnátok? Így van ezzel Pötty 
is, bizony! Kérdezzétek csak Lócit, az aluszékony lajhárt, aki esténként karján pizsamával, lomhán 

kergeti a bolyhos csintalankodót! Pifkó Célia és Orosz Annabella bájos lapozója a bárányfelhős 
álmok világába röpíti a lefekvéskor is izgő-mozgó, eleven kis olvasóit. Lócival és Pöttyel az elalvás nektek is könnyebb lesz!

BALÁZS IMRE JÓZSEF:BALÁZS IMRE JÓZSEF: MadárÁBÉCÉ MadárÁBÉCÉ
Kiadó: Gutenberg Kiadó
Terjedelem 88 oldal, kivitelezés:  cérnafűzött, keménytábla

Hogyan zajlik egy teadélután az álarcos gébics otthonában? Milyen nyelveken „beszél” az énekes 
nádiposzáta? Mi az izlandi kerceréce kedvenc tévéműsora? Hát a fekete harkály kedvenc hangszere? 
Kitől kap levelet az olívgeze? Miért hüppög az uhu? Mit tart a zsezse a zsebében?
Ha kíváncsi vagy az égi vándorok titkos birodalmára, Balázs Imre József csivitelően kedves és vidám 
madárversei minden felmerülő kérdésedre választ adnak. A versekhez szépségesen színes és élethű 

illusztrációkat az ökológus végzettségű Kelemen Kinga készített. A kötet végén található madárhatározó pedig további rend-
szer- és élettani információkkal látja el a kis és nagy olvasókat egyaránt.

BORSODI L. LÁSZLÓ: BORSODI L. LÁSZLÓ: ReginaRegina
Kiadó: Gutenberg Kiadó

Terjedelem 56 oldal, kivitelezés: cérnafűzött, keménytábla

Regina, a könyv cím- és főszereplője városi kislány, akinek élete otthon és az óvodában zajlik. Nap-
lójában arról mesél, hogyan telnek napjai a kicsiágytól az iskolába indulásig, milyenek a szüleivel 

és a pótmamájával eltöltött délutánok és ünnepek, a vakáció a tengeren, a himlő, miért fontos neki 
Anya, Apa és a Tesója, noha gyakran bosszantja őt, s ráadásul fi ú. Tomos Tünde rajzaival. 

Májusi Májusi könyvbarát-kedvezmény a Gutenberg könyvesboltokban: 10–25%-os kedvezménnyelkönyvbarát-kedvezmény a Gutenberg könyvesboltokban: 10–25%-os kedvezménnyel
kínáljuk a Gutenberg Kiadó és a Pallas-Akadémia Könyvkiadó könyveit! kínáljuk a Gutenberg Kiadó és a Pallas-Akadémia Könyvkiadó könyveit! 
Csíkszereda, Petőfi  Sándor utca 4. sz. Tel.: 0752 031 310; facebook: gutenbergkonyvesboltcsikszereda
Marosvásárhely, Rózsák tere 56. sz. Tel.: 0752 032 950; facebook: gutenbergkonyvesboltmarosvasarhely 
Székelyudvarhely, Márton Áron tér 8. sz. Tel.: 0752 032 201; facebook: gutenbergkonyvesboltszekelyudvarhely
Sepsiszentgyörgy, Kossuth Lajos u. 1., Tel.: 0741 142 061; facebook: gutenbergkonyvesboltsepsiszentgyorgyKÖNYVESBOLT

GUTENBERG 

KÖNYVKOSÁR
A GUTENBERG KÖNYVESBOLT AJÁNLÓJA
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Endes Miklós: Endes Miklós: CSÍK-, GYERGYÓ-, CSÍK-, GYERGYÓ-, 
KÁSZON-SZÉKEK (CSÍK MEGYE) KÁSZON-SZÉKEK (CSÍK MEGYE) 
FÖLDJÉNEK ÉS NÉPÉNEK  FÖLDJÉNEK ÉS NÉPÉNEK  
TÖRTÉNETE 1918-IGTÖRTÉNETE 1918-IG  
Ára: 50 lej. Ára: 50 lej. 

Bács Béla János, Ráduly Róbert Kálmán: Bács Béla János, Ráduly Róbert Kálmán: 
DER MALER NAGY IMREDER MALER NAGY IMRE

Ára: 35 lej.Ára: 35 lej.

Dr. Szádeczky Lajos:  Dr. Szádeczky Lajos:  
A SZÉKELY HATÁRŐRSÉG A SZÉKELY HATÁRŐRSÉG 
SZERVEZÉSE 1762-64-BEN SZERVEZÉSE 1762-64-BEN 
Ára: 30 lej. Ára: 30 lej. 

Gál Mária:  Gál Mária:  
HONVÉDÉLET, FOGOLYSORS HONVÉDÉLET, FOGOLYSORS 

Ára: 45 lej. Ára: 45 lej. 

GAÁL ANDRÁS: GAÁL ANDRÁS: MűvészalbumMűvészalbum
Ára: 50 lej. Ára: 50 lej. 

MÁRTON ÁRPÁD: MÁRTON ÁRPÁD: MűvészalbumMűvészalbum
Ára: 55 lej. Ára: 55 lej. 

Bogdán Emese:  Bogdán Emese:  
INTŐ SZÜLŐKNEK  INTŐ SZÜLŐKNEK  
ÉS NEVELŐKNEKÉS NEVELŐKNEK

Ára: 25 lej. Ára: 25 lej. 

Túros Eszter:  Túros Eszter:  
TURCZA LÁSZLÓTURCZA LÁSZLÓ

MűvészalbumMűvészalbum
Ára: 50 lej. Ára: 50 lej. 

Vofkori György:  Vofkori György:  
CSÍKSZEREDA  CSÍKSZEREDA  

ÉS CSÍKSOMLYÓ  ÉS CSÍKSOMLYÓ  
KÉPES TÖRTÉNETEKÉPES TÖRTÉNETE
Ára: 120 lej, illetve  Ára: 120 lej, illetve  

10 példány fölött 100 lej.10 példány fölött 100 lej.

Banner Zoltán:  Banner Zoltán:  
MÁRTON ÁRPÁD MÁRTON ÁRPÁD 

MűvészalbumMűvészalbum
Ára: 65 lej. Ára: 65 lej. 

Murádin Jenő,  Murádin Jenő,  
Szervátiusz Anikó: Szervátiusz Anikó: 

SZERVÁTIUSZ JENŐ:  SZERVÁTIUSZ JENŐ:  
ÉLETEM, EMLÉKEIMÉLETEM, EMLÉKEIM

Ára: 50 lej. Ára: 50 lej. 

ISBN 978-606-93243-1-8

9 786069 324318

Székelyföldi 
ösztöndíjasok

C SÍ K SZ E REDA  KI ADÓH I VATAL
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3Murádin Jenő: Murádin Jenő: 

SZÉKELYFÖLDI  SZÉKELYFÖLDI  
ÖSZTÖNDÍJASOK  ÖSZTÖNDÍJASOK  

1941–19431941–1943
Ára: 35 lej. 

CSÍKSZEREDA KIADÓHIVATALCSÍKSZEREDA KIADÓHIVATAL
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala, Vár tér 1. sz. / 143-as iroda,  Csíkszereda Polgármesteri Hivatala, Vár tér 1. sz. / 143-as iroda,  
tel.: 0266 315 120 / 134, e-mail: varoshaza@szereda.rotel.: 0266 315 120 / 134, e-mail: varoshaza@szereda.ro

Kocsis Lajos: Kocsis Lajos: 
A CSÍKI MAGÁNJAVAK  A CSÍKI MAGÁNJAVAK  
TÖRTÉNETE 1869–1923TÖRTÉNETE 1869–1923
Ára: 20 lej.Ára: 20 lej.

Banner Zoltán:  Banner Zoltán:  
GAÁL ANDRÁS GAÁL ANDRÁS 
MűvészalbumMűvészalbum
Ára: 65 lej. Ára: 65 lej. 

CSÍKVÁRMEGYE  CSÍKVÁRMEGYE  
STÁTUSSZIMBÓLUMA STÁTUSSZIMBÓLUMA 
Ára: 35 lej. Ára: 35 lej. 

Becze Zoltán:Becze Zoltán:
SZÉKELYFÖLDI OLIMPIAI  SZÉKELYFÖLDI OLIMPIAI  
BAJNOKOK,  BAJNOKOK,  
CSÍKI OLIMPIKONOKCSÍKI OLIMPIKONOK
Ára: 45 lej. Ára: 45 lej. 

Az újkori olimpiák történetében öt székely sportoló állhatott fel az ötkarikás játé-

kok dobogójának legfelső fokára, egy pedig paralimpiai bajnok lett. Ha Székely-

föld színeiben indultak volna, az általuk nyert 8 arany-, 3 ezüst- és két bronzéremmel, 

valamint egy paralimpiai aranyéremmel és két ezüstéremmel Székelyföld a világ 52. 

nemzete lenne a 204 tagot számláló NOB-nemzetek táblázatán. Az egy főre eső olim-

piai aranyérmek táblázatán a másodikok, a GDP/fő/aranyérem táblázatban az elsők 

lennénk. Ez a könyv 23 év kutatásának eredménye, a görögországi Olympiától a bu-

dapesti Széchényi könyvtáron keresztül Amszterdamig gyűjtöttem az adatokat, régi 

fotókat. Célom, hogy leomoljon a kommunizmusban köréjük húzott hallgatás fala. 

Továbbá egy-egy portrét olvashatnak 20 nagyszerű csíki olimpikon pályafutásáról, 

a csíki hoki ismeretlen évtizedeiről. Ugyanakkor közlöm a 20. század legnagyobb spor-

tolóival és sportvezetőivel készített interjúimat Samaranch NOB-elnöktől Puskásig.

A könyvhöz csatolt DVD-n négy negyedórás dokumentumfi lmet láthatnak három szé-

kely olimpiai és a paralimpiai aranyérmesről, egy-egy kisfi lmet hét csíki olimpikonról, 

valamint az 1999-ben tartott budapesti, Az évszázad sportolója nemzetközi gáláról.

Becze Zoltán

ISBN 978-606-93243-0-1

9 786069 324301

SZÉKELYFÖLDI 
OLIMPIAI BAJNOKOK, 
CSÍKI OLIMPIKONOK

BECZE ZOLTÁN
CSÍKI 

SPORTTÖRTÉNET

Csíkszereda Kiadóhivatal
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Pál Pál Előd:  Pál Pál Előd:  
A CSÍKI SÍISKOLA TÖRTÉNETE A CSÍKI SÍISKOLA TÖRTÉNETE 
A csíkszeredai alpesi-sí  A csíkszeredai alpesi-sí  
története 1934–2010története 1934–2010
Ára: 35 lej. 

Zsögödi Nagy Imre:Zsögödi Nagy Imre:
„AZ ÚGY VOLT, HOGY... –  „AZ ÚGY VOLT, HOGY... –  

HALLÁK-E?”HALLÁK-E?”
FöljegyzésekFöljegyzések

Ára: 35 lej. Ára: 35 lej. 

NAGY IMRE (1893–1976) 

1893. július 25-én született az 1939-től 
Csíkszeredához tartozó Csíkzsögödön. 
Rajzolni iskoláskorában kezdett. Isko lá
it szü lő fa lujában, Csíksomlyón és Gyer-
gyó szent mik ló son jár ta.

A művészetéhez a Szőnyi Istvánnal 
va ló ta lál ko zás vezette.

1917-ben a mezőtúri katonai mű vész-
te le pen Nagy Istvánnal és Márton Fe
renccel dol go zott. 

1918 őszén beiratkozott a bu da pes ti 
Szépművészeti Főiskolára, 1920–22 kö
zött pedig ösztöndíjasként a Főiskola 
kecs ke méti művésztelepén tanult. 

1925-ben és 1926-ban Szolnay Sándor-
ral utazott Nagybányára, ott Ziffer Sán-
dor ral is együtt dolgozott, és Marosvá-
sár helyen, Kolozsváron, Brassóban 
ren de zett egyéni kiállításokat.

1927-ben olaszországi, később auszt
riai, németországi, franciaországi és 
angliai ta nulmányutakat tett. 

1930-tól a Barabás Miklós Céh alapí
tó tag ja ként több hazai kiál lításon vett 
részt, s abban az évtizedben min ta gaz-
da sá got létesített Zsögödön.

1932-ben a Szinyei Merse Pál Társaság 
Zichy Mihály grafikai díjjal jutalmazta. 

1942-ben, a kolozsvári Művészeti He
tek nagydíját kapta, Csíkszereda képvi
selőtestülete pedig a tervezett zsö gö di 
mű vész te lep szervezésének művészi 
irá nyí tá sá val bíz ta meg – de a telep nem 
jö he tett létre. 

1949–50-ben a Kolozsvári Magyar 
Mű vé szeti Intézet tanára volt.

1957-ben a Művészet Érdemes Mes
tere cím mel, 1963-ban a Mun ka ér dem-
rend I. fokozatával, 1973-ban az Au-
gusz tus 23 Érdemrend I. fokozatával 
tün tet ték ki.

Több külföldi egyéni és csoportos ki-
ál lí tá sa volt: Zürich, London, Firenze, 
Párizs, Moszkva.

1973-ban Zsögödben felavatták a 
Nagy Imre Képtárat, amely életműve 
csíki hagyatékrészének be mu ta tá sát 
szol gál ja.

2005-ben posztumusz Magyar Örök
ség-díjjal jutalmazták. 

AZ ÚTRAVALÓ-SOROZAT 
EDDIG MEGJELENT KÖTETEI
 

2008
KOCSIS LAJOS
A Csíki Magánjavak  
története 1869–1923

2009 
TIVAI NAGY IMRE
Emlékezés régi csíkiakról

2010 
SEBŐ ÖDÖN
A halálra ítélt zászlóalj  

2011 
Csíkvármegye 
státusszimbóluma

Csík szer eda K i a dóhi vata l
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H agyatékápoló tevékenységünket Nagy Imre, ere
detileg Följegyzések címmel egy emberöltővel ez

előtt megjelent visszatekintése újrakiadásával folytat
juk. Olyan alkotás ez, amely bizonyítja, hogy a zsögödi 
festőóriás nem csak az ecset, hanem a tollforgatáshoz is 
kiválóan értett. Az újraközlés a kötet hangulatát ecse
telő új címmel, valamint több mint százhúsz tusrajzzal, 
rézkarccal, fametszettel és színes reprodukcióval egye
temben történik. Ezek közül néhány most jelenik meg 
nyomtatásban először.

ISBN 978-606-92662-7-4

„aZ úgy volt, hogy…
– halláK-e?”

Följegyzések

Zsögödi Nagy imre
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CSÍKSZEREDA KIADÓHIVATAL

Nekem Csíkkal és a fekete kerámiával 
találkoznom kellett, mégha nagy kerü-
lővel is. Jó hatással voltunk egymásra. 
Így kellett történnie. Így volt elrendelve, 
predesztinálva.

A szobrászati vágyat egész életemben 
magamban hordoztam. És megadatott 
a lehetőség. Az egyéni kerámiatárgyak 

tervezéséhez, megalkotásához már a dánfalvi működésem kezdetén hoz-
zákezdtem. Itt támadt az ötlet, hogy korongolt darabokból elvont emberi 
fi gurákat vagy éppen portrékat mintázzak. Ott szívesen korongolták meg 
a megfelelő darabokat, amelyekből össze tudtam ragasztgatni a fi gurális 
darabokat vagy meg tudtam mintázni az elképzelt portrékat.

Előre megterveztem a korongolandó formát, s utána azt is, hogy mi legyen 
belőle, milyen mintázattal. Az agyag törvényeit, például a plaszticitást, nem 
lehetett átlépni. Egy durva, fi gyelmetlen mozdulat következtében a vékony 
falú darab összeomlik. Lehet az egészet újrakezdeni. A mintázás közbeni 
rögtönzést az agyag is diktálta. Menetközben is megkövetelte, hogy változ-
tassak a rajzban elképzelt formavilágon. 

Azokért kell dolgozni, akikből vétettünk. Nekik tartozunk hálával, és nem 
idegeneknek. Meggyőződésem, hogy itthon is eljön a kemény, eredményes 
munka megbecsülésének az ideje. Az én ars poeticám, amely egész életem-
ben elkísért, éppen ezért a kitartó munka és a türelem.

Pálffy Árpád

ISBN 978-606-8659-30-5

9 786068 659305

PÁLFFY ÁRPÁD

PÁLLFY ÁRPÁD: PÁLLFY ÁRPÁD: MűvészalbumMűvészalbum
Ára: 50 lej. Ára: 50 lej. 

KÖNYVKOSÁR
A CSÍKSZEREDA KIADÓ AJÁNLÓJA
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MÁJUSI ÉVFORDULÓK 2021– Daczó Katalin összeállításaMÁJUSI ÉVFORDULÓK 2021– Daczó Katalin összeállítása

Százhuszonöt éve, 1896. május 1-jén született Debrecenben 
dr. Bródy Károly dr. Bródy Károly (Charles Brody) jeles francia orvos, szanató-
riumigazgató, a helioterápia és a kvarcfényes kezelés egyik 
első alkalmazója. Ifjúkorában Csíkszeredában fakereskedőként 
tevékenykedett.

Százhatvan éve, 1861. május 1-jén született Sajókövecsesen 
Tompa KálmánTompa Kálmán színész, színigazgató. Társulatával számos 
alkalommal fellépett Csíkszeredában. 

Száztizenöt éve, 1906. május 2-án vasúti sztrájkvasúti sztrájkról adott hírt 
a Csíki Lapok.

Száztíz éve, 1911. május 2-án született Csíkszeredában 
dr. Málnási Gézadr. Málnási Géza röntgenorvos, egészségügyi szakíró. 

Harminc éve, 1991. május 2-án hunyt el Kolozsváron Pálfy 
Ferenc mezőgazdasági szakíró, a csíkszeredai Római Katolikus 
Főgimnázium tanára.

Százhúsz éve, 1901. május 4-én született Zetelakán Szabó Szabó 
Dömjén P. Dömjén P. OFM házfőnök, plébános. Csíkszeredában tanult.

Százhetven éve, 1851. május 4-én született Baróton dr. Fejér dr. Fejér 
Dávid Dávid Tanulmányait Brassóban és Csíksomlyón végezte. 

Százötvenöt éve, 1861. május 4-én született Laibach-ban Békési Békési 
Csanády FrigyesCsanády Frigyes, magyar honvédtiszt, gyalogsági tábornok, az 
első világháborúban hadosztály-, majd hadtestparancsnok. Részt 
vett a Csíkszereda környéki harcokban is. 

Száz éve, 1921. május 8-án alakult meg a Román Kommunista Párt.Román Kommunista Párt.

Hatvan éve, 1961. május 13-án hunyt el Csíkszeredában 
Nagy GyörgyNagy György erdészeti szakíró, a csíkszeredai Erdőkitermelési 
Mesterképző Műszaki Iskolaközpont igazgatója.

Kétszáznyolcvan éve, 1741. május 14-én hunyt el Nagyszebenben 
Csató Elek JánosCsató Elek János, OFM tartományfőnök. Csíkdelnén született.

Negyven éve, 1986. május 14-én hunyt el Marosvásárhelyen Mester Mester 
László ZsuzsánnaLászló Zsuzsánna festőművész, muzeológus. Csíkszeredában született.

Száz éve, 1921. május 14–15-én került sor az első világháború 
utáni első nagyobb arányú búcsúra Csíksomlyón: huszonegy 
kereszttel huszonöt község vett részt.

Hetvenöt éve, 1946. május 15-én hunyt el Temesváron 
Aczél ÖdönAczél Ödön híd-útépítő és vasúti főmérnök. Csíkszeredában 
1908–1918 között a vasúti osztálymérnökség vezetője volt. Ő 
létesítette a vasútállomás melletti Erzsébet-parkot, teniszpályát 
hozott létre és meghonosította Csíkszeredában a teniszt.

Százhúsz éve, 1901. május 16-án született 
Alsóbarbatyeniszkronyban, a Zsíl völgyében Tamás Dezső Tamás Dezső 
csíksomlyói tisztviselő, aki testvérével, Tamás Imrével együtt 
vett részt a Szoboszlay-féle összeesküvésben. Halálra ítélték és 
kivégezték 1958. szeptember 1-jén. 

Százkilencvenöt éve, 1826. május 17-én hunyt el Csíksomlyón 
Losteiner János LeonárdLosteiner János Leonárd, OFM, gimnáziumi tanár, történetíró. 

Százhetvenöt éve, 1846. május 18-án született Segesváron Tankó JánosTankó János
bölcseleti doktor, főreáliskolai tanár, szakíró. Csíksomlyón is tanult.

Száznegyvenöt éve, 1876. május 18-án hunyt el Székelyudvarhelyen 
Kabos KárolyKabos Károly honvéd alezredes, szolgabíró. Kozmáson született.

Százhuszonöt éve, 1896. május 20-án született Hurezu-n 
Tetiu AurelTetiu Aurel, dr. jogász, a Nemzeti Parasztpárt tagja, Csíkszereda 
város polgármestere, Csík megye prefektusa. 

Hetvenöt éve, 1946. május 21-én született Csíktaplocán 
Balogh LászlóBalogh László író, újságíró. 2003-ban hunyt el Sepsiszentgyörgyön. 

Száztíz éve, 1911. május 21-én hunyt el Budapesten Enyeter FerencEnyeter Ferenc
csendőrezredes, kerületi parancsnok. Csíkszeredában született.

Százötvenöt éve, 1866. május 21-én született Tömöry GézaTömöry Géza alezredes, 
a limanovai csata ezredparancsnoka. Szépvízen hunyt el 1917-ben.

Hetvenöt éve, 1946. május 22-én hunyt el Gyulafehérváron 
dr. Kászoni Alajos,dr. Kászoni Alajos, a gyulafehérvári teológia rektora és 
a gyulafehérvári székesegyház kanonokja. Csatószegen született.

Százhetvenöt éve, 1846. május 22-én született Nagylévárdon 
Kővári LászlóKővári László királyi erdőtanácsos, Csíkszereda városi képviselő-
testületének tagja, az országos erdészeti egyesület alapító tagja.

Hetvenöt éve, 1946. május 26-án született Csatószegen 
Incze Dénesncze Dénes esperes plébános, a tusnádfürdői templom építtető-
je, a Krisztus Világossága folyóirat alapítója. 

Ötvenöt éve, 1966. május 26-án hunyt el Budapesten Tamási ÁronTamási Áron író. 

Nyolcvanöt éve, 1936. május 28-án hunyt el Litzmann KarlLitzmann Karl, po-
rosz tábornok, a Csíkszeredában székelő német hadseregcsoport 
parancsnoka 1917-ben, Csíkszereda díszpolgára. 

Harminc éve, 1991. május 31-én hunyt el Aradon autóbaleset-
ben Becze Antal  Becze Antal tanfelügyelő, a Hargita Megyei Művelődési és 
Nevelési Bizottság elnöke. Csíkcsomortánban született. 

Kilencven éve, 1931. május 19-én született Szépvízen 
Bogos SándorBogos Sándor tanár, újságíró.



23                   

NEVES CSÍKIAK
ÉVFORDULÓ – 2021

SZÁZHUSZONÖT ÉVE SZÜLETETT BRÓDY KÁROLYSZÁZHUSZONÖT ÉVE SZÜLETETT BRÓDY KÁROLY

Százhuszonöt éve, 1896. május 1-jén született Debrecen-
ben Bródy Károly fakereskedő, orvos. Budapesten a Vas 
utcai kereskedelmi iskolában tanult, majd Aradon egy 
fakereskedelmi vállalatnál dolgozott. A világháborúban 
megsérült a tüdeje, talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy 
a hegyi levegő miatt Csíkszeredában telepedett meg 
(bár egy levéltári iratban azt vallja, hogy 1913-tól élt 
Csíkszeredában). A városban fakereskedést nyitott, majd 
1920 februárjában a képviselőtestület a „város kötelékébe 
felvette”, azaz csíkszeredai honosságot szerzett. Szintén 
1920-ban útlevélkérelmet nyújtott be azzal az indokkal, 
hogy Prágából a gépekhez szükséges alkatrészeket 
beszerezze. 1920 októberében a Városi Evakuáló Iroda 
felszólította a város elhagyására és Tusnádra utasította, 
ami ellen Bródy Károly 1921 januárjában fellebezett, töb-
bek között azzal érvelve, hogy fatelepein 90 embernek ad 
munkát és a város egyik legnagyobb adót fizető polgára. 
Hogy mi lett a fellebbezés eredménye, nem lehet tudni, 
viszont 1921 júliusában eladásra hirdette meg Vadász ut-
cai (mai Petőfi utca) lakását, és 1922-ben Párizsba ment, 
hogy megvalósítsa álmait: beiratkozott a Sorbonne orvosi 
fakultására. Az egyetemen gyorsan kitűnt rendkívüli 
tehetségével, 1926-ban a tuberkulótikus hashártyagyulla-
dás biztos kórjelző tünetét tárgyaló disszertációjáért meg-
kapta a „mention honorable“-kitüntetést. Ezután a grassei 

„Helias” szanatórium igazgató-főorvosa lett, ahol főként 
helioterápiával, a különböző sugárzásokkal és az idegbe-
tegségekkel foglalkozott. 1928-ban a francia Académie 
de Médecine de Paris laureatusi címmel tüntette ki és 
az Argut-díjat, 1929-ben pedig az Otterbourg-díjat neki 
ítélte. Különböző orvoskongresszusokon saját napkezelési 
módszeréről tartott előadásokat. 1939-ig töretlenül ívelt 
felfelé pályája, feleségével, a dési születésű dr. Bródy 
Malvinával működtetett szanatóriumát ezrek keresték fel. 
A második világháború kitörése után zsidó származásuk 
miatt üldözték őket, de barátaiknak, René és Olga Girard-
nak köszönhetően túlélték a háborút (a Girard házaspár 
1999-ben ezért elnyerte a Népek Igaza címet). Ennek 
ellenére Bródy Károly háború utáni életéről, sorsáról nem 
találtam adatokat. (A Révai Nagy Lexikona, a napi sajtó, vala-
mint Románia Nemzeti Levéltárának Hargita Megyei Hivatala, 
F 7 Csík vármegye levéltára, Alispáni iratok – 4. számú leltár, 
3345/1920 és 267/1921 iratcsomói alapján.)

Bródy Károly fakereskedő, 1920 (RNLHMH, F 7 Csík vármegye levéltára - 
Alispáni iratok, 3345/1920 iratcsomó)

Fényterápiás kezelés a Grasse-i szanatóriumban. 
L'Informateur Médical, 1933. szeptember 10.
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SZÁSZNEGYVENÖT ÉVE HUNYT EL KABOS KÁROLYSZÁSZNEGYVENÖT ÉVE HUNYT EL KABOS KÁROLY

Szásznegyvenöt éve, 1876. május 18-án hunyt el Székely-
udvarhelyen a magyargyerőmonostori Kabos Károly honvéd 
alezredes.

Kabos Károly (Carolus Ignatius Iulius Demetrius 
Kabós) az anyakönyvi bejegyzés alapján 1813. október 
26-án született Kozmáson (életrajzában sok helyen 1814 
szerepel). Édesapja Kabos János (Joannes Kabós) cs. kir. 
hadnagy, édesanyja, szintén az anyakönyv szerint Krisztin 
Erzsébet (Elisabetha Kristin, de sok helyen Sombori Júlia 
szerepel, így valószínűleg életrajzának ez a része további 
kutatást igényel). Tanulmányait a csíksomlyói és a 
kolozsvári gimnáziumban végezte, majd 1830-tól az első 
székely 14-ik számú határőrezredben hadapród, 1834-től 
a karánsebesi katonaiskola hallgatója lett. 1837-ben 
visszatért ezredéhez, 1838-ban hadnaggyá, 1847-ben 
főhadnaggyá léptették elő. 1848 október-novemberében 
ezrede 2. zászlóaljával részt vett a Székelyföld védelmé-
ben. 1849 februárjában őrnaggyá léptették elő, a 14/III. 
határőrezred (később 78. honvédzászlóalj) parancsnoka 
lett Gál Sándor székelyföldi seregében, majd márciustól 
Bem seregénél. Részt vett többek között a feketehalmi, 
a Verestorony-szorosi, a Vaskapu-szorosi, a bukovai és 
az orsovai döntő csatákban. A szabadságharc végén 
csapataival ő fedezte a török földre menekülők útját, 
majd 1849. augusztus 24-én alakulatával maga is átlépte 
a határt. Kossuth Vidinben augusztus 29-én alezredessé léptette elő, és a vidini menekülttábor parancsnokává 

nevezte ki. 1850 októberétől Konstantinápolyban, majd 
Belgrádban, végül Boszniában élt. 1852-ben hazatért és 
Nagyszebenben haditörvényszék elé állt, amely felségsér-
tés vádjával kötél általi halálra és teljes vagyonelkobzásra 
ítélte. Kegyelmet kapott, az ítéletet herceg Schwarzen-
berg Károly kormányzó kétévi várfogságra változtatta, 
amit Kabos Josefstadtban töltött le. Azután hosszabb-rö-
videbb ideig jegyző, majd dulló volt. 1867-től, a Csíkszéki 
Honvédegylet megalakításától részt vett az egylet 
tevékenységében. 1869-ban őrnagyként reaktiválták a 
magyar királyi honvédséghez, 1875-ben, az Erzsébetvá-
roson állomásozó 25. honvédzászlóalj parancsnokaként  
nyugállományba helyezték. Székelyudvarhelyen hunyt el 
1876. május 18-án. (Bona Gábor: Az 1848/49-es szabad-
ságharc tisztikara: Tábornokok és törzstisztek az 1848/49. 
évi szabadságharcban című munkája, valamint a korabeli 
sajtó nyomán)

Kabos Károly (Forrás: Magyar királyi honvéd törzstisztek albuma, 
Rusz Károly metszete)

Kabos Károly születésének bejegyzése (lent) 
a kozmási rom. kat. egyház anyakönyvébe
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CSÍK-INFO
HASZNOS INFÓK

KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK 
MIKÓ-VÁR, CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM / Vár tér 2., 

tel.: 0266 372 024, tel./fax: 0266 311 727
e-mail: info@csikimuzeum.ro, www.csikimuzeum.ro

CSÍKI JÁTÉKSZÍN / Temesvári sgt. 6., tel.: 0266 310 670, 
e-mail: titkarsag@csikijatekszin.ro, www.csikijatekszin.ro

HARGITA NEMZETI SZÉKELY NÉPI EGYÜTTES / Temesvári sgt. 6., 
tel.: 0266 371 362, e-mail: offi ce@hargitatanc.ro, 
www.hargitatanc.ro

SZAKSZERVEZETEK MŰVELŐDÉSI HÁZA / Szabadság tér 16.,
 tel.: 0266 372 182, 0266 311 295, e-mail: ccs@topnet.ro

HARGITA MEGYEI KULTURÁLIS KÖZPONT / Temesvári sgt. 
4., tel.: 0266 372 044, fax: 0266 315 891 
e-mail: kultura@ccenter.ro, www.ccenter.ro

KÁJONI JÁNOS MEGYEI KÖNYVTÁR / Stadion u. 1.,
tel.: 0266 371 988, e-mail: info@könyvtar.hargitamegye.ro

CSÍKI MOZI / Majláth Gusztáv Károly tér 2., tel.: 0266 317 007

GALÉRIÁKGALÉRIÁK
NAGY IMRE KÉPTÁR / Zsögödi Nagy Imre u. 175.

tel.: 0266 313 963 
ÚJ KRITERION GALÉRIA / Petőfi  Sándor u. 4.,

www.ujkriteriongaleria.ro
SZÉKELYFÖLD GALÉRIA / Tudor Vladimirescu 5.

tel.: 0266 311 775, fax: 0266 311 026, 
MEGYEHÁZA GALÉRIA / Szabadság tér 5.

PÁL ART GALLERY / Szász Endre u. 28, tel.: 0733 926 151

ÉTTERMEKÉTTERMEK
ALZO / Petőfi  Sándor u. 16., tel.: 0266 371 682
SAN GENNARO / Petőfi  Sándor u. 15., tel.: 0743 169 615
FENYŐ / Nicolae Bălcescu u. 11., tel.: 0266 311 493
PARK / Szék útja 58/A, tel.: 0266 313 833
JÓTEVŐ CSÁRDA / Hargita u. 74., tel.: 0266 371 583
MERKÚR / Mérleg u. 1., tel.: 0266 316 829
METEOR / Gál Sándor u. 16/A, tel.: 0744 372 607
ROYAL / Testvériség sgt. 1. , tel: 0266 310 050
KORONA / Márton Áron u. 38., tel.: 0266 310 993
GAMBRINUS CSÁRDA / Bolyai u., tel.: 0266 371 123

VÁRDOMB / Nagymező u. 150., tel.: 0744 812 638
JULIU’S / Brassói u. 123/B, tel.: 0266 311 160 
BÉCSI SZELET / Brassói út 105., tel: 0728 061113
HARMOPAN BISTRO / Hargita út 46., tel: 0745 834 850
GRIZZLY / Jégpálya u. 1., tel: 0740 333 535
ÖT KUTYA / Zöld Péter u. 17., tel.: 0744 575 124

PIZZÁZÓK, ÉTKEZDÉKPIZZÁZÓK, ÉTKEZDÉK
BANDIDO’S RESTAURANT & PIZZA / Petőfi  Sándor u. 25., 

tel.: 0266 314 749
CHICKEN'S FAST FOOD / Márton Áron u. 24., 0751 158 158
RENEGADE PUB & PIZZA / Petőfi  Sándor u. 3., 

tel.: 0747 288 388
GÖSSER / Testvériség sgt. 14., tel.: 0744 393 435
TOSCA / Majláth Gusztáv Károly tér 1., tel.: 0266 311 112
DON POPPY / Tudor Vladimirescu u. 2., tel.: 0753 018 018
VIA NAPOLY / Márton Áron u. 34., tel.: 0752 245 385
DABO DÖNER / Petőfi  Sándor u. 3., tel.: 0740 388 288

BÁROK, KÁVÉZÓK, SZÓRAKOZÓHELYEKBÁROK, KÁVÉZÓK, SZÓRAKOZÓHELYEK
CAFÉ INTERNATIONAL / Márton Áron u. 56., tel.: 0744 477 018
PALERMO KÁVÉHÁZ / Petőfi  Sándor u. 20., tel.: 0266 372 781 
GRAND CAFFE / Kossuth Lajos u. 26., tel.: 0266 317 504 
ÓLOMMADÁR / Petőfi  Sándor u. 1., tel.: 0740 686 938
FREI CAFÉ / Temesvári sgt., tel.: 0366 103 189
PETŐFI KÁVÉHÁZ / Majláth G. Károly tér 2., tel.: 0748 101 401
MORRISON MUSIC PUB&PIZZA / Hargita u. 6., 

tel.: 0746 399 751
JELEN JUICE BAR / Petőfi  Sándor u. 53/2,, tel.: 0733 713 712
INDIE CAFFE & CLUB / Márton Áron u. 56., tel.: 0266 317 539 
TEAHÁZ / Petőfi  Sándor u. 6.
ONE CAFFÉ / Temesvári sgt. 24., tel.: 0752 901 635
TIME TRAP ESCAPE ROOM / Hargita utca 9/B/3.,

tel.: 0775-205105
timetrapescaperoom@gmail.com, www.timetrap.ro

CUKRÁSZDÁKCUKRÁSZDÁK
BAKÓ CUKRÁSZDA / Liviu Rebreanu u. 38., tel.: 0266 315 768

Kossuth Lajos u. 11–13., tel.: 0751 285 641

CSÍK-INFO-SAROK 
Csík-Info – Turisztikai információs iroda 
Csíki Mozi 
Csíkszereda, Majláth G. Károly tér 2. sz., tel.: 0266 317 007, 
e-mail: csikinfo@szereda.ro, www.szereda.ro  
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MARIENN PRESSO / Petőfi Sándor u. 34. 
tel.: 0266 371 866, 0722 435 249

NAGYMAMA KÁVÉZÓ ÉS CUKRÁSZDA / Szabadság tér 13.,  
tel.: 0740 418 742, Kossuth Lajos u. 21.

Novák Cukrászda / Petőfi Sándor u. 34. 
tel.: 0735 537 101, 0371 119 356

SZÁLLODÁKSZÁLLODÁK
HUNGUEST HOTEL FENYŐ *** / Nicolae Bălcescu u. 11.  

Tel.: +40 266 311 493, +40 741 234 733 
Fax: +40 266 372 181 
e-mail: reserve@hunguest-fenyo.ro 
marketing@hunguest-fenyo.ro 
www.hunguest-fenyo.ro

JAKAB ANTAL HÁZ** / Szék u. 147., Tel.: +40 741 258 156 
e-mail: office.jakabantal@caritas-ab.ro 
www.jakabantal.ro

MERKUR HOTEL ** /Mérleg u. 1., Tel./fax: +40 266 316 829,  
+40 752 931 185,  
e-mail: reservation@hotelmerkur, www.hotelmerkur.ro

PARK HOTEL *** / Szék u. 58/A, 
Tel.: +40 266 313 833, Tel./fax: +40 266 314 095 
e-mail: office@hotelpark.ro, www.hotelpark.ro 

PRINCE HOTEL ** / Hargita u. 74., Tel.: +40 266 371 583, 
+40 749 952 429, Fax: +40 266 371 583 
e-mail: office@princehotel.ro, www.princehotel.ro

PANZIÓKPANZIÓK
BÉCSI PANZIÓ *** / Brassói u. 105., Tel.: +40 723 000 242 

e-mail: office@becsiszelet.ro, www.becsiszelet.ro
BETTY PANZIÓ ** / Zsögöd u. 5., Tel.: +40 723 872 709 

e-mail: contact@pensiuneabetty.ro 
bettypanzio@pensiuneabetty.ro 
www.pensiuneabetty.ro

CSILLAG MOTEL ** / Brassói u. 113., Tel./fax: +40 266 316 136 
+40 722 607 062, +40 748 198 509 
e-mail: csillagmotel@csillagmotel.ro,  
www.csillagmotel.ro

FODOR HOSTEL** / Kájoni János u. 1, Tel.: +40 266 317 079 
+40 751 052 755, e-mail: fodorhaz@freemail.hu

GAMBRINUS PANZIÓ*** / Bolyai u. 7. Tel.: +40 726 107 503 
e-mail: office@gambrinusz.ro, www.gambrinusz.ro

HARMÓNIA PANZIÓ *** / Apor Péter u. 17. 
Tel./fax: +40 266 372 236, 
 Mobil: +40 744 669 350 
e-mail: harmoniapanzio@yahoo.com

JULIU`S PANZIÓ *** / Brassói út 123/B  
Tel./fax: +40 266 311 160 
e-mail: office@juliuspension.ro, www.juliuspension.ro

KORONA PANZIÓ ** / Márton Áron u. 40. 
Tel./fax: +40 266 310 993, Mobil: +40 740 162 158 
e-mail: korona@panzio.ro, www.korona.panzio.ro

NÁRCISZ PANZIÓ ** / Szék u. 90.  
Tel.: +40 366 104 568, +40 740 543 676 
e-mail: narcisz@kabelkon.ro, www.narciszpanzio.ro

RANDEVÚ PANZIÓ ** / Búza u. 1. 
Tel.: +40 266 372 067, +40 744 590 219 
e-mail: office@randevupanzio.ro, www.randevupanzio.ro

SIESTA PANZIÓ *** / Szentlélek u. 33/A 
Tel./fax: +40 266 312 910, +40 751 060 520 
e-mail: siestapanzio@yahoo.com, www.siestapanzio.ro

SZÉKELY SZÁLLÁS PANZIÓ ** / Szék u. 81. 
Tel.: +40 746 758 236

TURUL PANZIÓ ** / Brassói u. 35/A 
Tel./fax: 0266 315 767, +40 744 575 063 
e-mail: turulpanzio@kn.ro

VÁRDOMB PANZIÓ *** / Nagymező u. 150. 
Tel.: +40 744 812 638 
e-mail: office@vardomb.ro, www.vardomb.ro 

HARGITAFÜRDŐHARGITAFÜRDŐ
ALBERT PANZIÓ ** / Hargitafürdő 26. 

Tel.: +40 744 597 050 
e-mail: alzsoka@yahoo.com, www.albertvilla.ro

BAGOLYKŐ MENEDÉKHÁZ *** / Hargitafürdő sz. n. 
Tel.:+ 40 366 100 148, +40 747 299 721 
e-mail:: bagolykomenedekhaz@gmail.com

BALU MENEDÉKHÁZ *** / Hargitafürdő 59. 
Tel.: +40 728 542 542  
e-mail: office@balupark.com, www.balupark.com

BELLA VITA 2 PANZIÓ *** / Hargitafürdő 
Tel.: +40 728 994 631, +40 722 457 556 
e-mail: bellavita@marien.ro,www.bellavita.marien.ro 

BÍRÓ PANZIÓ ** / Hargitafürdő 54., Tel.: +40 746 737 832 
e-mail:: biro_tici@yahoo.com

CSÍKI MENEDÉKHÁZ *** / Hargitafürdő 25 
Tel.: +40 266 372 602, +40 757 059 647 
e-mail: csiki-panzio@gmail.hu

HARGITA VILLA** / Hargitafürdő 
Tel.: +40 266 313 452, +40 735 735 124  
Tel./fax: +40 266 372 145 
e-mail: salvator@salvator.ro
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HOTEL OZON *** / Hargitafürdő, Ozon u. 
Tel./fax: +40 366 100 141,+40 736 650 893  
e-mail: rezervari@hotelozon.ro, office@hotelozon.ro 
www.hotelozon.ro

MANDALA PANZIÓ *** / Hargitafürdő, Tel.: +40 266 324 292, 
+40 740 885 242, +40 743 432 638 
e-mail: reservation@mandalapanzio.ro

MÁRTON PANZIÓ** / Hargitafürdő 83. 
Tel.: +40 723 500 587, +40 722 953 163 
e-mail: szilard.marton@gmail.com

TIROL PANZIÓ *** / Hargitafürdő 
Tel.: +40 744 798 500, +40 755 433 886 
e-mail: office@klumpa.ro, www.klumpa.ro

TÓFALVI PANZIÓ *** / Hargitafürdő 10., 
Tel.: +40 740 652 973 
e-mail: tofalvieva@yahoo.com, www.tofalvipanzio.ro

UZ BENCE MENEDÉKHÁZ** / Hargitafürdő 15.  
Tel.: +40 266 324 394, +40 745 629 337  
e-mail: uz_bence@yahoo.com www.uzbence.ro

SPORTSPORT
VÁKÁR LAJOS MŰJÉGPÁLYA / Nicolae Bălcescu u. 9. 

tel.: 0266 371 457
MOLNÁR LAJOS MŰJÉGPÁLYA / Szív u.
ERŐSS ZSOLT ARÉNA / Stadion u. 3. 

tel.: 0751 101 229
CSÍKI CSOBBANÓ / Jégpálya u. 15. sz. 

tel.: 0756 101 878
Zsögödi fürdő / Zsögödfürdő 1. sz., tel.: 0743 874 429
Fun Bike Kerékpárszaküzlet / Mihail Sadoveanu u. 8. 

tel.: 0745 512 679, www.funbike.ro
Nóra Sportcentrum / Mihail Sadoveanu u. 36. 

tel.: 0751 285 656, www.funbike.ro
Zergeszakbolt / Petőfi Sándor u. 33. 

tel.: 0740 144 318, zergeszakbolt.wordpress.com
KARESZ SPORT / Vörösmarty u. 25. 

tel.: 0740 890 725, www.kareszsport.com
300 Bowling Club / Szentlélek utca 41. sz.  

tel.: 0266 316 380, www.300bowlingclub.ro

TAXIKTAXIK
CITY TAXI / tel.: 0754 372 111, 0745 585 656, 0721 741 082
RADIO TAXI / tel.: 0266 324 300, 0266 372 777,  

0721 510 048, 0740 652 426
MILLENNIUM TAXI / tel.: 0266 310 888, 0742 224 224,  

0722 424 427, 0788 262 144

SÜRGŐSSÉGI HÍVÓSZÁMOK SÜRGŐSSÉGI HÍVÓSZÁMOK 
EGYSÉGES SÜRGŐSSÉGI HÍVÓSZÁM: 112
RENDŐRSÉG: 0266 205 000 – megyei, 0266 311 283 – 

városi
MENTŐSZOLGÁLAT: 0266 310 229, 0266 310 562,  

0266 371 229
GOSCOM Rt. (állandó hibaelhárító): 0747 270 080
HARVÍZ Rt.: 0758  770 040
ÁRAMSZOLGÁLTATÓ – HIBABEJELENTÉS: 0800 801 929
Hegyimentő közszolgálat: SALVAMONT: 0725 826 668
S.O.S. TELEFONOS LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT – 

hétköznap 19.00–23.00 óra között 
0754 800 808 Orange-hálózat 
0723 800 808 Vodafone-hálózat

HASZNOS TELEFONSZÁMOKHASZNOS TELEFONSZÁMOK
MEGYEI TÁVHÍVÓSZÁM: 0266
CSÍKSZEREDA POLGÁRMESTERI HIVATALA 

Vár tér 1., tel.: 0266 315 120, fax: 0266 371 165  
varoshaza@szereda.ro, www.szereda.ro 

HARGITA MEGYE TANÁCSA 
Szabadság tér 5., tel.: 0266 207 700,  
fax: 0266 207 703, www.hargitamegye.ro 

PREFEKTUSI HIVATAL 
Szabadság tér 5., tel./fax: 0266 371 114,  
0266 372 061, 0266 372 080 
www.prefecturahr.ro 

MAGYARORSZÁG FŐKONZULÁTUSA – CSÍKSZEREDA 
Petőfi Sándor u. 45.  
időpontfoglalás, honosítási kérelmek: 0366 087 000 
időpontfoglalás, útlevélkérelmek: 0366 087 001 
egyéb ügyek: 0266 207 336 

ROMÁNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK SZÖVETSÉGE 
Taploca u. 20., tel.: 0266 371 377, fax: 0266 312 852  
www.rmpsz.ro

SAPIENTIA – ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM 
CSÍKSZEREDAI KAROK 
Szabadság tér 1., tel.: 0266 314 657, fax: 0266 372 099 
www.csik.sapientia.ro

HELYI BUSZJÁRATOK 
Csíki-Trans Kft.,  
tel.: 0266 311 322, 0749 091 524 
office@csiki-trans.ro, www.csiki-trans.ro

VASÚTÁLLOMÁS 
Brassói u. 11., tel.: 0266 315 102

VASÚTI JEGYIRODA / Brassói u. 11., www.cfr.ro
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CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEI

CSÍKSZEREDA 
ÖNKORMÁNYZATI SZÍNHÁZA

530102 Csíkszereda 
Temesvári sgt. 6. sz. 

Tel.: +40 266 310 670
E-mail: titkarsag@csikijatekszin.ro

www.csikijatekszin.ro

HARGITA NEMZETI 
SZÉKELY NÉPI EGYÜTTES 

530102 Csíkszereda
Temesvári sgt. 6. sz. 

Tel./fax: +40 266 371 362
E-mail: offi  ce@hargitatanc.ro

www.hargitatanc.ro

CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM 
MIKÓVÁR

530132 Csíkszereda, Vár tér 2. sz.
Tel.: +40 266 372 024
Fax: +40 266 311 727

E-mail: info@csikimuzeum.ro
www.csikimuzeum.ro

VÁROSI SPORTKLUB 
CSÍKSZEREDA

Erőss Zsolt Aréna 
Csíkszereda, Stadion u. sz. n. 

Tel.: +40 751 101 229 

CSÍKINFO  TURISZTIKAI 
INFORMÁCIÓS IRODA

530110 Csíkszereda
Majláth Gusztáv Károly 2. sz.

Tel./fax: +40 266 317 007
E-mail: csikinfo@szereda.ro

www.szereda.ro

CSÍKSZEREDA KIADÓHIVATAL

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala
Csíkszereda, Vár tér 1. sz.

Tel.: +40 266 371 464
E-mail: varoshaza@szereda.ro


