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Tudom, semmi, de semmi közötök 

hozzám, butuska tücskök a fű között, 

mégis jólesik azt képzelni, hogy 

mikor, így, este, ablakot nyitok, 

nekem üzentek, sok hű kis barát, 

lelkendezve, hogy csak szép a világ, – 

és hogy amiként szobámba a rét 
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közös örömünk: a nyugodt csodát, 
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FILMSZEREDA – Székelyföldi Mozgókép FesztiválFILMSZEREDA – Székelyföldi Mozgókép Fesztivál
2021. június 24–27. 2021. június 24–27. 

CSÍKSZEREDA POLGÁRMESTERI HIVATALA
Csíkszereda, Vár tér 1. sz., tel.: +40266315120, e-mail: varoshaza@szereda.ro, www.szereda.ro

Ősz helyett nyáron válik a fi lmek otthonává Csíkszereda. Júni-
us utolsó hétvégéjén ugyanis megnyitja kapuit a Filmszereda. 

Az ötödik Székelyföldi Mozgókép Fesztivál keretében 
az utóbbi két évben készült, sok esetben díjazott magyar 
és román alkotások kerülnek majd fi lmvászonra, de a 
nemzetközi porond újdonságai közül is szerepelnek alkotások 
a kínálatban. 

A fő helyszín továbbra is a Csíki Mozi, de lesznek vetítések a 
Mikó-vár udvarán, sőt a tervek szerint a lakónegyedekben is. 

A magyar alkotások közül látható lesz a HabHab című, különleges 
látványvilágú, kedves és sziporkázóan ötletes romantikus 
vígjáték, mely az élet legfontosabb dolgairól mesél: a szere-
lemről, a hazugságról és a jó tejszínhabról. 

A Mephistó-ért Oscar-díjat nyert, több más fi lmjéért Oscar-
ra jelölt, Golden Globe-, cannes-i Aranypálma és berlini Ezüst-
medve-díjas rendező, Szabó István hosszú szünet után, korábbi 
sikerei legfontosabb alkotótársai, Klaus Maria Brandauer, 
Eperjes Károly, Koltai Lajos operatőr, valamint a hazai színészet 
legjava segítségével, készített új mozifi lmet, a ZárójelentéstZárójelentést, 
amely ismét izgalmas, felkavaró és elgondolkodtató. 

Itt lesz újra a Filmszeredán a SeveledSeveled című 2019-es magyar 
romantikus vígjáték. A Poligamy és a Coming Out rendezője, 
Orosz Dénes a legjobb magyar színészek több generációját 

hívta meg új, korunk párkapcsolati bajait, örömeit és botrá-
nyait feltérképező, önfeledt romantikus vígjátékába.

A Csíkszeredában már vetített ColectivColectiv román-luxemburgi-
német dokumentumfi lm által betekintést nyerhetünk a 
2015-ben, a Colectiv nevű szórakozóhelyen történt tragikus 
tűzeset és következményeinek kulisszái mögé. A fi lmben 
újságírók, közérdekű bejelentők, túlélők és kormányhivatal-
nokok egyaránt megszólalnak, és teszik igazán lebilincselővé 
a megalkuvás nélküli nyomozást, amely a korrupció és az 
igazság valódi árára kíván rávilágítani.

A Filmszereda műsorán szerepel továbbá a 70. Berlini 
Nemzetközi Filmfesztiválon Ezüst Medve-díjat nyert DAU. DAU. 
NatashaNatasha német-angol-ukrán-orosz fi lmdráma, a Torontói 
Nemzetközi Filmfesztiválon és a Velencei Filmfesztiválon is 
díjazott A nomádok földjeA nomádok földje című amerikai fi lmdráma, illetve 
a Portré a lángoló lányról  című francia romantikus dráma, 
történelmi fi lm, mely Cannes-ban aratott hatalmas sikert. 

Helyi vonatkozású újdonságot  is tartogat a Filmszereda: 
Nyirő József azonos című novellája alapján, Farkas György 
rendezésében készült Most már jöhetsz JézuskaMost már jöhetsz Jézuska című kisjá-
tékfi lm premierjét a csíkszeredai fi lmszemlére időzítették. 

További információkért kövesség a Filmszereda Facebook oldalát. 

Fotó: Kelemen Kinga



Székelyföldi Mozgókép Fesztivál

Festivalul Cinematografic al Tinutului Secuiesc

Film Festival of Szeklerland

2106.24–27.2106.24–27.21
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„NŐI KAPCSOLATA MINDIG VOLT...”. „NŐI KAPCSOLATA MINDIG VOLT...”. 
Lányok, asszonyok Nagy Imre művészetében – időszakos kiállítás Lányok, asszonyok Nagy Imre művészetében – időszakos kiállítás 
Megnyitó: 2021. június 18., péntek, 18.00 óra / Csíki Székely MúzeumMegnyitó: 2021. június 18., péntek, 18.00 óra / Csíki Székely Múzeum

Régóta tudjuk és gyakran beszélünk is arról, hogy Nagy Imrét 
milyen szoros és sajátos kapcsolat fűzte az őt körülvevő ter-
mészethez. Ebbe a viszonyba nyújtott bepillantást legutóbb 
az Állatok című tárlat, amelyet Nagy Imre alkotásaiból a 
zsögödi galériában rendezett Túros Eszter még a világjárvány 
kitörése előtt. 

A természet iránti szenvedélyes vágyhoz nyilvánvalóan 
hozzátartozik a nők, a nőiség érző és értő megfigyelése és 
ábrázolása. A kissé megtévesztő cím ellenére figyelmünk 
nem korlátozódott a festő romantikus kapcsolataira, 
éppen ellenkezőleg: kiállításunkban azoknak a viszonyok-
nak a sokféleségét kívánjuk feltárni, melyek Nagy Imrét 
különböző nőkhöz, egyáltalán a nőkhöz fűzték.

A tárlaton a művész néha meglepően különböző, 
de kivétel nélkül élettel teli graf ikái kerülnek előtérbe, 
a festmények közül pedig kevésbé ismert alkotásokat 

mutatunk be. Emellett válogatásunk megtekintéséhez 
legkevesebb három szempontot kínálunk a látogatók 
számára: egyfelől érdemes megfigyelni a női életsza-
kaszok, ezekkel kapcsolatban pedig a nőiség különböző 
minőségeinek reprezentációját az életműben, másfelől 
a festői nyelvezet átalakulását. Ez utóbbit hangsúlyozza 
a kiállításon egy korai, kecskeméti akt, illetve a késői, 
összetéveszthetetlen, sokalakos kompozíciók párhuzam-
ba állítása. Érzékeltetni kívánjuk – harmadsorban – azt 
is, hogy Nagy Imre bizonyos témák esetében hogyan 
jutott el a tanulmányoktól és vázlatoktól a metszeteken 
át az olajkompozícióig. 

Ladó Ágota

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

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.



 8 8

CSÍKI JÁTÉKSZÍN
Csíkszereda, Temesvári sugárút 6. sz., tel./fax: +40 266 310 670, e-mail: titkarsag@csikijatekszin.ro, www.csikijatekszin.ro

UNSUNSCENECENE – Művészeti egyetemek fesztiválja – Művészeti egyetemek fesztiválja
2021. június 8–13. 2021. június 8–13. 

A 2020–2021-es egyetemi évben, a COVID-19 járvány miatt a 
művészeti szakokon (színház, zene, film, képzőművészet) tanuló 
diákok csaknem teljes mértékben hiányt szenvedtek abban, ami a 
legfontosabb egy végzős számára: a közönséggel való találkozás. 
Ez az igény hívta életre az Unscene fesztivált, a művészeti egye-
temek hetét. A fesztivált akár „kifutópályának” is tekinthetjük, 
hiszen megmutatkozási lehetőséget biztosít azon tehetségeknek, 
akik a magyar kultúra fontos személyiségeivé válhatnak.

A Csíki Játékszín az ország művészeti egyetemeivel 
(Babeş-Bolyai Tudományegyetem – Színház és Film Kar, 

Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, bukaresti  
I. L. Caragiale Színház- és Filmművészeti Egyetem, 
temesvári Nyugati Egyetem) együttműködve olyan – 
egész Erdélyben – egyedi eseményt álmodott meg, mely 
elsődleges célján túl kulturális csomóponttá fejlesztheti 
Csíkszeredát, majd idővel a nemzetközi szintre emelkedés, 
valamint a zene-, tánc- és építészet irányába történő bőví-
tés által közelítene egy másik fontos cél felé, miszerint a 
színház hidat képez a társadalomban. Híd a generációk, a 
kultúrák, az etnikumok, a hagyomány és az újító szándék 
között.

A fesztivál programja:A fesztivál programja:

Június 8., keddJúnius 8., kedd
• 17.00 Díszlettervező szakos diákok kiállítása
• 18.30 Laila Ripoll: Fiere, r.: Monica Ristea, Marosvásár-

helyi Művészeti Egyetem, RO, 60 perc (Csíki Játékszín, 
nagyszínpad)

• 20.00 Madách Imre nyomán: Adam-Eva-Lucifer, r. Balázs 

Attila és Baczó Tünde, Temesvári Nyugati Egyetem, RO, 50 
perc (Csíki Játékszín, Hunyadi László Kamaraterem)

• 21.00 Magyar Oszkár szomorú élete (Bödőcs Tibor: Meg se 
kínáltak című regénye alapján), r.: Albert Csilla, Babeş- Bo-
lyai Tudományegyetem, Kolozsvár, HU, 45 perc (Csíki Mozi)

• 22.00 Szabadtéri filmvetítések (Kulissza Kávézó)
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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

Június 9., szerdaJúnius 9., szerda
• 17.00 Elžbieta Chowaniec: Gardénia, r.: Patkó Éva, 

Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, HU, 80 perc (Csíki 
Játékszín, Hunyadi László Kamaraterem)

• 19.00 Zeghea noastră cea de toate zilele (táncelő-
adás), koreográfus: Cristina Iuşan Olar, Marosvásár-
helyi Művészeti Egyetem, 50 perc (Csíki Játékszín, 
nagyszínpad)

• 20.30 Citromok, citromok, citromok, citromok, citromok, 
r.: Abai-Szabó Tamás, Babeş- Bolyai Tudományegyetem, 
Kolozsvár, HU, 70 perc (Csíki Mozi)

• 22.00 Elžbieta Chowaniec: Gardénia, r.: Patkó Éva, 
Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, HU, 80 perc (Csíki 
Játékszín, Hunyadi László Kamaraterem)

• 22.00 Szabadtéri filmvetítések (Kulissza Kávézó)

Június 10., csütörtökJúnius 10., csütörtök
• 17.00 A. P. Csehov: Három nővér, r.: Bíró József, Babeş- 

Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, HU, 110 perc (Csíki 
Mozi)

• 19.30 Hajdu Szabolcs: Egy százalék indián, r.: Sebestyén 
Aba, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, HU, 90 perc 
(Csíki Játékszín, nagyszínpad)

• 21.00 Michal Walczak: Homokozó, r.: Albert Csilla, Babeş- 
Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, HU, 60 perc (Csíki 
Játékszín, Hunyadi László Kamaraterem)

• 22.00 Máté Angi: Mamó, r.: Albert Csilla, Babeş- Bolyai Tu-
dományegyetem, Kolozsvár, HU, 50 perc (Hargita Megyei 
Kulturális Központ – pince)

Június 11., péntekJúnius 11., péntek
• 12.00 Baba-ablak, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem 

1–4 év közötti gyerekeknek szóló előadása,30 perc (Csíki 
Játékszín, Hunyadi László Kamaraterem)

• 17.30 Gogol: Egy őrült naplója, r.: Albert Csilla, Babeş- Bo-
lyai Tudományegyetem, Kolozsvár, HU, 45 perc (Hargita 
Megyei Kulturális Központ – pince)

• 19.00 Slawomir Mrozek: Mulatság, r.: Sinkó Ferenc, Babeş-
Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, HU, 70 perc (Csíki 
Játékszín, Hunyadi László Kamaraterem)

• 20.00 Egressy Zoltán: Portugál, r.: Victor Ioan Frunză, 
UNATC “I. L. Caragiale” Bukarest, RO, 120 perc (Csíki 
Játékszín, nagyszínpad)

• 22.00 Ineffable koncert (Kulissza Kávézó)

Június 12., szombatJúnius 12., szombat
• 12.00 Baba-ablak, a Marosvásárhelyi Művészeti egyetem 

1–4 év közötti gyerekeknek szóló előadása, 30 perc (Csíki 
Játékszín, Hunyadi László Kamaraterem)

• 15.00 Slam Poetry (Kulissza Kávézó)
• 17.00 Sarah Kane: 4.48 Pszichózis, r.: Albert Csilla, Babeş-

Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, HU, 60 perc (Csíki 
Játékszín, Hunyadi László Kamaraterem)

• 18.00 Bertolt Brecht: A kaukázusi krétakör, r.: Harsányi 
Zsolt, Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, HU, 150 perc 
(Csíki Játékszín, nagyszínpad)

• 22.00 Szabadtéri filmvetítések (Kulissza Kávézó)

Június 13., vasárnapJúnius 13., vasárnap
• 17.00 Mel Brooks: Producerek, r.: Bélai Marcel, Babeş-

Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, HU, 110 perc (Csíki 
Mozi)

• 19.00 Rodrigo Garcia: Agamemnon, r.: Alejandro Duran, 
UNATC “I. L. Caragiale” Bukarest, RO, 75 perc (Csíki Játék-
szín, nagyszínpad)

• (19.00  Valahol Európában, r.: Somogyi Szilárd, a Csíki 
Játékszín előadása, időtartam: 120 perc Szakszervezetek 
Művelődési Háza)

• 21.00 Ajándékul vegyétek tőlem, r.: Adorjáni Panna és 
Kozma Gábor Viktor, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, 
Kolozsvár, HU, 30 perc (Csíki Játékszín, Hunyadi László 
Kamaraterem)

A szervezők fenntartják a műsorváltoztatás jogát!

Fotó: Tankó Farkas Emőke
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J Ú N I U S
2020 2021

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 (9:00 - 15:00 óra között).

A színház fenntartja a műsorváltoztatás jogát!

1.

3.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

13.

20.

30.

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

VALAHOL EURÓPÁBAN | r.: Somogyi Szilárd

KEDD, 19.00 - bérletszünet  |  Művészetek Háza

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

VALAHOL EURÓPÁBAN | r.: Somogyi Szilárd

CSÜTÖRTÖK, 19.00 - bérletszünet  |  Művészetek Háza

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

VALAHOL EURÓPÁBAN | r.: Somogyi Szilárd

VASÁRNAP, 19.00 - bérletszünet  |  Művészetek Háza

Georges Feydeau: BOLHA A FÜLBE | r.: Zakariás Zalán

Georges Feydeau: BOLHA A FÜLBE | r.: Zakariás Zalán

SZOMBAT, 19.00 - bérletszünet  | nagyterem

VASÁRNAP, 19.00 - bérletszünet  | nagyterem

KEDD

SZERDA

CSÜTÖRTÖK

PÉNTEK

SZOMBAT

VASÁRNAP

unscene( ( MŰVÉSZETI EGYETEMEK FESZTIVÁLJA

CSÍKSZEREDA v(0)

Halász Péter: GYEREKÜNK | r.: Hatházi András

William Shakespeare: III. RICHÁRD | r.: Vladimir Anton

VASÁRNAP 21, .00  |  Magyar Színházak 33. Kisvárdai Fesztiválja  Zsinagóga, Kisvárda|

SZERDA 19, .00  |  XVI. Shakespeare Fesztivál  Erkel Ferenc Művelődési Központ, Gyula|
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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

KERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájárólKERESZTÚTON – néptánc-színházi előadás a bukovinai székelyek kálváriájáról
2021. június 21., hétfő, 19.00 óra / Városi Művelődési Ház2021. június 21., hétfő, 19.00 óra / Városi Művelődési Ház

A Keresztúton című új előadásával vendégszerepel a Bekecs 
Néptáncszínház Csíkszeredában. 

A Mária Terézia szebeni helytartójának túlkapása követ-
keztében elkövetett borzalmas madéfalvi népirtás és az azt 
követő üldöztetés nyomására tömegesen indultak messze 
földre, bujdosásba a székelyek, menekítvén az életüket, 
családjukat, kicsinyke vagyonkájukat a török hódoltságban 
élő, teljesen idegen világ, Moldva felé, ahol a hazát veszí-
tettek számára az egyetlen támpont a kicsiny falvaikban élő 
szegény katolikus csángó magyarok közössége volt. 

Az előadás értelemszerűen ennek a hosszas vándorlás-
nak és többszöri újrakezdésnek az útvonalát követi. Legelő-
ször egy felcsíki farsangi táncmulatságot látunk, amelyben 
megjelenik egy orcátlan német vendég, aki megpróbálja 
diktálni a divatot, de akit rövid úton megtréfálnak és 
kipenderítenek maguk közül a székelyek. Ez után következik 
a madéfalvi rémes éjszakát megidéző jelenet, majd a 
menekülés a gyimesi szoroson, a gyimesi csángók földjén 
keresztül. Kis pihenő, egy gyimesi táncrend után folytatódik 
a bujdosók útja Moldvába, ahol befogadást nyernek, egyes 
székely csoportok örökre le is telepednek ott, beépülnek, 
beolvadnak a moldvai csángó magyarok körtáncaiba, de a 
nagyobb részük Hadik András kormányzó hívására tovább-
megy Bukovinába és ott öt székely falut alapít. Az építkező, 
gyarapodó békeévek és az ezt megidéző bukovinai székely 
táncok után újabb kitelepítés következik, ezúttal Bácskába, 
a háború alatt elüldözött, majd visszatámadó, fürge, rezgő 
kólókat táncoló vehemens rácok földjére, ahol jószerével 
föl sem szállhat a kémények füstje, máris újabb menekülés 
következik, a tolna-megyei Völgységbe, ahol végre – bár 
a földúlt otthonaik miatt joggal neheztelő svábokkal való 
megbékélés sem ment máig sem maradéktalanul  végbe 
– végre nyugodtan hajthatja párnára a fejét a sokat szen-

vedett, de hitét és tartását mindvégig töretlenül megőrző 
székely közösség. 

Miután szellemi hazájukat a bujdosás megpróbáltatásai 
alatt önmagukban újra megtalálták és aztán azt soha többé 
nem is veszítették el, végül több, mint három évszázad 
viszontagságai után a Dunántúlon földi otthont, házat és 
hazát találtak a madéfalvi  menekültek, akik az óhazába 
azóta is visszajárnak, nem engedik a Székelyfölddel össze-
kötő szálakat elszakadni, mi több, ma már hálát adni jönnek 
a Csíksomlyói Boldogasszony lábához, hogy szerencsésen 
megérték, hogy eljöjjön az a béke, amire mindig is vágytak.

A kellékek és díszlet-elemek a székely népzene egyik 
jellegzetes hangszerét – az ütőgardont - és a tárgyi nép-
művészet szimbólumait, díszítő formáit idézik, a jelmezek 
túlnyomórészt autentikus népviseletek, a táncos és zenei 
anyag igyekszik felmutatni azokat a kölcsönhatásokat, ame-
lyek a székelyek bujdosása idején az érintett közösségeket az 
egymással való találkozás, együttélés során érték, az előadás 
keretét adó egyházi ének pedig jelzi a hit különleges szerepét 
az egész történetben.

Rendező-koreográfus:Rendező-koreográfus: Tőkés Csaba Zsolt
Zeneszerző és szerkesztő:Zeneszerző és szerkesztő: Pál István „Szalonna” 
Forgatókönyv: Forgatókönyv: Kádár Elemér és Tőkés Csaba Zsolt
Jelmez:Jelmez: Kádár Elemér, Módosné Almási Berta Csilla, Módos 
Máté, Tőkés Csaba Zsolt
Díszlet:Díszlet: Kádár Elemér, Tőkés Csaba Zsolt
Koreográfus-asszisztens: Koreográfus-asszisztens: Mészáros Zoltán
Társalkotók:Társalkotók: André Csaba, Benő Barna-Zsolt, Módosné 
Almási Berta Csilla, Módos Máté, Kádár Elemér, Tőkés Edit
Igazgató: Igazgató: Benő Barna-Zsolt

További információk a Hargita Együttes facebook oldalán.

SZÉKELY NÉPVISELET NAPJASZÉKELY NÉPVISELET NAPJA
A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes 2021. július 2-án 
arra bíztat mindenkit, hogy a Székely Népviselet Napja alkal-
mából, minden székely (és nem csak!) népviselettel rendelke-
ző ember, öltse magára viseletét vagy viseletének valamely 
darabját, ki-ki teendői szerint találjon egy pillanatot, amelyet 

megoszt velünk és mindenkivel. Lényeg a felvett népviselet. 
A Székely Népviselet Napján készült fényképeket várjuk a 

hargitaneptanc@gmail.com e-mail címre. A fotókat megosztjuk 
az együttes Facebook oldalán: https://www.facebook.com/
hargitaegyuttes/.
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ÁKOVITA Nemzetközi Párlat- és Pálinkaverseny – Erdély – Csíkszereda, 2021ÁKOVITA Nemzetközi Párlat- és Pálinkaverseny – Erdély – Csíkszereda, 2021
Nevezési határidő: 2021. június 11. Nevezési határidő: 2021. június 11. 

A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete a Pálinka Nem-
zeti Tanáccsal, Hargita megye és Csíkszereda város 
önkormányazataival, illetve számos szakmai szervezettel 
és céggel partnerségben 2021-ben megrendezi az ÁKOVITA 
Nemzetközi Párlat- és Pálinkaversenyt Erdélyben, Csíkszere-
dában. Az „ákovita” a verseny nevében utal Erdély pálinka-
főzési hagyományaira, hiszen régen így is hívták a pálinkát. 
Eredete a latin Aqua vitae, azaz az élet vize magyarul.

A verseny elsődleges célja a kulturált párlat- és pálinka-
fogyasztás népszerűsítése Erdélyben, különös figyelemmel 
az évszázados hagyományokra és a jelenkor minőségi 
követelményeire. A tudatos marketing-erőfeszítések révén 
Magyarországon sikerült elérni, hogy a minőségi pálinka iránti 
kereslet növekedjen, és több fogyjon belőle, mint más tömény 
italokból. A szervezők célja, hogy ez Székelyföldön is így 
történjen. A minőségi párlat mértékkel fogyasztva gyógyszer 
is tud lenni. A verseny révén arra szeretnének rámutatni, 
hogy a pálinkafogyasztásban nem a mennyiség, hanem a 
minőség legyen a cél. Immár Székelyföldön is működnek olyan 
pálinkakészítő műhelyek, amelyek kiváló minőségű, különleges 
élvezeti értékű párlatokat készítenek. Ez a verseny jó lehetőség 
arra, hogy a nagyközönség jobban megismerje őket.

A párlat- és pálinkaversenyre két kategóriában nevezhet-
nek az érdeklődők. Az üzleti kategóriában a párlatot és/vagy 
pálinkát előállító és/vagy forgalmazó üzleti vállalkozások 
jelentkezését várják. Az egyéni kategóriában pedig a párlatot 

előállító magánfőző vagy bérfőzdében előállíttató magán-
személyek nevezhetnek. A verseny nevezői olyan részletes 
visszajelzést kapnak az általuk nevezett minták érzékszervi 
tulajdonságairól, amelyet a bírálatban kiemelt nemzetközi 
tapasztalatokkal rendelkező minősítők készítenek el. 

A Nevezőknek az üzleti kategóriában a 0,5 liter űrtartalmú 
kiszerelés esetén 2 (kettő), 0,35 liter űrtartalmú kiszerelés 
esetén 3 (három) palack kereskedelmi mintát – de mintán-
ként minimum 1 liter összmennyiséget –, egyéni kategóri-
ában mintánként minimum 0,5 liter összmennyiséget kell 
beküldeni a nevezés helyszínére.

Az ÁKOVITA Nemzetközi Párlat- és Pálinka versenyre tör-
ténő nevezés díja egységes, nevezett mintánként 10 lej, azaz 
2 euró vagy 800 forint. A nevezési díjat a Gazdaszervezetek 
pénznemnek megfelelő bankszámlájára kell átutalni, vagy 
készpénzben kifizetni a minták leadásakor az alábbi címen.

A rendezvény nevezési határideje 2021. június 11., déli 12 
óra, a nevezett minták érzékszervi minősítése pedig 2021. 
június 18–19. között zajlik majd. A versenyre beküldött 
mintákat a következő címre kell eljuttatniuk a versenyzőknek: 
Csíkszereda, postai irányítószám: 530103, M. Eminescu utca, 
2/A szám, Hargita megye, Románia. A nevezett mintákat sze-
mélyesen is le lehet adni hétfőtől péntekig 8-16 óra között, 
ugyanezen a címen. 

További részletekről és a versenyszabályzatról a vetélkedő 
weboldalán (akovita.ro) olvashatnak az érdeklődők.
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SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR SHAPOVALOV ÉS A CSÍKI KAMARAZENEKAR 
2021. június 20., vasárnap, 18.00 óra / Csíki Mozi2021. június 20., vasárnap, 18.00 óra / Csíki Mozi

„Egy rendkívüli tehetség! Az egész világ előtt büszke lehet 
ajándékára!”– így jellemezte a híres Mstislav Rostropovich 
Denis Shapovalovot.

Denis Shapovalov, a 20-i hangverseny karmestere és 
szólistája mára a világ egyik leghíresebb csellistája, aki Európa 
vezető zenekarainak állandó meghívottja. Shapovalov 1974-
ben született, Csajkovszkij városban, az Urál szomszédságában. 
2000-ben diplomázott a moszkvai Csajkovszkij Állami Konzer-

vatóriumban, amelynek később tizenkét évig volt csellótanára. 
Bővebben itt olvashatnak róla: www.denisshapovalov.com.

Koncertjének gerincét a barokk Antonio Vivaldi, illetve 
romantikus Gioacchino Rossini művei alkotják, melyek után 
saját műve is elhangzik.

Műsor:Műsor:
Vivaldi:Vivaldi: G-dúr Concerto, RV 413
Rossini:Rossini: G-dúr szonáta vonósokra, no. 1
Vivaldi:Vivaldi: c-moll Concerto csellóra és zenekarra, RV 401
Rossini – Castelnuovo-Tedesco – Shapovalov:Rossini – Castelnuovo-Tedesco – Shapovalov: Figaro (A 
sevillai borbélyból)
Shapovalov: Shapovalov: "Concerto di Bravura" csellóra és vonószenekarra

A hangversenyt a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatja. 

Jegyeket 20 lejért válthatnak a www.bilete.ro oldalon vagy a 
Csíki Mozi jegypénztárában előadás előtt egy órával. 

BAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVABAROKK FORMÁK ÚJRAGONDOLVA
2021. június 22., kedd, 18.00 óra / Csíki Mozi2021. június 22., kedd, 18.00 óra / Csíki Mozi

Újabb családi hangversenyt hirdet a Kamarazenekar. Júniusi 
hangversenyükön kétvonószenekari művet, a 19. századi Edvard 
Grieg Holberg-szvitjét, illetve a 20. századiBenjamin Britten 
Simple Symphony című kompozícióját veszik górcső alá. Az 
elemzőelőadás alatt a Grieg- és Britten-művek részeit barokk téte-
lekkel állítják majdpárhuzamba. Az est narrátora Adorján Csaba.

Az előadás Csíkszereda Polgármesteri Hivatala, a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. ésaz Európai Unió Kreatív Európa prog-
ramjának, a ZeneHíd Művészeti Projekttársfinanszírozásával 
jön létre.

A jegyek az előadásra 10 lejbe kerülnek, melyeket 
előadás előtt lehet megvásárolni a helyszínen. 
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40 ÉV KÉPEKBEN – könyvbemutató és a Román Viktor Nemzetközi 40 ÉV KÉPEKBEN – könyvbemutató és a Román Viktor Nemzetközi 
Képzőművészeti Alkotótábor 2017–2018-as anyagának kiállítása Képzőművészeti Alkotótábor 2017–2018-as anyagának kiállítása 
Megnyitó: 2021. június 3., 18.00 óra / Megyeháza GalériaMegnyitó: 2021. június 3., 18.00 óra / Megyeháza Galéria

A könyvbemutatóval egybekötött kiállításmegnyitón 
Homoródszentmárton művelődési és művészeti életébe tekint-
hetünk be. A homoródmenti községben szervezett nemzetközi 
alkotótábor 2017-ben ünnepelte 40 éves évfordulóját. Az év forduló 
alkalmával a falu jeles szülöttjéről, Román Viktor (1937–1995) 
nemzetközi elismerésnek örvendő szobrászról nevezték el a tábort. 

A csíkszeredai kiállításon az alkotótábor 2017-ben és 2018-ban 
született munkáiból láthatunk válogatást. A 2017-es év temati-
kája – a Szent László év tiszteletére – Szent László volt és az őt 
övező legendák, kiegészítve antiokheiai Szent Margit és Szent 
Márton alakjával, legendáival. A 2018-as tábor tematikáját az 500 
éves reformáció és a 450 éves unitárius egyház, valamint a tordai 
vallásügyi proklamáció (a szabad vallásgyakorlásról) adták.

A frissen megjelent 40 év képekben című könyv az 1977-ben 
indított szentmártoni Művelődési hét eseménysorozat, majd 
ennek folytatásaként a Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótá-
bor 40. évfordulójára készült dr. Sata Attila szerkesztésében.

A kiállítást megnyitja és az albumot bemutatja Kovács 
Árpád művészettörténész. 

A kiállítás június 23-ig látogatható. 
Szervezők: Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita 

Megye Tanácsa, Megyeháza Galéria, Gyergyószárhegyi 
Művelődési és Művészeti Központ, Homoródszentmárton 
Polgármesteri Hivatala, Homoródszentmárton Román Viktor 
Nemzetközi Képzőművészeti Alkotótábor, a Homoródmente 
Művészetéért Alapítvány (HMA)

ERDŐVIDÉKI HÉTKÖZNAPOK – fényképtárlat ERDŐVIDÉKI HÉTKÖZNAPOK – fényképtárlat 
Megnyitó: 2021. június 24., 18.00 óra / Megyeháza GalériaMegnyitó: 2021. június 24., 18.00 óra / Megyeháza Galéria

A 2019-ben és 2020-ban szervezett, Orbán Balázs nevét 
viselő dokumentarista fotótáborok anyagából válogatott 
fényképtárlat nyílik a Megyeháza Galériában. Sorban a 39-ik, 
40-ik és 41-ik fotódokumentációs esemény a Hargita Megyei 
Hagyományőrzési Forrásközpont, Erdővidék Múzeuma – 
Barót és az Exposia Fotográfiai Alkotócsoport szervezésében 
valósult meg 2019. április 26.–május 3., 2019. október 16–23. 
és 2020. október 16–23. között a baróti Gaál Mózes Közmű-
velődési Egyesület, Hargita Megye Tanácsa támogatásával.

A Kovászna megye északnyugati sarkában elterülő 
erdővidéki történelmi tájegységre ellátogató székelyföldi és 
magyarországi képírók: Ádám Gyula (Csíkszereda), Balázs 

Ödön (Székelyudvarhely), Csíki Csaba (Csíkszentdomokos), 
Erős Zoltán (Gyergyószárhegy), Hlavathy Károly (Sepsi-
szentgyörgy), Kerekes István (Kazincbarcika – Magyaror-
szág), Kovács László Attila (Sepsiszentgyörgy), Kuthi Lázár 
(Felsőboldogfalva), Nagy Botond (Marosvásárhely), Pap Elek 
(Nagykőrös – Magyarország), Péli László (Dabas – Magyaror-
szág), Sándor-Tóth Zsuzsanna (Hatvan – Magyarország), Sza-
bó Béla  (Öttevény – Magyarország), Vinczefi László (Sepsiszent-
györgy) hagyományukhoz híven, vizuális értékmentést végeztek 
a vidék falvaiban, mivel a megörökítésre érdemes pillanatokat, a 
múló jelent a rendelkezésükre álló fotótechnika segítségével rög-
zítették, de a figyelmüket nem kerülték el a jelenkor ízlésvilágát, 
vívmányait reflektáló képek sem. Az évente más-más tájegységen 
szervezett fotótáborok elsődleges célja a még meglévő, múltat 
idéző építmények, tárgyak, motívumok, mesterségek, élethelyze-
tek, a tájban élő ember ünnep- és hétköznapjainak, a változó és 
tünékeny emberi arcok, tájak megörökítése. 

A tárlat július 14-ig látogatható.
Szervezők: Hargita Megyei Kulturális Központ, Hargita 

Megye Tanácsa, Megyeháza Galéria, Hargita Megyei Hagyo-
mányőrzési Forrásközpont.

Fotó: Hlavathy Károly
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ESEMÉNY / RENDEZVÉNY 

Oana Coşug: HERE I SIT STILL IN SILENCE – kiállításOana Coşug: HERE I SIT STILL IN SILENCE – kiállítás
Látogatható: 2021. július 1-ig / Új Kriterion GalériaLátogatható: 2021. július 1-ig / Új Kriterion Galéria

Oana Coşugnak az Új Kriterion Galériában látható kiállításán a rajz 
dominál, a festmény pedig inkább kivételnek számít. A festmény 
amúgy is inkább saját korlátainak feszegetésére jó, a rajz lévén a 
kedvenc kifejezési területe. A magyarázat a lehető legegyszerűbb, 
és azzal függ össze, ahogyan Oana dolgozik, pontosabban azzal, 
hogy hogyan viszonyul az időhöz és a térhez, amikor dolgozik. 
Noha a műterem az a hely, ahol napjainak nagy részét tölti, Oana 
számára fontos a mobilitás, amíg a tér, ahol dolgozik, bármeddig 
kiterjeszthető. A külső tér így a műterem meghosszabbításává válik, 
mert Oana számára lényeges, hogy dolgozhasson, bárhol legyen is. 
A vonaton, egy reptéren, amikor a városba megy – bármilyen hely a 
műteremhez tartozik, hiszen a rajz, a festménytől eltérően, megen-
gedi, hogy ilyen módon birtokba vegye, megközelítse a teret.

Elkerülhetetlen volt, hogy Oana legutóbbi művei az utolsó 
év tapasztalatairól is szóljanak, erről a 2020-as évről, amelyben 
a karantén és az elszigeteltség természetes következménye a 
feszültség és a szorongás volt. Oana szereplői is átmennek ezen a 
tapasztalaton. A terek összeszűkülnek, s ennek következtében a 
testek aránytalanná vagy cseppfolyóssá válnak, hogy felvehessék 

azoknak a tartályoknak az alakját, melyekben el kell férniük. Az 
emberi testek még így sem mindig férnek bele azokba a kockák-
ba, gömbökbe vagy ketrecekbe, amelyekben lakniok kell – így 
hát megtörténhetik, hogy a test egy része kívül maradjon, s ezzel 
paradox módon növelje a klausztrofóbia érzetét, mint ahogy az In 
the cage II (Ketrecben – II – 2020, 76x56 cm, olaj) vagy az In the 
cube (Kockában – 2021, 33x25 cm, akvarell) esetében történik.

Oana Coşugnak az Új Kriterion galériában kiállított műveiben 
ábrázolt szereplők története távolról sem meríti ki a tárlat tétjét. 
Ellenkezőleg, azt mondanám, hogy a narrációs terv inkább egy 
önálló képzőművészeti tervet rejt, és egy olyan művészt, aki 
tökéletesen uralja és a maga számára értékesíti a színekben rejlő 
lehetőségeket. Az akvarelleket, a tusrajzokat, a lavírozott tust 
olyan technikával használja a művész, mely bizonyos patinát ad, s 
ez meglepően különbözik az ecsetkezelés üdeségétől és sponta-
neitásától. És amikor a színeket fixálta és a festék megszáradt, és 
amikor végül a képeket is rögzítette, és a kiállítás látogathatóvá 
vált, Oana Coşug diszkréten visszavonul, és szereplőivel együtt 
azt mondja: Here I sit still in silence (Még mindig csendben ülök). 

Dan Lazea
Demény Péter fordítása
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GYURKA CSABA: 90 ÉVE JÉGEN – könyvbemutatóGYURKA CSABA: 90 ÉVE JÉGEN – könyvbemutató
2021. június 3., csütörtök, 18.00 óra / Kájoni János Megyei Könyvtár2021. június 3., csütörtök, 18.00 óra / Kájoni János Megyei Könyvtár

Gyurka Csaba 90 éve jégen című kiadványa a csíkszeredai 
férfi  és női jégkorongozás történetét mutatja be, emellett 
úttörőként ismerteti a jelenlegi és régi szurkolói csoportokat, 
megszólaltatva azok vezetőit, valamint – szintén elsőként 
– csokorba gyűjtve közli a mindenkori csíkszeredai klub 
szurkolói rigmusait, énekeit. Szintén újító jelleggel, részlete-
ket tudhatunk meg a csíki származású, magasan rangsorolt 
bajnokságokban pallérozódó játékosokról és a város területén 
található jégkorongos emlékekről, szimbólumokról. A szerző 
az elmúlt időszakban az eddig a témában megjelent könyve-
ket, helyi újságokat és internetes archívumokat kutatta fel, 
emellett pedig, a hitelesség érdekében jelenlegi és korábbi 
játékosokat, csapat körül dolgozó személyeket szólaltatott 
meg, akik nagyban segítettek az adott korszakok pontos, 
hiteles bemutatásában.

A nagy hagyományokra visszatekintő csíki jégkorongo-
zás történetét bemutató kötet szerzője fi atal csíkszeredai 
hokirajongó, akinek tavaly hosszabb ideig nem volt munkája, 
ekkor határozta el, hogy megvalósítja álmát. A kiadvány 
2020 tavaszán jelent meg, civil összefogásnak köszönhetően, 
számos helyi cég támogatásával. A járvány miatt azonban 
tavaly nem volt lehetőség megtartani a bemutatót. 

A kiadványt a szerző, Gyurka Csaba mellett Boda Jenő, a 
csíki jégkorong jeles szakértője és Szikszai Tamás a Csíksze-
redai Sportklub Szurkolók Egyesületének képviselője fogja 
bemutatni. A moderátor szerepét Farkas Endre újságíró, a 
szurkolói egyesület tagja fogja ellátni. 

A bemutatóra szeretettel várnak minden érdeklődőt. A 
szervezők fenntartják a programváltozás jogát! Az eseményen 
a járványügyi szabályok betartására kérik a résztvevőket.

A TÖRTÉNET LELKE – A LÉLEK TÖRTÉNETEI – olvasókör felnőtteknekA TÖRTÉNET LELKE – A LÉLEK TÖRTÉNETEI – olvasókör felnőtteknek
2021. június 8., kedd, 17.00 óra / Kájoni János Megyei Könyvtár2021. június 8., kedd, 17.00 óra / Kájoni János Megyei Könyvtár

Idén áprilisban felnőttek számára indult új olvasókör a Kájoni 
János Megyei Könyvtárban. A kör első találkozóját 2021. 
április 6-án tartották a könyvtár előadótermében, Péter 
Katalin és Kuna Ibolya könyvtárosok vezetésével. Az első 
találkozón Tóth Krisztina Szólánc című novelláját olvasták fel 
és beszélgettek a szöveg kapcsán. 

„Minket is meglepett, hogy már a legelső alkalommal meny-
nyire közvetlen, barátságos hangulat alakult ki. A vélemények 

különböztek, ugyanakkor mindanyiunk számára érdekesek, érté-
kesek voltak” – írták a szervezők a könyvtár közösségi oldalán a 
találkozó hangulatáról. A következő alkalommal Lucia Berlin írónő 
novellájáról beszélgettek közvetlen, oldott hangulatban. 

A következő találkozó időpontja június 8., kedd, délután 17 
óra. A találkozók nyitottak, a kör vezetői, Kuna Ibolya és Péter 
Katalin szeretettel várnak minden érdeklődőt a kötetlen, jó 
hangulatú beszélgetésekre. 

  

ÚJRA TALÁLKOZNAK A LÁZADÓ MUGLIK – az ifjúsági olvasókör ÚJRA TALÁLKOZNAK A LÁZADÓ MUGLIK – az ifjúsági olvasókör 
júniusi találkozójajúniusi találkozója
2021. június 15., kedd, 15.30 óra / Kájoni János Megyei Könyvtár2021. június 15., kedd, 15.30 óra / Kájoni János Megyei Könyvtár

Lázadó Muglik néven 2016 óta működik a Kájoni János 
Megyei Könyvtárban ifjúsági olvasókör. Péter Katalin és 
Kuna Ibolya könyvtárosok – a kör moderátorai – a tavalyi 
kényszerszünet után idén tavasszal újra elindították a kör 
találkozóit, amelyekre főleg középiskolás diákokat várnak. 
A legutóbbi, májusi találkozón Tóth Krisztina Szólánc 

című novelláját olvasták fel és beszélgettek rassziz-
musról, kirekesztettségről, romakérdésről, agresszióról, 
együttérzésről. 

Minden hónap harmadik keddjén várják az érdeklődő diá-
kokat a jó hangulatú, kötetlen beszélgetésekre, amelyeken az 
olvasmányok kapcsán a fi atalokat érdeklő témákról esik szó.  
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JÁTÉKRAFEL / KALANDRAFEL – délutáni játékos JÁTÉKRAFEL / KALANDRAFEL – délutáni játékos 
készségfejlesztő tevékenységekkészségfejlesztő tevékenységek
2021. június 23-ig, hétfő és szerda, 15.30 óra / Kájoni János Megyei Könyvtár2021. június 23-ig, hétfő és szerda, 15.30 óra / Kájoni János Megyei Könyvtár

A Kájoni János Megyei Könyvtár ad otthont a Kaleidoscope 
egyesület munkatársai által szervezett délutáni játékos 
készségfejlesztő tevékenységeknek idén júniusban.

JátékraFel címmel a 3–4. osztályos diákokat hívják dél-
utáni játékos készségfejlesztő tevékenységre a könyvtárba. A 

program hat alkalmat foglal magába, 2021. május 17. és jú-
nius 21. között. A programsorozat egy mese köré épül, amely 
során Meseország lakói izgalmas játékok, énektanulás, tánc, 
nemezelés, park felfedezés, szerepjátékok, környezetvédelmi 
ismeretek elsajátítása során válnak végül vitéz királyfi kká, 
bátor királylányokká. 

KalandraFel címmel az 5–6. osztályos diákokat hívják 
délutáni játékos készségfejlesztő tevékenységre a könyv-
tárba, 2021. május 19. és június 23. között. A hat alkalmas 
programsorozat ez esetben is egy mese köré épül. 

Mindkét korcsoport esetében lehetőség van csak egy tevé-
kenységbe becsatlakozni, viszont felhívják a fi gyelmet, hogy 
a helyek száma korlátozott! Bővebb információk a programról 
a 0741572803-as telefonszámon igényelhető vagy a http://
kaleidos.ro/ honlapon.

IRODALMI KARAVÁN: André Ferenc és Láng Orsolya IRODALMI KARAVÁN: André Ferenc és Láng Orsolya 
2021. június 23., szerda, 17.00 óra / Kájoni János Megyei Könyvtár2021. június 23., szerda, 17.00 óra / Kájoni János Megyei Könyvtár

Júniusban ismét irodalmi karavánra indul Székelyföldre az 
Erdélyi Híradó Kiadó és az Erdélyi Magyar Írók Ligája. A körút 
csíkszeredai állomásán, a Kájoni János Megyei Könyvtárban 
2021. június 23-án, szerdán 17 órakor kezdődő találkozón két 
fi atal szerzővel, André Ferenccel és Láng Orsolyával találkoz-
hat a kortárs irodalmat kedvelő közönség.  

André FerencAndré Ferenc (Csíkszereda, 
1992) költő, műfordító, 
slammer, szerkesztő. Az 
Erdélyi Híradó Kiadónál 
megjelenő Hervay Könyvek 
sorozat társszerkesztője. A 
Bretter György Irodalmi Kör 
volt elnöke (2014–2018), 
a Helikon folyóirat volt 
szerkesztője (2016–2019). 
Eddig két kötete jelent 
meg. A Látó folyóirat 

nívódíjasa, az I. Erdélyi Slam Poetry Bajnokság győztese, 

a Romániai Írók Szövetsége debüt-díjasa. Bújócskaverseny 
című, 2020-ban megjelent verses meseregényét tavaly ősszel 
ismerhette meg a csíkszeredai közönség a megyei könyvtár-
ban tartott bemutatón.

Láng OrsolyaLáng Orsolya (Szatmár-
németi, 1987) költő, író, 
grafi kus. Marosvásárhe-
lyen járt iskolába, fi lmren-
dezést tanult Kolozsváron, 
majd Budapesten 
animációból szerzett 
mesterszakos diplomát. 
Verset és prózát ír, köny-
vet illusztrál. Három kötet 
szerzője: Tejszobor (2015), 
Bordaköz (2016, líra), Pályamatricák (2020, útirajzok).

Összeállította: Kelemen Katalin
Kájoni János Megyei Könyvtár
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AMIT ELÉRTÜNK, AZ EGY JÓ EREDMÉNY! – AMIT ELÉRTÜNK, AZ EGY JÓ EREDMÉNY! – interjú Szondi Zoltánnal,interjú Szondi Zoltánnal,
az FK Csíkszereda elnökévelaz FK Csíkszereda elnökével

Nagyon közel volt ahhoz az FK Csíkszereda második ligás lab-
darúgócsapata, hogy osztályozót játszhasson az első ligába 
való feljutásért. Ez végül nem jött össze, de ennek ellenére 
egy eredményes idényt tudhat a háta mögött az egyesület. 
Minderről és a jövőbeni elképzelésekről az FK Csíkszereda 
elnökével, Szondi Zoltánnal beszélgettünk.

Félig tele van a pohár, vagy félig üres?Félig tele van a pohár, vagy félig üres?

Szerintem a pohár teljesen tele van, mert ha visszaemlék-
szünk, a múlt szezonban a kieséstől menekültünk meg. 
Erre a szezonra összehívtam a stábot, ahol a kérés az volt, 
hogy ne a kiesés ellen harcoljunk. Féltem attól, hogy az új 
lebonyolítás nehogy bundázásokba fajuljon. Tételesen attól 
féltem, hogy pár csapat megszerzi a felsőházi tagságra a 
pontokat és utána ők döntik el, hogy ki esik ki és ki nem. A cél 
az volt, hogy jussunk be a felsőházi rájátszásba. Azt mondták, 
rendben van, de fi gyelmeztetett a stáb arra, hogy erre a célra 
a keret nem alkalmas. De addig dolgoztak végül ezen, hogy 
alkalmas lett. Amennyiben elemezzük az elmúlt szezont 

és nem én elemzem, hanem a vezetőedző, Valentin Suciu, 
aki egy komoly beszámolót már letett az asztalomra, akkor 
nekünk, amint az eredménysor is bizonyítja, egy közepes 
csapatunk van. Egy olyan csapat, amely zömében közepes 
játékosokból áll. És ezt nem szidásként mondom, hiszen a 
környékünkön nagyon sokan szeretnének a másodosztályban 
közepes játékosnak lenni. Hangsúlyozom, nem szidalom. 
Sőt! Sokak számára ez dicséret. Azt kell megérteni, hogy egy 
olyan csapattal, amely zömében közepes játékosokból áll 
és a második sort utánpótlás korú játékosok alkotják, nem 
lehet olyan célokat kitűzni, hogy jussunk fel. Ez nem azt 
jelenti, hogy nem akartuk. Aki látta a rájátszás meccseit, az 
láthatta, hogy Csíkszereda becsületesen küzdött az esélyeiért. 
Mi folyamatosan döntőket játszottunk. Az alapszakasz 
utolsó meccseit úgy játszottuk le, hogy minden meccs egy 
döntő volt. Azután, szintén ez a közepes keret, bejutott a 
rájátszásba és hirtelen újabb 10 döntővel találkozott. Nálunk 
mentálisan sokkal jobb csapatokat is megvisel ez. De amit 
elértünk az egy jó eredmény. Itt viszont nyitnék egy zárójelet. 
Ahhoz, hogy egy Csíkszereda képességű csapat feljusson, 

SPORTNAPTÁR



 20

ahhoz sokkal nagyobb segítségre van szüksége, mint ami 
nekünk van. Folyamatosan tisztességes játékvezetés mellett 
legalább osztályozót érő helyen végeztünk volna. Viszont 
azok a csapatok, amelyek történelminek mondják magukat, 
de valójában négy-öt éve beíratott egyesületekről van szó, 
óriási segítséget kaptak a másodosztályú játékvezetőktől. Az 
alapszakasz során mintegy 10 pontot vettek el tőlünk. Utalok 
konkrétan a Craiova, a Petrolul vagy épp a Tg. Jiu elleni 
meccsekre. És ezeket a keret nem bírta el.

A jövőre való tekintettel cél-e az előrelépés?A jövőre való tekintettel cél-e az előrelépés?

Mi folyamatosan előre akarunk lépni. Az, amivel megvá-
doltak minket, hogy nem akarunk feljutni… ez teljesen 
alaptalan. Aki látta a meccseinket, az láthatta, hogy nem 
így van. Amióta itt vagyok, folyamatosan mondjuk, hogy 
mi mindent akarunk. A futballról alkotott véleményem arról 
szól, hogy te csak úgy tudsz kimenni a pályára, amennyiben 
nyerni akarsz. Akárki ellen lépsz pályára. Ebben a szezonban 
is azt szerettem volna, hogy jussunk fel az első helyről 
és nyerjük meg a Román Kupát. Ha nem ezt szerettük 
volna, akkor az azt jelentette volna, hogy valahol csalom a 
futballt. Nyilván tudtuk, hogy van azért ellenfél is, és nincs 
valószínűsége, hogy ezt meg tudjuk valósítani. De remény-
kedni reménykedhet az ember. A következő szezonban is 
azt szeretném, mint ebben az idényben: jussunk fel az első 
ligába és nyerjük meg a kupát. Azt ne feledjük el – a román 
sajtó nagyon elmaszatolja –, hogy a szeredai felnőtt csapat 
nem kap finanszírozást Magyarországról. Nem titok, hogy 
az Akadémia magyarországi finanszírozásból működik, nem 
is rosszul. De a felnőtt csapat nem innen kapja a finanszí-
rozást. A jelenlegi önkormányzattal egyébként teljesen 
jó a viszonyunk. Ugyanakkor nem látom, hogy elő tudnak 
szedni három millió eurót, hogy segítsenek. A számok pedig 
könyörtelenek. A most lezárult idényben az FK Csíkszereda 
költségvetés szempontjából nem volt az első 10 helyezett 
között. Tehát az ötödik helyet így kell nézni. Olyan csapatok 
végeztek mögöttünk, akik költségvetésileg szőröstől-bőrös-
től megvehetnének minket.

Milyen kilátások vannak a keret megerősítésére, tudván azt, Milyen kilátások vannak a keret megerősítésére, tudván azt, 
hogy a bérezések és az átigazolások sokkal alacsonyabb hogy a bérezések és az átigazolások sokkal alacsonyabb 
szinten vannak tartva, mint másutt?szinten vannak tartva, mint másutt?

Mi pénzt adni, hogy egy játékos méltóztasson idejönni, nem 
fogunk. Ez egy határt szab az elképzeléseinknek. A másik 

problémánk, hogy nagyon azt szeretnénk, hogy a Csíkszere-
da magyar csapat legyen. Mivel az akadémiánk fiatal, még 
nem tudjuk teljes mértékben saját játékosokkal feltölteni. 
De azt meg tudjuk csinálni, hogy partnereinktől játékosokat 
hozunk ide és a hiányzó réseket 2-3 külföldivel igyekszünk 
betölteni. Itt jön a történet lottó része. Mennyire tudsz te 
jó minőségű magyar játékost hozni, akár Magyarországról, 
akár Erdélyből, vagy hogy tudsz-e jó minőségű légióst hoz-
ni. Akár lejárt szerződésű, vagy sérülésből felépülő sporto-
lókról beszélünk. Bauzával, Ederrel vagy épp Jebarival nem 
nyúltunk mellé. Egy külön problémánk és fájdalmam, sőt 
a jövőre való tekintettel igen nagy aggodalomra ad okot, 
hogy nem tudunk Magyarország felé fordulni. Magyaror-
szágon jól működő akadémiák vannak, jó játékosok vannak, 
a magyar NB1 nagyon szűk 12 csapattal, sok külföldivel. A 
józan ész és a logika is azt diktálja, hogy van sok jó fiatal 
játékos, aki nem tud bekerülni az NB1-es keretbe, mert 
még nem annyira jó. Ezért máshol kereshet csapatot. Ezért 
a magyar piacon is keresgélünk, csak óriási megdöbbe-
nésemre, megfizethetetlenek a játékosok. Egy NB2-ben 
játszó magyar futballista csak akkor lett volna hajlandó ide 
jönni, ha megkapja a nettó 7000 eurós fizetést. Ez megint 
beszűkíti a lehetőségeinket. Minden átigazolási szezon egy 
kín. Ezért nagyon várjuk, hogy egy kritikus mag nőjön fel 
az akadémián, aki a csapat gerincét adhatja. Szerencsére, 
ebben a tekintetben nem állunk rosszul.

Mikor jön el az a pillanat amikor csapat gerincét a akadémiá-Mikor jön el az a pillanat amikor csapat gerincét a akadémiá-
ról kijövők fogják adni?ról kijövők fogják adni?

Például a Rapid elleni meccsünkön négy, majd öt akadé-
mistánk volt a kezdőben. Mennyiségre megvagyunk. Hogy 
minőségben mikor leszünk meg, az a kérdés. Szerencsés 
esetben három év kell ehhez. Soha ne feledjük el, hogy mi 
nem egy magányos vár vagyunk. A legtehetségesebb fia-
taljainkat elviszik Magyarországra. Évente egy-két játékost. 
Most is vannak gyerekeink, akiket a román első ligában 
érdekelt top csapatok akarnak vinni. Ezeket a gyerekeket 
meg akarom tartani. Viszont ha olyan az ajánlat és látom 
a gyermeken, hogy nagyon el akar menni, akkor bűn lenne 
a gyermekkel szembe, ha nem engednénk. Ezért mondom, 
hogy így nagyon nehéz. Biológiailag, a gyerekek fejlődését 
figyelembe véve mondom tehát a három évet. Három 
éven belül hét játékosunk a mi nevelésünk lesz, két játékos 
partnerklubtól jönne és lenne két külföldi. Ez az a modell, 
amely felé mi indulunk.
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A CSALOGÁNY – ÖA CSALOGÁNY – Örmény népmesékrmény népmesék
Kiadó: Gutenberg Kiadó
Terjedelem 48 oldal, kivitelezés:  cérnafűzött, keménytábla

Átváltozások titokzatos történetét mesélik A csalogány oldalai. Az erdélyi etnikumok népmeséit 
bemutató könyvsorozat újabb kötete ezúttal az örmény kultúrába kalauzolja el olvasóit. A szép-
ség és a bátorság, az állhatatosság és a hűség, a generációkról generációkra hagyományozódó 
bölcsesség meséit Kürti Andrea illusztrátor színekben pompázó, álomszerű rajzai keltik életre.

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.

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 madárhatározó található.

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. 

Júniusi Júniusi 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 CSÍKSZEREDA KIADÓ AJÁNLÓJA
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JÚNIUSI ÉVFORDULÓK 2021– Daczó Katalin összeállításaJÚNIUSI ÉVFORDULÓK 2021– Daczó Katalin összeállítása
Száztíz éve, 1911. június 1-jén hunyt el Désen Kozma DömeKozma Döme (Kozma 
János Demeter, OFM) ferencrendi szerzetes, házfőnök. Csíksomlyón 
is tanult, és tanított.

Száz éve, 1921. június 1-jén született Csíkmenaságon Tekeres SándorTekeres Sándor
énekművész, a Fővárosi Operettszínház, majd a Néphadsereg 
Művészegyüttesének szólistája. Budapesten hunyt el. 

Hetven éve, 1951. június 2-án született Brassóban és öt éve, 2016. 
június 5-én hunyt el Izsák ZoltánIzsák Zoltán biológus, tanár. Több mint tízezer 
darabból álló lepkegyűjteménye elsőnek jelzett Romániában néhány 
új fajt és a tudomány számára több új alfajt. 

Negyven éve, 1981. június 3-án hunyt el Bukarestben Bányai LászlóBányai László
(eredeti nevén Baumgarten) közíró, történész, docens doktor. Egy 
rövid ideig a csíkszeredai Gimnázium diákja, később tanára volt. 

Öt éve, 2016. június 3-án hunyt el Budapesten Balogh IstvánBalogh István
Munkácsy Mihály-díjas grafi kusművész, plakátter vező. Csíkbánkfal-
ván született.  

Százöt éve, 1916. június 4-én indították meg az orosz csapatok a 
központi hatalmak ellen a keleti fronton az ún. Bruszilov-offenzívátBruszilov-offenzívát, 
amely a világtörténelem legtöbb halálos áldozattal járó összecsapá-
sainak egyike lett. A székelyföldiekből álló 82. gyalogezred 4612 főt 
veszített három nap leforgása alatt. 

Száztíz éve, 1911-ben költözött a nagy múltú csíksomlyói gimnázium 
a jelenlegi Márton Áron utcai épületbe. Az új gimnáziumotAz új gimnáziumot, amely 
Erdély legnagyobb iskolaépülete, gróf Majláth Gusztáv Károly püspök 
szentelte fel 1911. június 5-én. 

Száz éve, 1921. június 7-én Groza PéterGroza Péter erdélyi miniszter Csíkszere-
dába látogatott. A megyeháza nagytermében magyarul mondott 
beszédet. 

Kilencven éve, 1931. június 7-én szervezték meg az első Ezer Székely Ezer Székely 
Lány NapjátLány Napját Csíksomlyón. A rendezvényen mintegy 1600 székely 
népviseletbe öltözött lány jelent meg.

Nyolcvan évvel ezelőtt „Móricz Zsigmond Móricz Zsigmond pár napig Csikzsögödön, 
Nagy Imre festőművész jóbarátjánál tartózkodott” – adta hírül a 
Csíki Lapok 1941. június 8-án.

Nyolcvan éve, 1941. június 10-én hunyt el Kolozsváron Dr. Hirsch Dr. Hirsch 
Hugó Hugó csíkszeredai sebész, szanatóriumalapító. 

Kilencven éve, 1931. június 11-én hunyt el Csíkszeredában Kovács Kovács 
GyárfásGyárfás dr. ügyvéd, a Csíki Magánjavak ügyésze, a státusgyűlés 
tagja.

Száztíz éve, 1911. június 12-én született Kolozsváron Jakab László Jakab László 
kanonok, hittanár. Halála előtt hosszú évekig Csíkszeredában élt. 

Százhuszonöt éve, 1896. június 16-án született Sebesen (Fogaras) 
Faroga Victor, Faroga Victor, Csíkszereda polgármestere. Ötven éve, 1961. novem-
ber 25-én Brassóban hunyt el. 

Százötven éve, 1871. június 17-én hunyt el Olaszországban 
Gál Sándor Gál Sándor szabadságharcos honvéd tábornok. Csíkszentgyörgyön 
született 1817-ben. 

Százhuszonöt éve, 1896. június 18-án született Craiova-n Bartha Bartha 
IgnácIgnác alcsíki származású ügyvéd, országgyűlési képviselő.

Hetvenöt éve, 1946. június 20-án hunyt el Youngstown-ban (Ohio, 
USA) Bíró Gergely LőrincBíró Gergely Lőrinc, OFM misszionárius. A gimnáziumot 
Csíksomlyón végezte.

Húsz éve, 2001. június 22-én hunyt el Budapesten dr. Molnár Károlydr. Molnár Károly
orvos, vezérőrnagy. Csíkbánkfalván született. 

Százhatvanöt éve, 1856. június 23-án született Kézdiszentléleken 
dr. Jákó Jánosdr. Jákó János állami főgimnáziumi tanár. Csíksomlyón is tanult.

Száznyolcvan éve, 1841. június 24-én született az udvarhelyszéki Véckén 
Csiszér JánosCsiszér János katolikus plébános, költő, műfordító, csíksomlyói plébános. 

Kétszáztizenöt éve, 1806. június 25-én hunyt el Székelyudvarhelyen 
Szentes Antal RegináldSzentes Antal Regináld drámaíró, ferences szerzetes, tanár. Madéfal-
ván született 1747-ben. 

Ötvenöt éve, 1966. június 26-án hunyt el Budapesten Szabó Lajos Szabó Lajos 
BrunóBrunó ferences áldozópap. Karcfalván született, tanulmányait 
Csíksomlyón és Temesváron végezte.

Kilencven éve, 1931. június 27-én hunyt el Tivai Nagy ImreTivai Nagy Imre író, 
iskolaigazgató, lapalapító, szerkesztő. Csíksomlyón született. 

Százöt éve, 1916. június 27-én hunyt el Gyulafehérváron Kóródy Kóródy 
PéterPéter teológiai doktor, gyulafehérvári tanár, a Batthyányi-intézet 
könyvtárnoka.

Száztizenöt éve, 1906. június 28-án született Aranymezőn Veégh Veégh 
SándorSándor irodalomtörténész, műfordító. Középiskolai részben Csíksze-
redában végezte, majd a harmincas években tanított a csíkszeredai 
főgimnáziumban.

Százhúsz éve, 1901. június 28-án született Várdotfalván Domokos Domokos 
Pál PéterPál Péter néprajz- és népzenekutató, irodalomtörténész.

Kétszáztíz éve, 1811. június 28-án született Nagyajtán Kriza János Kriza János 
néprajzkutató, költő, műfordító, az MTA tagja.

Százharminc éve, 1891. június 29-én nyitotta meg a helybéli fürdő-
társulat a csíkszentkirályi Borsáros fürdőtcsíkszentkirályi Borsáros fürdőt mindazok számára, akik 
„az egészség iránt érzékkel bírnak, érdeklödnek”. 
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HETVEN ÉVE SZÜLETETT ÉS ÖT ÉVE HUNYT EL IZSÁK ZOLTÁN HETVEN ÉVE SZÜLETETT ÉS ÖT ÉVE HUNYT EL IZSÁK ZOLTÁN 
BIOLÓGUS, LEPIDOPTEROLÓGUSBIOLÓGUS, LEPIDOPTEROLÓGUS

Hetven éve, 1951. 
június 2-án született 
Brassóban Izsák 
Zoltán biológus, 
lepidopterológus. 

Szülővárosában 
érettségizett 
1970-ben, majd 
a Babeş-Bolyai 
Egyetemen biológia 
szakos tanári dip-
lomát szerzett. Bár 
kutatóbiológus sze-
retett volna lenni, a 

korabeli Romániában nem volt erre lehetősége, ugyanakkor 
szülővárosa „zárt városnak” számított, így Csíkszeredába 
helyezték ki biológiatanárnak. Előbb egyik ipari líceumban, 
1979-től a Matematika-Fizika Líceumban, a későbbi Márton 
Áron Gimnáziumban tanított. 

Kora gyerekkorától lepkéket gyűjtött, később tanár-
ként, biológusként is folyamatosan bővítette gyűjtemé-
nyét, elvégezte a lepkék szakszerű preparálását, leírását. 
15000–20000 darabot számláló lepkegyűjteményében 
Románia lepkefaunájának mintegy fele, körülbelül 3000 
faj található meg. Elsőként jelzett Romániában néhány 
új fajt és a tudomány számára több új alfajt. Ő volt az 
első erdélyi lepkész, aki aggregátorral lámpázva gyűjtött 
éjszakai lepkéket. Együttműködött a magyar és a román 
főváros természettudományi múzeumaival, rendszeresen 
adományozott az intézményeknek bizonyítópéldányként 
az általa gyűjtött ritka fajokból. Tanulmányokat közölt 
többek között a lepkék vándorlási jelenségeiről, valamint 
Gyergyószentmiklós és Gyilkos-tó környékének ritka 
lepkefajairól is. Az 1990 tavaszán létrehozott Romániai 
Lepkészeti Társulat alapító tagja volt. Romániában is 
egyedinek számító lepkegyűjteményének egy részét 
nyilvános tárlaton 2010-ben, a Márton Áron Gimnázium 
névadásának huszadik évfordulóján láthatta először a 
nagyközönség. Kiállításával is a természet szeretetére 
hívta fel a tanítványok figyelmét. „Ars poeticámat mon-
dom el: arra hívom fel mindenki figyelmét, hogy járjanak 
nyitott szemmel! – nyilatkozta az ifj. Borsodi László által 

készített beszélgetésben. – (...) Itt már többről van szó, 
mint a lepkékről! Azt mondom, hogy ha természetben 
jártok, akkor oda úgy kell mennetek, mint a templom-
ba. Legalább olyan áhítattal, olyan tisztelettel, olyan 
alázattal, olyan befogadó készséggel, mert a természet 
nyitott könyv.” (A csíkszeredai Márton Áron Gimnázium 
Évkönyve a 2009/2010-es tanévről).  Izsák Zoltán hosszas 
betegség után öt évvel ezelőtt, 2016. június 5-én hunyt 
el Csíkszeredában. Értékes lepkegyűjteményét egyelőre 
felesége és gyűjtőtársa, Izsák Teréz őrzi.

(A Romániai Magyar Irodalmi Lexikon, A csíkszeredai MÁG 
Évkönyve a 2009/2010-es tanévről, valamint a Rovarász 
híradó 2016. 82. száma és a napi sajtó nyomán)

 Izsák Zoltán (A Csíkszeredai Márton Áron Főgimnázium Évkönyve 
archívumából, ifj. Borsodi László gyűjtése) 
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HÚSZ ÉVE HUNYT EL MOLNÁR KÁROLY ORVOS, VEZÉRŐRNAGYHÚSZ ÉVE HUNYT EL MOLNÁR KÁROLY ORVOS, VEZÉRŐRNAGY

Húsz éve, 2001. június 22-én hunyt el Budapesten Sepsi-
Nagybaczoni Molnár Károly Ignác orvos-tábornok. Molnár Károly 
Ignác Csíkbánkfalván született 1894. december 12-én. Elemi 
iskoláit Gyergyóremetén végezte. Ezután a csíksomlyói főgimná-
ziumban, majd annak költözése után Csíkszeredában tanult, 1914-
ben érettségizett. Hamarosan karpaszományosként bevonult 
a 82. gyalogezredhez. Az I. világháborúban a fronton szolgált, 
négy kitüntetést kapott. 1922-ben diplomázott a budapesti 
orvosegyetemen, ahol belgyógyászi és fogorvosi szakképesítést 
szerzett. A Budapesti Helyőrségi Kórházban dolgozott, majd a 
Pécsi Helyőrségi Kórház fogászati osztályát vezette. 1938-ban a 
Ludovika Akadémiára helyezték fogorvos és egészségtan tanár 
beosztásba. 1941–43 között a Marosvásárhelyi Honvéd Csapatkór-
ház parancsnoka volt. 1943 közepén a lengyelországi orosz frontra 
irányították, ahol a 106. számú tábori kórház parancsnokságával 
bízták meg német fennhatóság alatt. Itteni tevékenysége révén 
sok zsidó munkaszolgálatos életét is megmentette. 1944 kora 
őszétől ismét Marosvásárhelyre vezényelték, majd a kórházat 
előbb Sümegre, később Ausztriába telepítették át. 1945 nyarán, 
már ezredesi rangban, két vagon egészségügyi felszereléssel tért 

vissza Magyarországra. 1945 augusztusában letartóztatták, a 
kommunista hatalom többszörösen meghurcolta. Fogszakorvos-
ként dolgozott a MÁV Kórházban nyugdíjazásáig, majd magánren-
delőjében 99 éves koráig praktizált. A rendszerváltás után, 1991. 
március 15-én Göncz Árpád köztársasági elnök vezérőrnaggyá 
léptette elő. 1992-ben átvette a hetven éve avatott orvosoknak 
járó rubindiplomát. 1994 decemberében, századik születésnapja 
alkalmából Keleti György honvédelmi miniszter a honvéd hagyo-
mányok ápolásában kifejtett munkássága elismeréséül dísztőrt 
adományozott neki. Molnár Károly Ignác háromszor nősült, utolsó 
felesége a háromszéki származású Györffy Rózsa színésznő, írónő 
volt. Az orvos-tábornok rövid betegség után, 107 éves korában 
Magyarország legidősebb férfi  állampolgáraként, Ferenc József 
császár utolsó tisztjeként hunyt el. Katonai tiszteletadás mellett 
helyezték örök nyugalomra Budapesten a Fiumei úti Nemzeti 
sírkertben. 2003-ban a csíkszentgyörgyi templom cinterembe-
járatánál emléktáblát helyeztek el tiszteletére. (Nagybaczoni 
Molnár Ferenc: Mindenkor az igazságért harcoltam! című cikke – 
Erdővidéki Lapok, 2004, 4. sz.), a Magyar Honvédben és a Magyar 
Nemzetben megjelent riportok, valamint a napi sajtó nyomán)

Molnár Károly (jobbról) 1944-ben gyerekeivel (Magyar Honvéd, 1993. dec. 10.
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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  



 26

CSÍK-INFO
HASZNOS INFÓK

 26

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



 27                   

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 
MIKÓ-VÁR

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 

CSÍK-INFO – 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


