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CSÍKSZEREDA VÁROSHÁZA
www.szereda.ro

EZER SZÉKELY LEÁNY NAPJAEZER SZÉKELY LEÁNY NAPJA
2022. július 1–2., péntek–szombat / Szabadság tér, csíksomlyói nyereg2022. július 1–2., péntek–szombat / Szabadság tér, csíksomlyói nyereg

Népviseletünk, néptáncunk, népzenénk tisztelete és a 
magyar nyelven elmondott ima székelységünk egyik fontos 
küldetése, melyet mindennap teljesítenünk kell. Erre az Ezer 
Székely Leány Napja rendezvény is kiváló lehetőség, amikor 
közösségben, együtt tehetjük mindezt.

Kulturális örökségünk ápolásának különösen felemelő 
és közösségépítő rendezvénye, az Ezer Székely Leány Napja 
– a népviseletbe öltözött résztvevők közös éneke, imája, 
szívdobbanása által – minden alkalommal felejthetetlen 
közösségi élménnyel gazdagít bennünket.

Két év után idén újra visszatérhetünk a megszokott forgató- 
könyvhöz, és korlátozások nélkül tarthatjuk meg rendezvé-
nyünket. Ezért arra biztatunk mindenkit, hogy lehetőség szerint 
viseletben jelenjenek meg a csíksomlyói nyeregben.

2022. július 1., péntek – A székely népviselet napja2022. július 1., péntek – A székely népviselet napja
• 17 óra – Ünnepi megemlékezés a dicsőséges pozsonyi 

csatáról / Csíkcsomortán, Kárpátok őre emlékmű
• 18 óra – A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, az 

Alba Regia Pulutyka Táncegyüttes és az Aranyszalma 
Néptáncegyüttes ünnepi gálaműsora / Szabadság tér

2022. július 2., szombat – Ezer Székely Leány Napja2022. július 2., szombat – Ezer Székely Leány Napja
• 10 óra – Gyülekező a csíksomlyói nyeregben
• 11 óra – Ünnepi szentmise

• 12 óra – Ünnepi köszöntőbeszédek
• 12.30 – A hagyományőrző néptánccsoportok előadásai
• 14 óra – A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, 

a Bekecs Néptáncszínház, az Alba Regia Pulutyka 
Táncegyüttes és az Aranyszalma Néptáncegyüttes 
előadása

• 15 óra – A hagyományőrző néptánccsoportok előadásai
• 16 óra – Közös játék és tánc, közös fotó készítése 

a népviseletbe öltözöttekkel, a népviseletmustra 
kiértékelése, az esketőszékek átadása

• 17 óra – A hagyományőrző néptánccsoportok előadásai

Kísérőprogramok a rendezvény idején:Kísérőprogramok a rendezvény idején:
• 11–18 óra – Kézműves-kiállítás és -vásár, 

mesterségbemutatók
• 12–15 óra – Népviseletmustra, népviseleti kiállítás
• 13–17 óra – Kézműves-foglalkozások, ügyességi játékok

Szervező:Szervező:
Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes
Társszervezők:Társszervezők:
Csíkszereda Városháza, Hargita Megye Tanácsa, Ezer Székely 
Leány Napja Alapítvány, Kovászna Megyei Művelődési 
Központ.
Tiszteletbeli házigazda: Tiszteletbeli házigazda: Delne és Csíkpálfalva közössége.
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Ezer Székely Leány Napja
2022. július 1–2 . 2022. július 1–2 .

CCSÍKSZER EDA – SÍKSZER EDA – CCSÍKSOMLYÓSÍKSOMLYÓ

HÁZIGAZDA: DELNE ÉS CSÍKPÁLFALVA KÖZÖSSÉGEHÁZIGAZDA: DELNE ÉS CSÍKPÁLFALVA KÖZÖSSÉGE

EZER SZÉKELY LEÁNY 
NAPJA ALAPÍTVÁNY

TÁRSSZERVEZŐK TÁRSSZERVEZŐSZERVEZŐ

HARGITA  HARGITA 
NEMZETINEMZETI  

SZÉKELY NÉPI SZÉKELY NÉPI 
EGYÜTTESEGYÜTTES
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CSÍKSZEREDA VÁROSHÁZA
www.szereda.ro

CSÍKSZEREDAI RÉGIZENE FESZTIVÁLCSÍKSZEREDAI RÉGIZENE FESZTIVÁL
2022. július 9–17.2022. július 9–17.
 

A Csíkszeredai Régizene Fesztivál 1980 óta minden nyáron 
több mint 150 zenészt hoz össze Európa minden tájáról, 
a feltörekvő művészektől az elismert, nemzetközi hírű 
előadóművészekig. Városunk ilyenkor több mint egy hétre 

a muzsikálás és a régizene-oktatás központjává válik, régi, 
fényűző korokat idézve. A Csíkszeredai Régizene Fesztivál 
idei tematikáját a természet és a természetben rejlő muzsika 
ihlette, amelynek – ha engedjük, hogy magunkkal ragadjon 
– feltöltő, fiatalító, vidámító ereje van. Mindemellett 
a természet és a zene szeretete olyan alapvető emberi 
tulajdonság, amely korokon és kultúrákon átívelő hídként 
szolgálhat a mai kor emberének.

Az idei fesztiválra a hazai előadókon túl Európa 
különböző tájairól érkeznek fellépők, akiknek előadásában 
ezúttal a fesztivál tematikájához igazodva a természet 
hangjai, a természet örökkévalósága és hatalmassága kap 
kiemelt szerepet. Nagyszabású meghívottként visszatér 
Csíkszeredába a Hortus Musicus Észtországból, amely a 
csíkszeredai közönség örömére 2009-ben már fellépett a 
fesztiválon. A szakma nagy tekintélyének számító régizene-
együttes a fesztivál utolsó napján lép színpadra, koncertjén a 
csíkszeredai Lux Aurumque kamarakórus is közreműködik.

A Csíkszeredai Régizene Fesztivál kilenc napja 
alatt tizenhat koncertre, zenés helytörténeti túrákra, 
könyvbemutatóra, dokumentumfilm-vetítésre, reneszánsz 
gyermeknapra és táncházra, valamint borkóstolóra is várják 
az érdeklődőket.

A fesztivál szervezője a Hargita Megyei Kulturális 
Központ, Hargita Megye Tanácsa, társszervezője Csíkszereda 
Városháza.

A Csíkszeredai Régizene Fesztivál programjaA Csíkszeredai Régizene Fesztivál programja

Július 9., szombatJúlius 9., szombat
A Mikó-vár előtti tér (Vár tér 2.) – indulási pont
• 9 óra – Zenés helytörténeti túra Csíksomlyóra**

Mikó-vár (Vár tér 2.)*
• 18 óra – A fesztivál ünnepélyes megnyitója
• 18.30 – OBSIDIENNE (Franciaország): „Gyönyörök kertje”: 

Menny és pokol – A Föld szépségei és elpusztítása

Július 10., vasárnapJúlius 10., vasárnap
Csíksomlyói kegytemplom – pápai kisbazilika (Szék útja 148.)
• 11.30 – MADÉFALVI SCHOLA (Románia): Ave maris stella

Mikó-vár (Vár tér 2.)*
• 18 óra – CONCERTO SPIRALIS (Magyarország, Románia): 

Sinfonie Boscarecie – Erdei szimfóniák 

Július 11., hétfőJúlius 11., hétfő
Csíki Mozi, Petőfi színpad (Majláth Gusztáv Károly tér 2.)
• 19 óra – SEMPRE (Románia): Baroque Unknown 

Mikó-vár, északnyugati bástyaterem (Vár tér 2.) 
• 21 óra – CIPRIANA SMĂRĂNDESCU (Olaszország): Le 

Vertigo
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CSÍKSZEREDA VÁROSHÁZA
www.szereda.ro

Július 12., keddJúlius 12., kedd
Márton Áron Főgimnázium, díszterem (Márton Áron utca 80.)
• 16 óra – Könyvbemutató – ELENA MARIA ŞORBAN 

(Románia): Muzică din cuvânt. De la Bach la Beethoven 
(Zene a szóból. Bachtól Beethovenig)

Mikó-vár, északnyugati bástyaterem (Vár tér 2.)
• 21 óra – CANLAR (Magyarország): „Ama holdarcú 

eljött…” – Keringő dervis szertartási zene bejátí 
makámban

Július 13., szerdaJúlius 13., szerda
Mikó-vár, északnyugati bástyaterem (Vár tér 2.)
• 17.30 – KÁJONI CONSORT (Románia): Era di Maggio – 

Szerelmi énekköltészet és hangszeres zene a 16–18. 
századból

Csíki Mozi, Petőfi színpad (Majláth Gusztáv Károly tér 2.)
• 19 óra – CODEX (Románia): La Pastorella

Július 14., csütörtökJúlius 14., csütörtök
Csíki Mozi, Petőfi Színpad (Majláth Gusztáv Károly tér 2.) 
• 19 óra – FLAUTO DOLCE (Románia): Musica, natura, 

amore
• 20 óra – Dokumentumfilm-vetítés: Crafting Recorders – 

The von Huene Workshop, Inc. (A Huene furulyakészítő 
műhely)

Július 15., péntekJúlius 15., péntek
Millenniumi templom (Kossuth Lajos utca 38.)
• 10 óra – A XIV. Régizenei Nyári Egyetem kurzuszáró 

hangversenye I.
Márton Áron Főgimnázium, díszterem (Márton Áron utca 80.)
• 15 óra – A XIV. Régizenei Nyári Egyetem kurzuszáró 

hangversenye II.

Szent Ágoston-templom (Szent Ágoston tér 1.)
• 19 óra – BAROKK FESZTIVÁLZENEKAR (Románia): „Ami 

nem a természetből indul ki, az már nem indít meg 
bennünket” (Rousseau)

Július 16., szombatJúlius 16., szombat
Szépvíz, Székely Határőr Emlékközpont (Szentmihályi út 18.) 
– indulási pont
• 10 óra – Zenés helytörténeti túra Szent László 

nyomában**

Mikó-vár (Vár tér 2.)*
• 11 óra – Reneszánsz gyermeknap: kézműves-foglalkozások 

és reneszánsz játékok
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Mikó-vár, fegyverterem (Vár tér 2.)
• 16.30 – Természetbe BORkolózva – Borkóstoló a Vinkli 

borszaküzlet szervezésében**
Mikó-vár (Vár tér 2.)*
• 18 óra – CARMINA RENASCENTIA (Románia): Virágok a 

muzsikában – Virágszimbolika a 16–17. századi európai 
dallamokban 

• 19.30 – MUSICA HISTORICA (Magyarország): Várj 
meg, madaram – Szerelmi énekköltészet a 17. századi 
Magyarországon (CD-bemutató koncert)

• 21 óra – RENESZÁNSZ TÁNCHÁZ Juhász Csilla vezetésével

Július 17., vasárnapJúlius 17., vasárnap
Szépvízi római katolikus templom 
• 11 óra – ERICH TÜRK (Románia): A kakukk, a pásztorok és 

a vihar

Mikó-vár (Vár tér 2.)*
• 18 óra – HORTUS MUSICUS (Észtország): Európa zenei 

fénypontjai
A csíkszeredai LUX AURUMQUE KAMARAKÓRUS 
közreműködésével

* Kedvezőtlen időjárás esetén a helyszín a Csíki Játékszín, 
nagyterem (Temesvári sugárút 6.)
** A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött. 
Regisztrálni a következő telefonszámokon lehet: +40 746 244 
235 (helytörténeti túrák), + 40 753 055 311 (borkóstoló).

Jegyekkel kapcsolatos információkat a www.regizene.ro 
oldalon olvashat. 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
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CSÍKI JAZZ
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CSÍKI JAZZ – Csíkszeredai Nemzetközi JazzfesztiválCSÍKI JAZZ – Csíkszeredai Nemzetközi Jazzfesztivál
2022. július 28–31.2022. július 28–31.

Minden eddiginél színesebb programmal jelentkezik az ez évi 
Csíki Jazz. Nem csupán a zenei stílusok sokasága miatt, hanem 
leginkább azért, mert idén lesz jelen a legtöbb külföldi előadó 
a fesztiválon: többek között Franciaországból, Németországból, 
Amerikából, Örményországból is érkeznek fellépők a romániai 
és magyarországi hírességek, illetve kisebb, de számunkra 
ugyanolyan fontos helyi előadók mellett.

A zenei stílusok közül kiemelt hangsúlyt és „bemutatkozási 
lehetőséget” kap az – inkább a fiatalokat megszólító – 
elektro-akusztikus jazz, továbbá a ritmusos popjazz és az 
eredeti brazil zene.

A megszokott kiegészítő események, mint a 

gyerekprogramok, a jam session, azaz az örömzenélés, idén 
is részei a fesztiválnak, de új programpontként csatlakozik a 
tánc, természetesen jazzmuzsikával ötvözve.

Szintén újdonság, hogy idén lesz egy Petőfi Színpada 
is a fesztiválnak a Kulissza Kávézó előtt, ahol a délutáni, 
kora esti ingyenes koncertek kapnak helyet. A Petőfi 
Színpad fellépője lesz többek között a csíkszeredai, fiatal 
tehetségekből álló zenekar, a Folkfantastic, a Kolozsvárról 
érkező, már tapasztalt jazz-zenészekből álló Edina & 
Friends, valamint itt lép fel a tehetségkutatókból ismert 
Danics Dóra is, akit gitáron kísér majd a csíkszeredaiak által 
immár jól ismert Sinha Róbert. 

Ismerjük meg a Mikó-vár udvarán követhető koncertek előadóit:

Pocsai Kriszta és a Bágyi Balázs New Quartet (HU) Pocsai Kriszta és a Bágyi Balázs New Quartet (HU) 
Napjaink egyik legkeresettebb magyar énekesnője, elsöprő 

energiájú, ízig-vérig jazzdíva, kiváló komponista, több lemeze 
jelent már meg, saját szerzeményeivel.
Az egyetlen magyar énekesnő, aki duólemezt készített 
Szakcsi Lakatos Bélával, saját együttesével pedig 2011-ben 
jelent meg szerzői-előadói albuma Home at lastHome at last címmel.

Gyakran látjuk a Bágyi Balázs New Quartet kíséretében 
énekelni. Az a megtiszteltetés érte a fesztivált, hogy 
együtt lépnek fel egy csodás repertoárral, melyben 
Shakespeare is szóba kerül, de a szervezők külön kérésére 
Ella Fitzgerald is.

Mara & Cauê Project (BR) Mara & Cauê Project (BR) 
A Mara Halunga & Cauê De Marinis Project 2018 

májusában született, egy őszinte és autentikus zenei 
élményből, amely a jól ismert bossa nova mellett más, 
kevésbé ismert brazíliai zenei elemeket is ötvözött. 
Muzsikájuk olyan zenei utazás, amely a São Pauló-i 
szambával kezdődik (São Paulo a gitáros, Cauê 
szülővárosa), majd Rio de Janeirón keresztül halad 
északkelet felé, és folyamatos keresés útján bővíti a zenei 
univerzumot.

Grey Paris (DE)Grey Paris (DE)
A Grey Paris berlini trió bonyolult ritmikai elemekkel 

felelevenített zenét hoz nekünk, egy visszafogott 
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mozdulatszerű hangulatot teremtve. Kompozícióik a hullámzó 
ötletek akusztikus hangzásvilágán keresztül ragadnak 
magukkal, mintha egy szinesztetikus élményben lenne részünk.

A Grey Paris zenéje a lendületes groove-ok és a meditációs 
tétlenség keveréke.

Nat Osborn Band (USA)Nat Osborn Band (USA)
A Nat Osborn Band egy brooklyni, New York-i székhelyű 

zenekar, amelynek gyökerei az Atlanti-óceán mindkét 
partján fellelhetők. Osborn „okos, ütős dallamokat ír, 
amelyekben a Gershwin-korszak dalművészete szándékosan 
modern érzékenységgel ötvöződik” – írja róla a Popdose. A 
zenekarvezető köré épült zenekar profi fiatal zenészekből áll, 
akiknek saját, egyedi hangja mindig érvényesülni tud Osborn 
találékony zenéjében.

„Osborn vonzerejét nagyban növeli, hogy képtelenség 
őt egyetlen meghatározott műfajba behatárolni. Drámai 
énekbetétek, egzotikus és kísérteties fúvósdallamok és blues 
ihlette hosszú gitárszólamok: Osborn mindezt szorosan 
ötvözi egy teljes egésszé.”

RVQ – Radu Vâlcu Quintet (RO)RVQ – Radu Vâlcu Quintet (RO) 
A zenekar olyan művészi felületet akart létrehozni, amelyen  

keresztül az előadók kifejezhetik a kreativitásukat és tehetsé-
güket. A debütáló albumuk, a Daydream  Daydream az a „tér”, ahol a tagok 
eddigi zenei tapasztalata átalakul és egy intelligens, érzelmileg 
robbanékony, szerkezetében már érett zene formájában 
szublimálódik. Az eredeti kompozíciók válnak a zenekar szívévé, 
azzá a hellyé, ahol a hangzás egyedisége létrejön.

Camille Bertault Qurtet (FR)Camille Bertault Qurtet (FR) 
Camille Bertault az egyik legérdekesebb színfontja lesz a fesz- 

tiválnak. A hamarosan világsztárrá avanzsált hölgy és zenekara 
zenéje teljesen el fogja varázsolni a Csíki Jazz közönségét. 

„Camille Bertault-t lélegzetelállító virtuozitás és kifinomult 
szövegek jellemzik, de nem veti meg a humort sem, így máris 
nagy tehetség” – írta róla a France Musique.  

CSÍKI JAZZ
www.jazzfestival.ro
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Hot Jazz Band (HU)Hot Jazz Band (HU)
A Kossuth-díjas, kétszeres eMeRTon-díjas jazz-zenekar 

repertoárja elsősorban a 20-as, 30-as és 40-es évek amerikai 
és magyar jazzszámait öleli fel.

A 2020-ban harmincöt éves fennállását ünneplő zenekart 
leginkább a korai jazz és a két világháború közötti magyar 
könnyűzenei termés, a Karády-, Kabos-, Jávor-, Latabár-
filmek zenéinek korhű megszólaltatójaként ismeri és szereti a 
hazai hallgatóság.

Sárik Péter Trió feat Luiza Zan feat Gyárfás István (HU) Sárik Péter Trió feat Luiza Zan feat Gyárfás István (HU) 
A Sárik Péter Trió az elmúlt évtizedben Magyarország 

egyik legnépszerűbb és legmeghatározóbb jazz-zenekarává 

vált. Csík szeredába mintha hazajárnának, annyira szereti őket 
a közönség.

Sikerük egyik záloga, hogy mindhárman nagyon nyitott, 
sokoldalú muzsikusok, így a zenekar a közönség sokkal 
szélesebb rétegét szólítja meg, mint a jazz-zenekarok 
többsége. 

A zenekar közvetlenségével, energiájával sok új rajongót 
hoz a jazznek. 

Hozzájuk csatlakozik a koncerten Luiza Zan román 
énekesnő és a Magyarország legjobb jazzgitárművészei 
között emlegetett Gyárfás István.

 
Tigran Hamasyan Trio (AM)Tigran Hamasyan Trio (AM)

Az idei fesztivál sztárvendége, a Tigran Hamasyan Trio 
a The call withinThe call within című koncerttel érkezik városunkba. Az 
örmény származású világsztár, Tigran Hamasyan zongorista 
sokáig Amerikában élt, majd a kétezres évek közepén 
bebopos, fúziós jazzel tűnt fel, amit idővel az örmény 
népzenei elemekkel és progresszív zenével is játszó avantgárd 
jazz felé tolt el. A legpatinásabb kiadóknál megjelent 
albumain azonban mindig felfed magából valami újat, de 
az örmény folk- és szakrális zenei hatás máig erős a modern 
klasszikus populáris zene felé hajló lemezein is. 

CSÍKI JAZZ
www.jazzfestival.ro
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A kézművescsaládból származó Tigran Hamasyan 
már háromévesen megmutatta tehetségét a családi 
zongorán, de sokoldalúságát az is jelzi, hogy fiatalon még 
thrash metal gitáros szeretett volna lenni. E vonzódását 
leginkább progjazzes harmadik nagylemeze (Red HailRed Hail, 
2009) árulta el. Ekkortájt Amerikában élt, és rengeteg 
díjjal elhalmozott tehetségnek számított, aki azonban 
csak ezután találta meg igazán saját hangját, amelyben 
az örmény zenei gyökereknek hatalmas szerepe volt 
(később vissza is tért Jerevánba). A Verve-nél megjelent 
nagy sikerű albumai (A FableA Fable, 2011; Shadow TheaterShadow Theater, 2013) 
ennek lenyomatai, a már a Nonesuchnál kijött 2015-ös 

Mockroot pedig egyik betetőzése. Az ECM-nél az örmény 
népirtásra emlékező vallásos kórusműveket dolgozott 
fel (Luys i LusoLuys i Luso, 2015), majd egy sztárkvartettel (Arve 
Henriksen, Eivind Aarset és Jan Bang társaságában) az 
ECM-re oly jellemző ambientes jazzt játszott, de adott ki 
szólózongorás felvételeket, készített filmzenét, és voltak 
meglepő együttműködései is például Serj Tankiannel, a 
System Of A Down énekesével vagy az LV elektronikus 
tánczenei duóval.

A csíkszeredai koncertjén Tigran a személyes hangvételű, 
örmény múltba kalauzoló 2020-as The Call WithinThe Call Within című 
nagylemezt mutatja be.

Július 28., csütörtök Július 28., csütörtök 
Kulissza / PETŐFI SZÍNPAD 
• 17 óra – Folkfantastic  

MIKÓ-VÁR
• 18.45 – Ünnepélyes megnyitó 
• 19 óra – MARA – Caue Project (Brazília)
• 21 óra – POCSAI KRISZTA és a Bágyi Balázs New Quartet 

(Magyarország)
• 22.15 – Meglepetésvendégek

ANT
• 23 óra – Jam session 

Július 29., péntek Július 29., péntek 
Kulissza / PETŐFI SZÍNPAD
• 17 óra – Edina&Friends (Románia, Kolozsvár)

MIKÓ-VÁR
• 19 óra – RVQ (Románia, Bukarest)
• 21 óra – GREY Paris (Németország)  
• 22 óra – NAT Osborn Band (USA) 

ANT
• 23 óra – Jam session 
                                                         
Július 30., szombatJúlius 30., szombat 
KÖZPONTI PARK
• 11–14 óra – zenés kézműves-foglalkozás 

MIKÓ-VÁR:
• 19 óra – CAMILLE BERTAULT QUARTET (Franciaország)
• 21 óra – HOT JAZZ BAND (Magyarország)

ANT
23 óra – Jam session 
 
Július 31., vasárnapJúlius 31., vasárnap
Kulissza / PETŐFI SZÍNPAD
• 17 óra – Danics Dóra és Sinha Róbert 

MIKÓ-VÁR:
• 19 óra – SÁRIK PÉTER TRIÓ & Luiza Zan & Gyárfás István 

(Magyarország)
• 21 óra – TIGRAN HAMASYAN TRIO: The Call Within 

(Örményország)

ANT
• 23 óra – Jam session 
                  
Kísérő programok: táncperformansz Bordás Attila és a 
Moving Camp közreműködésével, gyermekprogramok, 
gyermekmegőrző, jazzfestészet, jazzkocsma, 
kézművesprogramok.

Fesztiválbérlet a bilete.ro oldalon váltható. 

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

A fesztivál főbb támogatói: Csíkszereda Városháza, 
Nemzeti Együttműködési Alap, Magyar Turisztikai 
Ügynökség, Petőfi Ügynökség, valamint csíkszeredai 
magánvállalkozók. Kövessék a rendezvény honlapját 
(www.jazzfesztival.ro) és Facebook-oldalát is, ahol 
folyamatosan új információkkal, érdekességekkel várják a 
látogatókat!
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A HÓNAP TÁRGYAA HÓNAP TÁRGYA

Júliustól új programkínálattal jelentkezik a Csíki Székely 
Múzeum. A hónap tárgyaA hónap tárgya kezdeményezés célja, hogy azokat 
a raktárakban őrzött, érdekes, különleges értéket képviselő 
tárgyakat, amelyek egyébként nem kapnak helyet kiállításokon, 
ily módon megtekinthesse a közönség. A tárgyválasztásnál 
fontos szempont lesz, hogy a múzeum minden gyűjteménye 
képviselve legyen, illetve hogy ezáltal is ráhangolódjunk az 
adott hónap, időszak meghatározó eseményeire, évfordulóira.

A Csíkszeredai Régizene Fesziválra hangolódva, melynek 
az idei központi témája a természet, olyan tárgyra esett a 
választás, mely szorosan kapcsolódik a fesztivál témaköréhez: 
ez a doromb. Az utóbbi évek késő középkori régészeti ásatásai 
során (csíkvacsárcsi Sándor-kúria, csíkkozmási Becz-udvarház, 
csíkszentkirályi Andrássy-udvarház, csíkcsomortáni 16. 
századi ház) több példánya került elő ennek a különleges népi 
hangszernek. A dorombot négyzetes átmetszetű vasrúdból 
hajlították meg nagyjából U alakúra, amely az alsó részén 
kiöblösödik. A régészeti leletanyagból származó dorombok 
többségének hiányzik a középső pengetőrész. A hangszer 
keltezése esetünkben 16. századi (leletkörülmények), de 
általában kormeghatározásuk nehéz, hiszen nagyjából ugyanazok 
a formák élnek több száz éven keresztül szerte Európában. 
A tárgynak több párhuzamát is ismerjük a középkori Magyar 
Királyság területéről. Nyugat-európai példaként bemutatunk 
egy kora újkori ábrázolást, Pieter van Heyden ZottenkermisZottenkermis című 
munkáját, amely 1570–1601 között készült.

De a British Museum online elérhető adatbázisában is 
találunk a mi példányainkhoz hasonló dorombot.

A doromb felépítését tekintve egy bambuszba vágott (Ázsia 
és Óceánia) vagy fémkeretbe (európai) illesztett nyelv, amelynek 

az egyik vége szabadon rezeg, és ujjal vagy rákötött zsineggel 
lehet pengetni. A hangszert a fogakhoz közel, a szájban tartják, 
és a hangszínét, erősségét a nyelv állásával meg a légzéssel 
lehet szabályozni. A megpendített nyelv rezonanciájától függ 
a hangmagasság, az amplitúdójától (a rezgés legnagyobb 
kitérése) pedig a hangerősség. A doromb egy alaphangon szól, 
amelynek a felharmonikusait a zenész szájürege erősíti fel és 
a szájüreg térfogatváltozásaival képezi a dallamot. A doromb 
dallam- és ritmushangszerként egyaránt használható. 

Belső-ázsiai török népek körében, valamint az újkori 
Európában a doromb használata elsődlegesen és kizárólagosan 
női és gyermekhangszer, a 15–16. században azonban a dudával 
együtt még jellegzetes katonai hangszer. Ezért nem zárható ki, 
hogy a hangszertípus női és gyermekhangszerré válása nem egy 
vaskori hagyomány folytatása, hanem más hangszertípusokhoz 
hasonlóan későbbi „degradálódás” eredménye. 

Rendhagyó módon négy, régészeti ásatásokon előkerült 
dorombot mutatunk be, ezzel is érzékeltetve 16. századi 
széles körű elterjedését vidékünkön. 

A tárgyakat a látogatók a Csíki Székely Múzeum 
jegypénztáránál, az erre a célra kiképzett részen és tárlóban 
tekinthetik meg.

RENDHAGYÓ TÁRLATVEZETÉSEK a BarabásiLab: REJTETT MINTÁZATOK RENDHAGYÓ TÁRLATVEZETÉSEK a BarabásiLab: REJTETT MINTÁZATOK 
kiállításonkiállításon
2022. július 14., csütörtök, 17 óra / 2022. július 14., csütörtök, 17 óra / 2022. július 28., csütörtök, 17 óra2022. július 28., csütörtök, 17 óra

A Csíki Székely Múzeum legújabb időszakos kiállításához 
kapcsolódó rendhagyó tárlatvezetések sorozata a Múzeumok 
éjszakáján startolt. Különböző szakterületek képviselői a 
saját perspektívájuk felől közelítettek a hálozatok elméletét 

bemutató nagy sikerű kiállításhoz, ily módon tágítva annak 
értelmezési horizontjait. A népszerű események sorát 
júliusban dr. Mara Gyöngyvér és dr. Telegdy Balázs exkluzív 
tárlatvezetéseivel folytatjuk. A részvétel regisztrációhoz kötött, 
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melyet megtehetnek a 0266 311 727 vagy a 0753 073 531 
telefonszámon hétköznaponként 8 és 16 óra között.

Dr. Telegdy BalázsDr. Telegdy Balázs (Marosvásárhely, 1976) egyetemi 
adjunktus, kari kancellár a Sapientia – Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem Csíkszeredai Karán. A sepsiszentgyörgyi 
Mikes Kelemen Gimnáziumban érettségizett, majd az 
egyetemi alapképzést és a mesteri képzést is a kolozsvári 
Babeş-Bolyai Tudományegyetemen szerezte meg, mindkettőt 
szociológia szakon. Doktori fokozatot szintén szociológiából 
szerzett, a Bukaresti Egyetem Doktori Iskolájában.

A hálózatelemzéssel már gyakorló szociológusként 
találkozott, a University of Michigan szervezésében végzett 
el autodidakta módon egy online kurzust. 2014-ben a 
budapesti CEU és a Sapientia EMTE közötti megállapodás 
értelmében – amely Barabási Albert László és Kósa István 
dékán személyes kapcsolata révén jött létre – a csíkszeredai 
érdeklődők élő közvetítés révén végighallgathatták Barabási 
Albert László CEU-n tartott angol nyelvű féléves előadását. 
Ugyanakkor a Budapesti Corvinus Egyetem Csíkszeredai 
Karral közösen működtetett szociológia-mesterképzésének 
is szerves része volt a társadalmi hálózatelemzés tárgy, így 
a mesteriző hallgatók között hallgathatta Szántó Zoltán 
tanár úr előadását és Kónya Hanna (volt egyetemi kolléganő) 
laborgyakorlatát, ahol megtanulták egy speciális társadalmi 
hálózatelemző program bevezető szintű használatát. 

Ezek után eleinte a szervezetszociológia tárgy keretében 
tartott néhány bevezető órát, majd látva, hogy a hallgatók 
többsége pozitívan reagál erre az új ismeretre, már 
önálló, féléves tárgyként is meghirdették a társadalmi 

hálózatelemzés tárgyat, a társadalomtudományi alapszakos – 
humán erőforrás, kommunikáció és PR, valamint szociológia 
– hallgatók számára.

„A kiállításon szereplő hálózatok (vagy ha úgy 
tetszik, műalkotások) egy részével már korábban, az 
egyes eredmények ismertetésekor találkoztam, de így 
összességében és egy relatíve szűk térben nagy élmény volt 
először találkozni a kiállítással.”

A tárlatvezetés időpontja: július 14., csütörtök, 17 óra.

Dr. Mara GyöngyvérDr. Mara Gyöngyvér egyetemi professzor, rektorhelyettes a 
Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai 
Karán. 2002-től a Sapientia EMTE oktatója, egyetemi oktatói 
pályafutását gyakornokként kezdte, jelenleg egyetemi 
tanár. 2017-től a Sapientia EMTE minőségbiztosítási és 
oktatási rektorhelyettese. Kutatási területe a mikrobiológia 
és molekuláris biológia határvonalán mozog. A növény-
mikroba kölcsönhatást tanulmányozza, különös tekintettel 
a mikrobák szerepére a növényi abiotikus stressztűrésben. 
Tudománynépszerűsítésben is aktív szerepet vállal, eseményeket 
szervez, előadásokat tart és videóblogban is szerepel. 

A hálózatelmélettel a Behálózva című könyv révén került 
kapcsolatba, nem sokkal a magyar nyelvű kiadást követően. 
Ellenben a hálózatelmélet akkor vált számára igazán 
érdekessé, amikor a biológiai folyamatok, például a sejtciklus 
elemzésére és megértésére kezdték használni. 

A tárlatvezetés időpontja: július 28., csütörtök, 17 óra. 
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RÖPTETŐ – érzelmiintelligencia-fejlesztő táborRÖPTETŐ – érzelmiintelligencia-fejlesztő tábor
2022. július 5–8. / Csíksomlyó, Fodor Ház2022. július 5–8. / Csíksomlyó, Fodor Ház

A Grafirka Egyesület által 10–13 éves gyermekeknek 
szervezett Röptető egy komplex fejlesztőtábor, ahol 
a gyermek önmaga megismerése és a társakhoz való 
kapcsolódás révén fejleszti azon készségeit, amelyekkel 
hatékonyabb és sikeresebb lehet a saját céljai elérésében 
baráti, családi és iskolai kapcsolataiban.

Mi is a Röptető:
Lehetőség: a gyermekek megismerhetik saját 

működésüket, miként hatnak a környezetükre, milyen 
lehetőségek szunnyadnak bennük, és ezeket miként tudják 
konstruktívan felhasználni, hogy sikeresebbek legyenek az 
előttük álló kihívások legyőzésében.

Fejlesztőtábor: a résztvevők reálisabb önismeretre, 
nagyobb érzelmi tudatosságra és hatékonyabb 
kapcsolatépítési készségekre tehetnek szert. 

Megoldás: a jelenkor gyermekeinek kihívásait figyelembe 
véve aktuális, élő problémákra ad válaszokat.

Innováció: új ötletet, kreativitást és frissességet hoz a 
gyermek életébe.

Sikerélmény: gyermeknek, szülőnek egyaránt.
Öröm: az a felszabadító érzés, hogy a gyermek hangjának 

és ritmusának helye van a nagy szimfóniában, a saját 
szerepével hatékony tud lenni és kiteljesedni. 

Integráció: mindenki szempontja fontos és beépíthető, az 
egyéni szükséglet nem deviancia, a Röptetőben nincs átlag. 

A tábor a tapasztalati tanulásra (élménypedagógiára) épül, öt-
vözve a saját tapasztalatot, a mozgás és a zene felszabadító erejét.

Alkalmazkodva a gyermekek szabadidős szükségleteihez, a 
tábor nyolc pillérre épül:

1. A gyermeknek lehetősége van pihenni.
2. Fontos, hogy megtalálja a szórakozás lehetőségét.
3. Legyen alkalma a megismerésre és a felfedezésre.
4. Legyen idő a „semmittevésre”.
5. Kapcsolatokat tudjon építeni és kapcsolódjon.
6. Megélje a közösséghez tartozást.
7. Találjon olyat, amibe szívesen és önként bevonódik.
8. Tudjon személyesen kiteljesedni a tábor programjában.

A tábor bejárós, keddtől péntekig reggel 9-től délután 5 
óráig tart. A résztvevőknek tízórait, ebédet és uzsonnát 
biztosítanak.

Bővebb információ a 0742 025 527 telefonszámon 
igényelhető. 
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Tám László: PÉCS ÉS BARANYA KÉPEKBEN – diaporáma-előadásTám László: PÉCS ÉS BARANYA KÉPEKBEN – diaporáma-előadás
2022. július 8., péntek, 18 óra / Csíksomlyó, Jakab Antal  Ház2022. július 8., péntek, 18 óra / Csíksomlyó, Jakab Antal  Ház

A Baranya Steiermark Baráti Egyesület (BASTEI) szervezésében 
tart diaporáma-előadást városunkban Tám László magyar-
országi fotóművész, akinek eddigi fotós munkásságát számos 
díj, könyv, 16 országban tartott előadás fémjelzi.

Előadásain egy különleges audiovizuális kifejezési eszközt, a 
diaporámát alkalmazza. A diaporáma megformálandó anyaga 
alapvetően virtuális: vetített kép, illetve ezek egymásra vetített, 
pontosabban egymásba úszó folyama. A képi látvány változása 
a hanggal is szoros összefüggésben van.

Kép – zene – asszociáció. Ez a bemutatandó alkotások lénye ge. 
Dr. Végvári Lajos művészettörténész így fogalmazott a művészről:

„A diaporáma ritmus. Alkotójában költői lelkület 
lakozik. Olyan költőé, aki bízik abban, ami csak ő: nem 
író, nem filmes, nem fotográfus, nem képzőművész – 

diaporámaalkotó, 
aki génjeiben mégis 
valamennyit hordozza.”

Tám László (1940, 
Egyházfa) 1963 óta 
fényképez, szerepel 
magyarországi és 
külföldi kiállításokon. 
1970-től készít 
audiovizuális és 
diaporámaalkotásokat, 
sorozatokat. 160-nál 
többször díjazták képeit, 
műveit.

CĂRBUNART, avagy A SZÉN BŰVÖLETÉBEN – kiállításCĂRBUNART, avagy A SZÉN BŰVÖLETÉBEN – kiállítás
Megnyitó: 2022. július 15., péntek, 18 óra / Megyeháza GalériaMegnyitó: 2022. július 15., péntek, 18 óra / Megyeháza Galéria

A 2021. szeptember 5–12. között megrendezett FARKASLAKI 
SZENESTÁBOR bemutató kiállítása a Megyeháza Galériában 
2022. július 15. – augusztus 10. között.

Az elmúlt év 
szeptemberében a 
Cărbunart elnevezésű, 
úgynevezett 
Szenestábor zajlott 
Farkaslakán. A 
műhelymunkában 
részt vevő 
képzőművészek a 
farkaslaki szénégetők 
tevékenységét, 
valamint munkájuk 
végtermékét, a szenet 
tematizálva újszerű 
megközelítésben, 
kreatív módon, a 
képzőművészet 
eszközeivel 

igyekeztek vizuális élménnyé formálni azt. A farkaslaki 
Szenestábor ötlete Lucian Muntean bukaresti képző- és 
médiaművésztől származik. A helyszínválasztást pedig 
az indokolja, hogy megyénkben Farkaslaka a szénégetés 
egyik fontos helyszíne, de mostanig csak hagyományos 
módon értékesíthették ezt a terméket.

A hat képzőművész az ország különböző területéről 
érkezett és más-más műfajokban alkotott. A művészi 
alkotáshoz a szenet használták, vagy a szén segítségével 
új műfajokban igyekeztek bemutatni a térséget, de főleg a 
szénégetés nehézségei mellett annak varázsát. 

Az itt készült, valamint utólag kiegészítendő 
képzőművészeti alkotásokból vándorkiállításokat szerveznek 
majd az ország különböző pontjain.

Az első bemutató kiállításnak a csíkszeredai Megyeháza 
Galéria ad otthont 2022. július 15. és augusztus 10. között. 

Szervezők: Hargita Megye Tanácsa, Hargita Megyei 
Kulturális Központ, Megyeháza Galéria

Társszervezők: Farkaslaka Polgármesteri Hivatala, Cultura 
Nostra Egyesület

Médiapartner: Modernism.ro
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ESEMÉNY / RENDEZVÉNY 

RUN FOR EPILEPSY RUN FOR EPILEPSY 
2022. július 3., vasárnap2022. július 3., vasárnap

Az Epilepsy Challenge projekt keretében szervezi meg a 
Run for epilepsy jótékonysági futást a Csíkszeredai Megyei 
Sürgősségi Kórház, a Lions Club Csíkszereda,  

a Neurológus-továbbképző Klub Egyesület, Hargita Megye 
Tanácsa, Csíkszereda Városháza és a Csíkszeredai Sportklub. 
A rendezvény jótékonysági sportrendezvény, 1, illetve 5 
kilométeres távon zajló futás, részvételi jelleggel.

A figyelemkeltő esemény és közhasznú program céljai:
• adományok gyűjtése a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 

Kórházban működő Epilepszia- és EEG-monitorozási 
központ számára (elsősorban új EEG-sapkák beszerzése);

• együttlét: orvosok, asszisztensek, sportolók, közéleti 
személyiségek, a város és a térség lakói, felnőttek, 
gyerekek, profi vagy alkalmi futók;

• szolidaritásunk kifejezése az epilepsziában szenvedőkkel,  
a társadalmi megbélyegzés enyhítése.

A CSÍKSZÉKI ERDÉLYI KÁRPÁT-EGYESÜLET JÚLIUSI TÚRAPROGRAMJAA CSÍKSZÉKI ERDÉLYI KÁRPÁT-EGYESÜLET JÚLIUSI TÚRAPROGRAMJA

Július 2., szombat / Maroshévízi KőgombákJúlius 2., szombat / Maroshévízi Kőgombák
Túravezető: Túravezető: László Ilona (0745 978 142)

Július 7–10. / Retyezát-túraJúlius 7–10. / Retyezát-túra
Túravezetők:Túravezetők: Balázs Bécsi Rozália, Kocsis György (0740 078 813)

Július 9., szombat / Bucsecs-túraJúlius 9., szombat / Bucsecs-túra
Bustény (885 m) – Căminul Alpin – Fehér-völgy – Caraiman-
csúcs (2384 m) – Caraiman menedékház (2025 m) – Kis Jepi 
völgye – Bustény / Szintkülönbség: 1497 m
Túravezető: Túravezető: Szabó József (0744 769 983)

Július 16., szombat / Zászpás, Görgényi-havasok Július 16., szombat / Zászpás, Görgényi-havasok 
Túravezető:Túravezető: Zsigmond Éva (0745 369 116)

Július 23., szombat / Bucsecs-túra Július 23., szombat / Bucsecs-túra 
Bustény – Molnár-völgy – Mély-völgy – Ember-csúcs – 
Szarvas-völgy – Bustény
Túravezető:Túravezető: Fénya József (0744 274 692)

Július 23., szombat / Békás-szoros, Gyilkos-tóJúlius 23., szombat / Békás-szoros, Gyilkos-tó
Békás-szoros – Lapos patak – Kupás tanyavilág – Békás-
szoros – Gyilkos-tó – Kis-Cohárd
Túravezető: Túravezető: László Ilona (0745 978 142)
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ESEMÉNY / RENDEZVÉNY 

Júliusi események a Szűzanya 
csíksomlyói kegytemplomában,
pápai kisbazilikában

Július 2., elsőszombat. Mária látogatása Erzsébetnél. 
Sarlós Boldogasszony
A kegytemplom-pápai kisbazilika búcsúünnepe. 
Szentmisék ünnepi sorrendben: 8, 10.30 és 18 órától. 
16 órától imaórák lesznek, majd az esti szentmisét 
ünnepélyes rózsafüzér és gyertyás körmenet követi. 

Július 17., Évközi 16. vasárnap
17 órától szentségimádás.

Az imaapostolság szándékai: Az idősekért.
Általános szándék: Imádkozzunk az idősekért, 
akikben népünk gyökerei és emlékezete válik láthatóvá; 
tapasztalatuk és bölcsességük segítse a fiatalabbakat, 
hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek a jövőre.

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

A kegytemplomban a Szentmisék sorrendje: hétköznap reggel 7:30 és 18 órától, 
vasárnap reggel 8-tól, 10:30-tól és 18 órától. Minden Szentmise előtt gyóntatunk. 

Szeretettel várjuk önöket!  Pax et bonum!
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KÁJONI JÁNOS MEGYEI KÖNYVTÁR
https://konyvtar.hargitamegye.ro

Okos Márton: ERDÉLYI LENGYEL EMLÉKHELYEK, TÖRTÉNETEK – Okos Márton: ERDÉLYI LENGYEL EMLÉKHELYEK, TÖRTÉNETEK – 
könyvbemutatókönyvbemutató
2022. július 25., hétfő, 17 óra / Kájoni János Megyei Könyvtár2022. július 25., hétfő, 17 óra / Kájoni János Megyei Könyvtár

A kalotaszegi származású, Budapesten élő Okos Márton 
a Báthory–Bem Hagyományőrző Egyesület alapítója, aki 
már régóta kutatja a lengyel–magyar történelmi szálakat. 
Lengyelország, valamint szűkebb hazája, Erdély iránti 
rajongásából született meg a kötet, amely a 2021-es 
Báthory-emlékév alkalmából jelent meg, a Báthory–Bem 
Hagyományőrző Egyesület támogatásával.

A gazdagon illusztrált kötet az egész Erdélyt behálózó 
emlékhelyek tükrében mutatja be Báthory István erdélyi 
fejedelem és lengyel király emlékezetét, de Bem Józsefről, 
II. János Pál pápáról és Jerzy Popiełuszkóról is izgalmas 
történeteket olvashatunk benne.

A kötet előszavában Jerzy Snopek, Lengyelország 
magyarországi nagykövete írja: „a könyv lengyel 
emlékhelyekről szól, amelyek igen nagy számban vannak 
jelen Erdélyben, valamint azok kultiválásáról, a nemzeti 

ünnepek és évfordulók 
megünnepléséről, amelyekben 
Okos Márton évek óta 
kiemelkedő szerepet játszik. 
Hiszen több, nemrégiben 
bemutatott műemléket, 
emléktáblát, sírkövet neki 
köszönhetünk.”

Okos Márton könyve 
hiánypótló jellegű, hiszen „a 
lengyel–magyar barátság 
kevésbé ismert erdélyi szálát domborítja ki a régmúlt és legújabb 
kori történelem tekintetében” – mondta Joanna Urbanska, a 
Lengyel Intézet igazgatója a könyv budapesti bemutatóján. 

Szeretettel várják a bemutatóra a történelmünk, 
hagyományaink iránt érdeklődő közönséget.

NYÁRI VAKÁCIÓS PROGRAM A KÖNYVTÁRBANNYÁRI VAKÁCIÓS PROGRAM A KÖNYVTÁRBAN

Idén is változik a Kájoni János Megyei Könyvtár 
közönségszolgálati programja a nyári vakáció ideje alatt. 
2022. június 20. – szeptember 5. között a következő 
program szerint látogatható az intézmény: hétfőn 11–18 
óra között, kedden, szerdán és csütörtökön reggel 8 órától 
délután 15.30-ig, pénteken reggel 8-tól 14 óráig várják a 
könyvbarátokat és minden érdeklődőt.

Egy jó könyv kiváló útitársunk lehet a nyári szabadság 
ideje alatt, ha igazi kikapcsolódásra vágyunk. A könyvtár 
látogatói számos újdonság, kortárs magyar és román szerzők 
frissen megjelent művei és világirodalmi sikerkönyvek közül 
választhatnak nyári olvasnivalót. A változatos kínálatból 
mindenki találhat kedvére való olvasmányt, akár kortárs írók 
a kedvencei, akár a romantikus vagy történelmi regényeket, a 
fantasy vagy a skandináv krimi műfaját kedveli.

A gyermekkönyvtár is sok izgalmas új könyvvel várja a 
gyerekeket a nyári hónapokban is. A nemrégiben megújult 
játéksarok meghitt, otthonos kuckójában a kisebbek akár 
rajzolgathatnak a táblára, vagy lapozókat nézegethetnek. 

A könyvtárosok segítenek tájékozódni a könyvtár 
rendszerében, hogy mindenki megtalálja az őt leginkább 
érdeklő olvasmányt. Aki viszont tanulni, kutatni szeretne, 
vagy információkeresés céljából keresi fel a könyvtárat, az 
olvasóteremben vagy a könyvtár helyismereti részlegén is 
számos friss kiadványt talál, és természetesen a könyvtár 
online adatbázisaiban is kutakodhat az érdeklődő.

A könyvtári hírekről, programokról, eseményekről az 
intézmény honlapján és Facebook-oldalán rendszeresen 
tájékozódhatnak az érdeklődők. A honlapon (http://konyvtar.
hargitamegye.ro/hu) érhető el az online katalógus (az 
Elektronikus könyvtár menü alatt), ahol bárki távolról is 
tájékozódhat a könyvtárban megtalálható kiadványokról. 
Itt arra is lehetősége van az olvasónak, hogy távolról, online 
módon hosszabbítsa meg a könyvtári könyvek kölcsönzési 
határidejét, illetve előjegyeztetheti a keresett könyvet. 

Összeállította: Kelemen Katalin,
Kájoni János Megyei Könyvtár

,
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KÖNYVKOSÁR
A GUTENBERG KIADÓ AJÁNLÓJA

GRYLLUS DÁNIEL – SUMONYI ZOLTÁN – SÜVEGES GERGŐ: GRYLLUS DÁNIEL – SUMONYI ZOLTÁN – SÜVEGES GERGŐ: Pál apostolPál apostol
Kiadó: Gryllus Kiadó – Gutenberg Kiadó
Terjedelem 246 oldal, kivitelezés: cérnafűzött, keménytábla 

Jó tíz év telt el azóta, hogy a Pál apostol című könyv megjelent, és bemutatta azt a keletkezés- és 
fejlődéstörténetet, amely 1991-ben életre hívta, a következő húsz évben pedig alakította az előadást. Az 
új hangfelvétel jó lehetőséget adott arra, hogy a könyvet is aktualizáljuk. Három új interjúval gazdagodott 
a beszélgetések sora, hogy felidézhessük az elmúlt évtized változásait. Pál apostol üzene te örök. A dalok 
érvényesek. A könyv aktuális. Az utazás folytatódik – téren, időn és hangokon át.

SZŐCS MARGIT: SZŐCS MARGIT: Teofi lTeofi l
Kiadó: Gutenberg Kiadó

Terjedelem 96 oldal, kivitelezés: cérnafűzött, keménytábla, védőborító

Szőcs Margit meséi a gyermeki játékosságot, a kortalan bölcsességet és a nélkülözhetetlen humort 
szólítják meg bennünk. Teofi l, a kissé feledékeny, de kifejezetten leleményes törpe mellett meg-

tapasztaljuk, hogy milyen fontos az élet apró dolgaira odafi gyelni, hogy a kedvesség a legjobb 
útlevél, és hogy a gondolatnak teremtő ereje van. A Kürti Andrea által megrajzolt történeteket örök 

gyerekeknek ajánljuk.

BALÁZS IMRE JÓZSEF: BALÁZS IMRE JÓZSEF: Egyformázni, különbözniEgyformázni, különbözni
Kiadó: Gutenberg Kiadó
Terjedelem 56 oldal, kivitelezés: cérnafűzött, keménytábla

Balázs Imre József gyerekversei alapvető emberi magatartásunkhoz vezetnek vissza, a mindannyiunkban 
ott rejtőző gyermeki attitűdöt tükrözik. Emlékeztetnek, hogy milyen fontos rácsodálkozni a hétköznapi 
környezetünkben megtalálható tárgyakra és jelenségekre, örülni az egyszerű dolgoknak, megtapasztalni 
a feltétel nélküli elfogadást a megismerésben. A kötet a lélek érzékenységére, az emberi kapcsolataink 
mélységére, a csend erejére és a pillanat megélésére refl ektál. Márton Éva illusztrációival.

LÁSZLÓ NOÉMI – KÜRTI ANDREA:LÁSZLÓ NOÉMI – KÜRTI ANDREA: Darázsolás Darázsolás
Kiadó: Gutenberg Kiadó

Terjedelem 96 oldal, kivitelezés: cérnafűzött, keménytábla, védőborító

A koronavírus-járvány miatti karanténidőszak alatt a Gutenberg Kiadó 2020 tavaszán játékra hívta a költőt és 
az illusztrátort. Hétről hétre újabb és újabb alkotásokat készítettek egymás műveinek alapján: először a költő 

írt verset Kürti Andrea rajzához, a következő alkalommal pedig László Noémi verséhez született illusztráció, az 
így megszületett műpárok – egészen új műfajt teremtve – most kötetben foglalnak helyet. A Darázsolás arra  
tanít, hogyan találjunk otthont az otthontalanságban, vigaszt a magányban, szépséget a kilátástalanságban.

Júliusi Júliusi könyvbarátkedvezmény a Gutenberg könyvesboltokban: 10–25%-os kedvezménnyelkönyvbarátkedvezmény 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 
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JÚLIUSI ÉVFORDULÓK, 2022 – Daczó Katalin összeállításaJÚLIUSI ÉVFORDULÓK, 2022 – Daczó Katalin összeállítása

Száztizenöt éve, 1907 július–augusztusában Bartók BélaBartók Béla csíki 
gyűjtőúton járt. 

Száznegyven éve, 1882. július 1-jén hunyt el Csíktaplocán 
Lázár DénesLázár Dénes főispán, országgyűlési képviselő.

Kilencven éve, 1932. július 2-tól július 31-ig Székelyföldön, 
többek között Csíkszeredában és környékén nyaralt 
Szentgyörgyi Albert Szentgyörgyi Albert professzor.

Száznyolcvan éve, 1842. július 2-án született Kászonújfaluban 
csíkszentkirályi Ferenczi BenőFerenczi Benő magyar királyi államvasúti főellenőr.

Tizenöt éve, 2007. július 2-án hunyt el Kézdivásárhelyen Czompó Czompó 
IstvánIstván középiskolai tanár, tanfelügyelő. Ozsdolán született, 
középiskolai tanulmányait részben Csíksomlyón végezte. 

Száztizenöt éve, 1907. július 5-én született Csíkszeredában Nagy Nagy 
IstvánIstván karmester, a kolozsvári zenekonzervatórium igazgatója. 

Száz éve, 1922. július 8-án született Madéfalván Szabó IstvánSzabó István
jégkorongozó.

Húsz éve, 2002. július 8-án hunyt el Budapesten Vákár TiborVákár Tibor
grafi kus, Ybl-díjas építész. Gyergyószentmiklóson született, 
középiskolai tanulmányait részben (1920–21-es tanév) 
Csíkszeredában végezte. 

Hetvenöt éve, 1947. július 8-án született Marosvásárhelyen 
Ágoston VilmosÁgoston Vilmos tanár, író, kritikus. 1972 és 1978 között 
a csíkszeredai 1-es Számú Gimnázium (ma Márton Áron 
Gimnázium) tanára volt.

Száznegyvenöt éve, 1877. július 9-én született 
Csíkcsekefalván Élthes BélaÉlthes Béla, Csíkszereda város tiszti főorvosa. 

Negyvenöt éve, 1977. július 9-én hunyt el Kecskeméten Fuchs  Fuchs 
József kJózsef képzőművész, a csíkszeredai Segítő Mária Gimnázium 
(ma Márton Áron Gimnázium) tanára.

Száztizenöt éve, 1907. július 11-én született Csíktaplocán 
Kőszeghy AttilaKőszeghy Attila vívó, vezérkari őrnagy. Kustánszegen, 
parlamenterként lőtték le 1945-ben.

Negyvenöt éve, 1977. július 11-én hunyt el Budapesten 
Tekeres SándorTekeres Sándor énekes. Csíkmenaságon született.

Nyolcvan éve, 1942. július 12-én hunyt el Újvidéken Diószeghy TiborDiószeghy Tibor
nyugalmazott csendőr százados, csíkszeredai szakaszparancsnok.

Száztíz éve, 1912. július 13-án született Csíkrákoson Dobos  Dobos 
Árpádné Mánya AnnaÁrpádné Mánya Anna írónő, idegenvezető. 

Kétszázhatvanöt éve, 1757. július 14-én hunyt el 
Kolozsváron Boross József Boross József bölcselet- és hittudor, Jézus-társasági 
tanár. Szinnyei József adatai szerint Csíkszéken született.

Százöt éve, 1917. július 17-én született Gyergyóújfaluban 
Elekes VencelElekes Vencel műgyűjtő, főkönyvelő, Gyergyószentmiklós 
alpolgármestere. Csíkszeredában érettségizett.

Százöt éve, 1917. július 17-én tűzvész pusztított Zsögödben.tűzvész pusztított Zsögödben.
Harminc gazda lakó- és gazdasági épületei estek áldozatul a 
lángoknak. 

Százöt éve, 1917. július 18-án pilótaként vesztette életét 
Csíkszeredában Firtos Ferenc Firtos Ferenc irodalomtörténész, kritikus.

Száznyolcvan éve, 1842. július 18-án született 
Gyergyóditróban Puskás AlajosPuskás Alajos plébános, megyebizottsági 
tag. Tanulmányait részben Csíksomlyón végezte. 

Kilencven éve, 1902. július 19-én hunyt el Csíkszentkirályon 
Vitos Mózes Vitos Mózes római katolikus lelkész, közíró, szerkesztő, a 
Csíkmegyei füzetek szerzője. 

Kilencvenöt éve, 1927. július 20-án hunyt el Bukarestben 
I. Ferdinánd román király. „Azon a reggelen, amikor 
köztudomásúvá vált Ferdinánd király elhunyta, 
Csikmegyében a sziguranca emberei már kora reggel 
feltűzött szuronnyal kezdték összefogdosni a városban a 
magyarság vezető embereit, akiket lakásukon, az utcán, 
sokat a bíróságon fogtak el” – közölte 1927. július 27-én az 
MTI. A több mint húsz, indoklás nélkül őrizetbe vett vezető 
embert (köztük dr. Pál Gábort, dr. Gál Endrét, számos 
ügyvédet, tisztviselőt és vendéglőst) a következő napokban 
hazaengedték. 
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Harminc éve, 1992. július 20-án miniszterelnöki rendelettel 
leváltották Hargita és Kovászna megye prefektusát. A 
magyar prefektusok indokolatlan leváltása miatt július 
23-án nagy méretű tiltakozó nagygyűléseket tartottak 
Sepsiszentgyörgyön és Csíkszeredában.

Kétszázhuszonöt éve, 1797. július 22-én hunyt el Pécsen 
Botár GyörgyBotár György jezsuita szerzetes, hittérítő, háztörténetíró. 
Csíktaplocán született. 

Ötven éve, 1972. július 24-én hunyt el Marosvásárhelyen 
Fuchs SimonFuchs Simon történész, közíró. Madéfalván született száztíz 
éve, 1907. október 24-én.

Százhuszonöt éve, 1897. július 24-én hunyt el Csíksomlyón 
Földes József Földes József tanítóképző intézeti igazgató, tankönyvíró. 

Száztíz éve, 1912. január 7-án született Gyimesbükkben és 
negyven éve, 1982. július 24-én hunyt el Temesváron dr. Székely dr. Székely 
László László római katolikus plébános, tanár, néprajzkutató, 1943-ben 
a csíkszeredai fi úgimnázium alkormányzója. Több könyvének és 

tanulmányának tárgya a csíki székelység vallási néprajza.

Nyolcvanöt éve, 1937. július 25-én született Gyergyóalfaluban 
Sövér ElekSövér Elek festő, grafi kus, a csíkszeredai Zene- és 
Képzőművészeti Iskola igazgatója. 

Nyolcvan éve, 1942. július 25-én hunyt el Kolozsvári Sillye Sillye 
BélaBéla csíksomlyói tanár, a brassói gimnázium igazgatója.

Százhetven éve, 1852. július 27-én Ferenc József császár futó 
látogatást tett Csíkszeredában. 

Százhatvanöt éve, 1857. július 27-én született Haralyban, 
Háromszéken Fejér IgnácFejér Ignác római katolikus plébános, egyházi 
író. Csíksomlyón is tanult.

Negyvenöt éve, 1977. július 27-én hunyt el Kolozsváron János  János 
László László képzőművész. Csíkborzsovában született. 

Kétszázhuszonöt éve, 1797. július 29-én született Karcfalván Mihály Mihály 
GergelyGergely jegyző, a karcfalvi kerület országgyűlési képviselője.

HETVENÖT ÉVE SZÜLETETT ÁGOSTON VILMOSHETVENÖT ÉVE SZÜLETETT ÁGOSTON VILMOS

Hetvenöt éve, 1947. július 8-án született Marosvásárhelyen 
Ágoston Vilmos esszéíró, regényíró, kritikus, aki emellett volt 
segédmunkás, tanár, szerkesztő és újságíró is. Akárcsak szakmai 
pályája, úgy lakóhelye is igen változatos volt: Marosvásárhelyen 
érettségizett, a kolozsvári Babeş–Bolyai-egyetemen végzett 
angol–magyar szakot, majd 1972-ben nyelvtanár lett a csíkszeredai 
1-es Számú Gimnáziumban (ma Márton Áron Gimnázium). 
1978-tól a Marosvásárhelyi Rádió belső munkatársaként, 1985-
től a Nyárád Kisipari Szövetkezetnél munkásként dolgozott. 
1986-ban kitelepedett Magyarországra, ahol a Magyar Nemzet 
napilapnál írt (1986–1991), majd a Köztársaságnál (1992–94) 
és a Respublika független politikai hetilapnál (1994–95) volt 
rovatvezető szerkesztő. 1996-tól egy évig Budapesten tanár, 
később fél évig Japánban meghívott előadó a Hokkaido Egyetem 
Szláv Kutatóközpontjában. 1998 és 2002 között az Európai 
Összehasonlító Kisebbségkutató Közalapítvány munkatársa, ezután 
szabadfoglalkozású újságíró volt. Nyugdíjazása után feleségével 
együtt az Amerikai Egyesült Államokban élő lányához költözött.

Tizenhárom önálló kötete jelent meg, ebből a Magyarországra 
történt kitelepedése előtt mindössze kettő: a Humanizmus:  Humanizmus: 

ettől-eddig? ettől-eddig? című kötete a csíkszeredai évei alatt, 1977-ben látott 
napvilágot, a Lassú vírus Lassú vírus című regényt pedig Csíkszeredában 
írta (1981-ben jelent meg). „Nem idegenként érkeztem Csíkba 
– nyilatkozta a hetvenedik születésnapja alkalmából készült 
interjúban. – Nagyapám Csíksomlyón végezte a kántor-tanító 

Ágoston Vilmos a csíkszeredai könyvbemutatón 
(fotó: Kelemen Katalin, Kájoni János Megyei Könyvtár)
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képzőt. Csomortánban, Csobotfalván és Csíkszeredában éltek a 
rokonaim. Gyerekkoromban annyira szerettem náluk lenni, hogy 
egyszer, szüleim nagy ijedelmére, kerékpárral felkarikáztam 
Marosvásárhelyről egészen Csíkcsomortánig. Sajnos kaszálni nem 
tanultam meg, de ott olvastam először Tamásit, Nyírőt, Kuncz 
Aladárt, az egész posztókötésű erdélyi irodalmat.” Csíkszeredai 
tanárkodására és a csíki művelődési életre, társaságra 
mindig szívesen gondolt vissza: „Megszerveztem az akkor 
jelentkező fi atal költők felolvasó körútját Székelyudvarhelyen 
és Csíkszeredában, ebből lett később a Kimaradt szóKimaradt szó antológia. 
Bemutattam a szeredai közönségnek a kolozsvári fi atal 
tehetséges írókat, Egyed Pétert, Szőcs Gézát, Tamás Gáspár 
Miklóst. Egyszóval nem pihentem. (…) De a legkedvesebb 

szórakozásomat, ami mai napig elkísér, azt is Csíkországnak 
köszönhetem. Ott tanultam meg autót vezetni. Szabadidőmben 
Bokor Bandival, a sofőriskola akkori igazgatójával, sokszor 
hétvégeken is autóztunk. Ő tanított meg, hogyan kell jeges úton, 
a havas Hargitán, erdőben és mezőn át, télen és nyáron uralni a 
kormánykereket.”

Ágoston Vilmos Godir és GalanterGodir és Galanter című regénye szintén 
Csíkszeredában jelent meg 2018-ban, a Székely Könyvtár 
sorozatban. A könyv bemutatója alkalmával, 2018. július 6-án 
a csíkszeredai olvasókkal is személyesen találkozott. Az író 
idén, 2022-ben, január 2-án hunyt el San Antonióban (AEÁ). 
(Felhasznált irodalom: A büntetés öröme – Daczó Katalin 
interjúja Ágoston Vilmossal. Hargita Népe, 2017. júl. 17.)

SZÁZTÍZ ÉVE SZÜLETETT MÁNYA ANNASZÁZTÍZ ÉVE SZÜLETETT MÁNYA ANNA

Száztíz éve, 1912. július 13-án született Csíkrákoson Mánya 
Anna (később Dobos Árpádné) meseíró, idegenvezető. 
„Kemény életet élt székely ősanyák leszármazottja vagyok – 
nyilatkozta egy 2002-ben készült interjúban. – Örmény vér is 
folyik bennem, nagyapámnak a törökök elől a Székelyföldre 
menekült felmenői révén. Gyermekkorunkban úgy véltük, 
Csíkrákoson kívül nincs is más hely a világon. Rabiátus apám, 
aki a cipőjét sem húzta föl egyedül soha, gondot fordított a 
taníttatásomra, de abban az időben a lányok nem tanulhattak 
sokáig. Örök fájdalmam, hogy nem szerezhettem diplomát. 

Ezt a hiányt rengeteg olvasással, művelt emberekkel 
lefolytatott beszélgetésekkel pótoltam. A székely származás 
meghatározta gondolkodásomat, értékrendemet.” 

Tizenhat évesen, a szülei által választott férfi hoz, a szintén 
csíkrákosi származású Dobos Árpád tanárhoz ment férjhez. 
1929-ben Budapestre költözött. Három gyermeke született. 
Koppány fi a a második világháború idején egy kézigránát-
robbanás következtében életét vesztette. „Nehéz helyzetekben 
menedékem lett az olvasás és az írás. Legválságosabb 
pillanataimban – noha hívő vagyok – nem a Bibliát vettem 
elő, hanem Marcus Aurelius intelmeit. Ezzel támogattam meg 
lelki békémet és gyengeségeimet” – nyilatkozta Lovass Ildikó 
újságírónak, aki így foglalta össze Mánya Anna munkásságát: 
„Szülőföldje utáni honvágyát székely környezetben játszódó 
írásokban fejezte ki. Drámát írt Apáczai Csere Jánosról. (...) 
Hagyományőrző, ismeretterjesztő szándékkal megörökítette a 
régi székely mesterségeket és eszközöket. A Móra Könyvkiadónál 
megjelent GergőGergő és a Mesék a Hargita aljárólMesék a Hargita aljáról című kötetei 
megidézik a gyerekkort. Általános iskolás gyerekeknek írt népi 
bábjátékokat. A rádió sorozatban adta esti meséit, rádiójátékait. 
A szépirodalomba mégsem sikerült betörnie. A kapuk zárva 
maradtak, hiába küldte novelláit, írásait a kiadókhoz.”

Dobos Árpádné Mánya Anna 2003-ban hunyt el 
Budapesten. Halálának tizedik évfordulóján a Romanika 
Kiadó gondozásában jelent meg egy válogatás mesés 
székely történeteiből Tündöklő tarisnya Tündöklő tarisnya címmel. (Felhasznált 
irodalom: Lovass Ildikó: Válságos élethelyzetekben menedék 
az írás. Szabad Föld, 2002. nov. 15.)Mánya Anna (Tündöklő tarisnya, 2013)
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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: proculturasiculi@gmail.com

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.

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
KÉKFEHÉR/ Jégpálya u. 1., tel.: 0753 045 742
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 NAPOLI / Márton Áron u. 34., tel.: 0752 245 385
DABO DÖNER / Petőfi  Sándor u. 3., tel.: 0740 388 288
MORRISON MUSIC PUB&PIZZA / Hargita u. 6.,

tel.: 0746 399 751

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
INDIE CAFFE & CLUB / Márton Áron u. 56.,

tel.: 0266 317 539 
ONE CAFFÉ / Temesvári sgt. 24., tel.: 0752 901 635
112 COFFEE&CO. / Gál Sándor u. 8., tel.: 0366 401 667
HEALTHY KITCHEN / Petőfi  Sándor u. 53/2,

tel.: 0723 168 997

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

Kossuth Lajos u. 11–13., tel.: 0751 285 641
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
PROMENADE ARTISAN CAKE / Szabadság tér 2.,

tel.: 0742 211 405

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 125., 
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,
www.cabanapiatrabufnitei.ro

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, www.pensiuneabiro.ro
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BOGÁT HÁZ *** / Hargitafürdő 30., tel.: +40 744 913 967,
e-mail:  daday_zsuzsa@yahoo.com

BURFA VENDÉGHÁZ*** / Hargitafürdő 5.,
tel. +40 735 854 508, e-mail: burfacabin@gmail.com

CASTOR HOTEL *** / Hargitafürdő 1001.,
e-mail:  castorharghita@gmail.com,
tel.: +40 722 953 163, +40 735 854 508

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

DÓRI APARTMANOK ** / Hargitafürdő 229.,
tel.: +40 745 639 784,e-mail:  ildi_tofalvi@yahoo.com

HARGITA VILLA** / Hargitafürdő,
tel.: +40 266 313 452, +40 735 735 124, 
tel./fax: +40 266 372 145, e-mail: salvator@salvator.ro

HOTEL OZON *** / Hargitafürdő, Ozon u.,
tel./fax: +40 366 100 141,+40 736 650 893, 
e-mail: rezervari@hotelozon.ro, www.hotelozon.ro

ILDIS APARTMANOK * / Hargitafürdő 26A,
tel. +40 745 639 784, e-mail:  ildi_tofalvi@yahoo.com

ILONKA VILLA ** / tel.: +40 744 939 338
JÁNOS PANZIÓ *** / Hargitafürdő, tel.: +40 740 064 270,

e-mail: contact@janospanzio.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
300 BOWLING CLUB / Szentlélek utca 41. sz., 

tel.: 0266 316 380, www.300bowlingclub.ro
KISSOMLYÓ SKI / Kissomlyó u., tel.: 0749 523 145, somlyo.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
KÖZÜZEMEK RT. (állandó hibaelhárító): 0747 130 170
HARVÍZ RT.: 0758 770 040
ÁRAMSZOLGÁLTATÓ – HIBABEJELENTÉS: 0800 500 929
Hegyimentő közszolgálat, SALVAMONT: 0725 826 668
S.O.S. TELEFONOS LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT –

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

HASZNOS HASZNOS TELEFONSZÁMOKTELEFONSZÁMOK
MEGYEI TÁVHÍVÓ SZÁM: 0266
CSÍKSZEREDA VÁROSHÁZA / 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

CSÍK-INFO
HASZNOS INFÓK



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


