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„KAPASZKODUNK ÉDESANYÁNK RINGATÓJÁBA” – interjú
rekonstruálni.Tudtuk, hogy Gyergyó vidékének zenéje,
népviselete kivételesen szép, de táncait a múltban
felejtette. Farkas Tamás gyűjtötte, tanulta, tanítja,
ami megmaradt belőle, amit megtalált. A gyergyói
kötődésű Bara Tünde és Szabolcs vezetésével a tánckart
alkotótársnak fogadták. Így született színpadra az Ékes
Gyergyó műsorunk.
A zenéjét Mihó Attila és András Orsolya szerkesztették,
amely önálló zenei kiadványként is sikert jelentene, de az
igényes népviseletek felkutatása, a szövéstől a varratásig egy
hosszas, de izgalmas úttörő munka volt.
Farkas Tamás: Mi, kezdő alkotók, koreográfusok nagyon
hálásak vagyunk a Hargita együttes vezetésének és
táncosainak, hogy lehetőséget biztosítanak az ötleteink
színpadi megfogalmazásának. A csíkszeredai együttes
egy nagyon erős autentikus vonal mentén halad, amely
igen közel áll hozzánk. Évek óta végzünk gyűjtőmunkát a
Kárpát-medence különböző területein, a mostani felkérésnek
is köszönhető, hogy az általunk gyűjtött anyagokat
felhasználva alakíthatunk ki egy általunk megálmodott
folklór színpadi kavalkádot.
Életkerék címmel új előadás bemutatására készül február
22-én 19.00 órától a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes.
Az előadás célja, hogy a 21. században élő fiatal generáció
identitás- és értékvesztett oldalát átfordítsa az elmúlt
évszázadokban bevált morális értékrendszer irányába.
A műsor kapcsán András Mihályt, az együttes művészeti
vezetőjét és Farkas Tamás rendező-koreográfust kérdeztük.
Az Ékes Gyergyó című eladást követően Farkas Tamás
rendező-koreográgust újra összehozta a sors a Hargita
Nemzeti Székely Népi Együttessel. Sorsszerű ez egyáltalán
vagy inkább tudatos döntés az Önök szempontjából?
András Mihály: Mindkettő, mert megtörtént. Szeretünk
Tamással és feleségével Ágnessel dolgozni, tőlük tanulni.
Önálló gyergyói műsort előttünk még nem készítettek
hivatásos együttesek. Mivel Gyergyó Csíkszékhez tartozik,
így a mi feladatunknak éreztük táncait színpadra vinni,
azzal a nehézségével együtt, hogy a gyergyói táncok
töredékesen maradtak fenn, kevés táncgyűjtésből kellett
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Komoly témához nyúl a februárban bemutatásra kerülő Életkerék
című előadás. Ám mielőtt a témaválasztást boncolgatnánk,
meséljenek arról, hogy milyen korosztálynak szól és miben áll az
előadás interaktivitása, illetve mi indokolja azt?
András Mihály: Tamás és Ágnes felkészült, fegyelmezett
oktatók, ihletett alkotótársak. Ezért vártuk a következő
lehetőséget a közös munkára, különösen az új táncanyagok
tanulása, az együttes fejlődése érdekében. Ők pedig,
megkerestek a mostani új műsor terveivel. A műsort a
gyermekeknek, ifjúságnak szánjuk, de a jó gyermekműsort
szívesen nézik a felnőttek is, és ez fordítva is igaz.
Az interaktivitás mozgósít, hogy ne maradjunk ki sem az
előadás, sem az élet fontos pillanataiból.
A rendtartó falusi társadalom szokásrendje mindenki számára
megadta módját és idejét az élet meghatározó eseményeinek
megélésére. Most egy interaktív műsor játékában vehet részt
a közönség, az élet kerekének néhány fontos mozzanatában,
fordulópontjában, amely remélem, maradandó élményt nyújt
és irányt mutat a normalitás követéséhez. Lassan olyan időket

élünk, amikor a normalitást kell védenünk.
A népszokásainkban hasznos fogózkodók, minták vannak
az élet lényeges eseményeinek megélésére, különösképpen a
közösségnek az abban való részt vállalására.
Ezen gondolatok mentén készül a műsor és halad a
koreográfia a dramaturgia útján. Mi is csak az alkotási
folyamat utolsó szakaszában találkozunk azzal, hogy hogyan
tudott táncot ölteni az indulat, a képzet.
Farkas Tamás: Az előadás interaktivitása abban rejlik,
hogy a nézőtéren helyet foglaló gyermek- és ifjúsági
korosztályból (8–16 évesek) 20–30 főt kiemelve,
elhelyezzük őket első körben a színpadon, mint „belső
nézőt”. Bízva ebben a közelségben a gyermek testközelből
élheti át a műsor és ezáltal az élet egy-egy karakteresebb
fordulópontjához kapcsolódó érzést, erőt, energiát,
befogadást… Az előadás elején kiválasztott 20-30 fő
helyzete folyamatosan változik jelenetről jelentre: hol az
avatásba, hol a fonóba, a pünkösdi királynéjárásba, hol egy
temetés jelenetbe kapcsolódhatnak be.
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megtett út hossza és tartalma is megváltozott a gyászolók
számára az utóbbi időszakban; mi keressük a régi ösvényt s a
mellette megbújó üzeneteket, melyek lehet, segítik a gyász és
a fájdalom feldolgozását.
A pszichológus, szociológus szakemberek szerint a mai
fiatalok egy/nagy részére a Pán Péter-szindrómában
„szenved”: nem akar felnőni, fél a kihívásoktól, kerüli
a mérföldkőnek számító élethelyzeteket. Ebben a
bizonytalanságban, értékvesztésben, a ködbe vesző távlatok
csapdái között nyújthat fogodzót a népi kultúra?

Az előadás alkotói úgy látják, hogy a mai kor gyermeke
elvesztette a funkcionális kapcsolatát az élet legfőbb
fordulópontjaival. Mit jelent ez az Ön olvasatában?
Illetve – még tovább megyünk – ha abból indulunk ki,
hogy akkor áll fenn funkcionális kapcsolat, ha egy vagy
több adat konkrét értékéből más adatok egyértelműen
következnek, akkor pl. a születés, a párválasztás, a
családalapítás, a halál, mint fordulópontból minek kellene
következnie egy fiatal életében?
Farkas Tamás: Az alkotók olvasata szerint a mai generációnak
lassan érzelmi kapcsolata sincs az őt körülvevő világgal,
személyekkel, családtagokkal. Megszűnni látszanak azok az
ok-okozati összefüggések, melyek akár egy haláleset kapcsán is
összekötötték az embereket. Az általunk használt népszokások
nagy része már teljesen kikopott az év „falusi programjából”,
csupán az emlékezet őrzi azokat. Egyrészt figyelemfelhívásnak
szánjuk az élet legfontosabb fordulópontjaihoz kapcsolódó
szokásrendszer szimbolikájának és sokszínűségének a
megmutatását, másrészt közelebb szeretnénk hozni a mai
gyermekhez az ezekhez kapcsolódó érzelmi, szakrális hátteret.
Szeretnénk, ha az ifjú megélne egy avatást, egy ünnepélyes
öltöztetést, azt, hogy kiválasztott lehet egy közösségben és
ez számos privilégiummal jár. A haláleset és a temetés között
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Farkas Tamás: Nekünk, pedagógusoknak, néptáncoktatóknak
igenis az a dolgunk, hogy a népi kultúra ismeretében
neveljünk, oktassunk, és a társadalom számára hasznos
egyéneket neveljünk. Ez lehet, kicsit sarkos megfogalmazás,
de gyakorló pedagógusként határozottan vallom, hogy
az évszázadok alatt kialakult, bevált erkölcsi normák
felhasználásával lehet csak kilábalni a 21. századi érték- és
identitásválságból. Elképzelhető, hogy ez egy téves vízió,
s a világ olyan irányba halad, amely számunkra, akik még
bele-belekóstolgattak a paraszti világ szabály rendszerébe,
elviselhetetlen lesz pár évtized múlva. Tényleg nem tudom...
tele vagyunk kérdéssel, magunkhoz és a világhoz egyaránt.
Kapaszkodunk, ahogy csak lehet, az édesanyánk ringatójába,
gyermekkorunk árokparti játékaiba, melyek félig-meddig
felkészítettek a felnőtt életre, a legényavatások energiájába,
a lakodalom csodájába…ugyanezt kívánjuk a nézőinknek is!
Kérdezett: Szabó Ferenczy Krisztina
Életkerék. Forgasd meg velünk! – gyermekeknek és ifjúsági
korosztálynak szóló interaktív folklór műsor
A produkcióban helyet kapnak Szatmár (Nagyecsed,
Tyukod), Sárrét (Szeghalom, Dévaványa), Kibéd, Bogártelke,
Méhkerék, Ajak reprezentatív táncai és dalai.
Rendező-koreográfus: Farkas Tamás
Rendezőtárs: Farkas Ágnes
Zenei szerkesztő: András Orsolya, Mihó Attila
Bemutató: 2022. február 22., kedd, 19.00 óra / Városi
Művelődési ház
Belépőjegy ára 35 lej. Jegyek kaphatóak munkanapokon a
Csíki Mozi jegypénztárában 11.00–13.00 és 17.00–19.00 óra
között, illetve a bilete.ro oldalon. Helyfoglalás a 0266 371
362-es telefonszámon lehetséges.
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HALÁLRA TÁNCOLTATOTT LÁNY – a Nomád Nemzedék Társulat előadása
2022. február 4., péntek, 19.00 óra / Szakszervezetek Művelődési Háza
Maga Csoóri Sándor számára is kiemelt szerepet kapott
ez a mű, éppen ezért esett erre a rendező választása.
Táncosok: Józsa Tamás, Santana Cadena Diána, Chifor
Lénárd, Bodnár Dániel, Kiss Sarolta, Gál Nóra, Dajka
Ilka, Marosy Gerda, Bolgovics Gergő, Bölcsföldi Bálint,
Sosovicza Fanni
Szereposztás:
Szabó Gábor: Béhr Márton
Sági Erzsi: Kulcsár Viktória
Bíró: Bede Fazekas Szabolcs
Halál: Orosz Ákos
Gazdag legény: Appelshoffer János
Gábor anyja/Öregasszony: Rémi Tünde
Vénasszonyok: Balogh Melinda, Izabella Causanell
Őrmester: Berecz István
Zenekar:
Horváth Balázs – hegedű, harmonika
Deáky Márton – szaxofon
Lajti Ákos/Könczei Bálint – brácsa
Pandák Viktor/Deáky Máté – bőgő
Bősze Tamás Jean-Pierre – ütőhangszerek, koboz
Csurkulya József – cimbalom

Csoóri Sándor halálának ötödik évfordulóján idén egy különleges
bemutatóval emlékezhetünk meg a neves íróról. Novák Péter
rendezésében a Nomád Nemzedék Társulat viszi színpadra az
1959-ben megrendelt darabot. A művet nem kellett aktualizálnia
a rendezőnek, hiszen a „Halálra táncoltatott lány” című darab
mondanivalója ma, s mi több örök érvényűen aktuális.
A szerelem csábító édessége, a féltékenység mérge, a tiltás
és a dacos ellenállás, a szegénység, valamint a gazdagság, a
családi hagyományokért hozott ésszerűtlen áldozatok örök
küzdelmei kerülnek terítékre. A rendező, Novák Péter így vall
a darab megszületésének a szándékáról:
„Minél többet őrizni az eredeti írói szándékból, minél
inkább tartani vele a történet sűrűjébe, különös tekintettel
arra a megrázó lírai környezetre, amiben megszólal.”

Dramaturg: Sediánszky Nóra
Zeneszerző: Kelemen László
Látvány-rendező: Kuthy Ágnes
Rendezőasszisztens: Sárosi Emőke
Koreográfus: Berecz István
Csoóri Sándor Halálra táncoltatott lány című ballada-játékát
színpadra alkalmazta és rendezte Novák Péter.
Támogatók: EMMI, Csoóri Sándor Alap.
Belépőjegyek a bilete.ro oldalon válthatók. Helyfoglalás a
hargitaneptanc@gmail.com e-mail címen vagy a 0266 371
362 telefonszámon lehetséges.
Jegyárak: 25,00 lej – teljes értékű jegy, 15,00 lej –
kedvezményes jegy diákoknak és nyugdíjasoknak, felnőtt
csoportoknak 10 főtől 20 lej/fő.
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Kálmán Imre: CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ – operett
Kálmán Imre Csárdáskirálynője nem véletlenül a magyar
operettirodalom legnépszerűbb és legsikeresebb
műve. A darab nemesi, bohém szereplőivel, grófokkal
és primadonnákkal, szerelmi bonyodalmaival és

mindenki által ismert fülbemászó dallamaival egyszerre
a könnyedség és báj remekműve, ugyanakkor az első
világháború, a monarchia szétesésének és a főúri réteg
dekadenciájának mementója is.

William Shakespeare: III. RICHÁRD – királydráma
„Országomat egy lóért!” – hangzik el Shakespeare egyik
leghíresebb mondata a III. Richárd végén. Richárd, Gloucester
grófja, eltökélte, hogy bármi áron megszerzi magának Anglia
trónját. A béke unalmas neki. Mesterien szövi a hazugságok
egyre sűrűbb hálóját, melyen lassan mindenki fennakad,
aki az útjában áll. Élvezettel játssza a gonosz szerepét és
nevet, amint anyja átkokat szór a fejére. Kíméletlen terveibe
folytonosan bevonja a nézőt, aki szemtanúja lehet egy
páratlan zsarnok felemelkedésének és bukásának.

Fotó: Volker Vornehm

Otfried Preußler: TORZONBORZ, A RABLÓ – mesejáték

Fotó: Mezey Koppány

A hírhedt útonállót, Torzonborzot már több mint két éve
körözik, mert rettegésben tartja a környéket. Búvóhelye
ismeretlen, csak sejteni lehet, hogy a városkához közeli
erdőben verhetett tanyát. A rendőrség tehetetlen, a helyiek
azt beszélik, hogy talán maga Üstöllési őrmester is retteg a
veszélyes bűnözőtől. Miután Torzonborz kirabolja Paprika
Jancsi nagymamáját is, Jancsi úgy dönt, hogy legjobb
barátjával, Vitéz Lackóval segítenek rendőri kézre keríteni a
gonosztevőt. Hamarosan azonban meg kell tapasztalniuk,
hogy Torzonborz eszén egyáltalán nem könnyű túljárni, főleg
ha olyan megátalkodott barátai vannak, mint Petróniusz
Pókuszhókusz, aki egy varázsló, igen.

Háy János: A HALOTTEMBER – kamaratermi előadás
A történet egy édesanyáról szól, aki gyermekét egyedül
neveli, mert férje a fronton harcol már hosszú ideje. Majd
jön két levél. Az egyikben maga az édesapa ír családjának,
míg a másik a halálhírét hozza.
Temetés, gyász és özvegyi élet vár főszereplőnkre, aki
nem akar mást, csak helytállni.
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Fotó: Veress Albert
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Jegyek válthatók a színház jegypénztárában hétfőtől csütörtökig 13.00 - 15.00 óra, péntekenként 12.00 - 14.00 óra között,
valamint előadások előtt egy órával. Információk és helyfoglalás a 0748-168-506-os telefonszámon. (9.00 – 15.00 között)
A színház fenntartja a műsorváltoztatás jogát!

További információk: www.csikijatekszin.ro
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„IDEJE AZ ÉPÍTÉSNEK” – Megújuló műemlékek a Kárpát-medencében
Látogatható: 2022. február 20-ig / Csíki Székely Múzeum

A határon túli magyar műemlékek megóvására a Magyar
Kormány által 2015-ben indított Rómer Flóris Terv eddigi
eredményeit bemutató, teljesen új szemlélettel összeállított
tárlat témáját tekintve szakmai, viszont a gyerekek számára
is lebilincselő és tartalmas időtöltést nyújt. Az egyedi
tervezésű tablók, a kiállított eredeti tárgyak és a tárlathoz
tartozó interaktív eszközök segítségével a látogatók
betekinthetnek a műemlékvédelem izgalmas világába,
továbbá megismerkedhetnek a támogatásban részesült
helyszínek kiemelkedő értekeivel, a sajátos műemlékvédelmi
folyamatokkal, régészkedhetnek, falképeket tárhatnak fel, vagy
restaurálhatnak. A bemutatott gazdag anyag, a sok érdekes
tárgy és foglalkoztató biztosítják, hogy minden látogató
hasznos információkkal és élményekkel telve térjen haza.

Fotók: Gegő Imre
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A kiállítás két részből, egy Tudástérből és egy Foglalkoztató
térből áll.
A Tudástér szöveges-fényképes tablókat, eredeti
műtárgyakat és másolatokat, valamint audiovizuális
eszközöket és egy érintőképernyős monitort tartalmaz.
A Foglalkoztató tér eszközeinek használatával
a látogatók játékos formában próbálhatják ki a
műemlékvédelem egyes fázisait. Lehetősége nyílik
kicsiknek és nagyoknak, hogy kipróbálhassák a speciális
műemléki munkafolyamatokat, virtuálisan felépíthessenek
leomlott toronysisakokat, színes kazettákat rakhassanak
ki, vagy színezzenek ki az eredetik alapján. Kutathatnak
falat, pontosabban lapokat, amelyeken a lekaparható
„mészréteg” valamelyik támogatásban részesült helyszínről
származó falképet, esetleg befalazott, gazdagon díszített
nyílászárót takar. Restaurálhatnak falképet is, szigorúan a
műemlékvédelmi szempontoknak megfelelő vonalkázás
és pontozás technikájával. Akár régészkedhetnek is, és
kipróbálhatják, milyen sikerrel tudják megtalálni, majd
azonosítani a föld mélyén rejlő, régi korokból származó
tárgyakat, töredékeket. Forgatható hengerek segítségével
felújított vagy felújításra szoruló falképsorozatokat
rakhatnak ki, és összevethetik azokat a több mint száz
évvel korábban készült másolatokkal. Egy, a XVIII.
században népszerű háromdimenziós látványt nyújtó
eszköz segítségével betekinthetnek néhány kiemelkedően
látványos templombelső.
A kiállítás hétfő kivételével naponta látogatható 9 és 17 óra
között.

ESEMÉNY / RENDEZVÉNY

TEHETSÉGÜK AZ „ISTENI INGYEN KEGYELEM” AJÁNDÉKA –
Berde Mária írónő és Berde Amál festőművész pályaképe
Megnyitó: 2022. február 3., csütörtök, 18.00 óra / Megyeháza Galéria
A két alkotó jelentőségéről ízelítőnek talán elég, ha azt
említjük meg, hogy Szabó Magda ezt írja Berde Máriáról, a
Baumgarten-díjas, Corvin-koszorús írónőről: „Aki úgy tud írni,
mint egy magyar Burns, ne szidja Seherezádét, mert ráhagyta
mesemondó képességét.”
Berde Amált, „gyönyörű színérző tehetségét” felismerve,
Thorma János, legkedvesebb mestere így figyelmeztette:
„Vigyázzon is jól ezen különösen nagy adományára a
természetnek, mert mindent megtanulhat a festő, de ezt az
egyet nem igen lehet tanulással elsajátítani senkinek, aki nem
született ezzel.”
A kiállítás két különleges művész, egy író és egy
festő testvérpár R. Berde Mária és Dóczyné Berde Amál
pályaképét ábrázolja, okmányok és műalkotások, valamint
riportok segítségével. A kiállítás az „isteni ingyen kegyelem
ajándékát”, a tehetséget hivatott bemutatni.

A tárlat Gergely Erzsébet a Házsongárd Alapítvány elnökének
kitartó gondoskodása nyomán született meg. Nem
jöhetett volna létre az alábbi intézmények támogatása,
együttműködése nélkül: Erdélyi Református Egyházkerület
Püspöki Hivatala, Erdélyi Református Gyűjtőlevéltár,
Sapientia Erdélyi Tudományegyetem Filmművészeti Szak,
Székely Nemzeti Múzeum, Nagyenyedi Bethlen Gábor
Kollégium. Külön köszönet a Tőkés és Berde családnak,
a leszármazottaknak, akiknek mind a debreceni, mind a
zalaegreszegi, mind az udvarhelyi ágon segítették a kiállítás
létrejöttét. A bemutatott mozgóképeket Ambrus Emese
rendező-operatőr készítette.
A kiállítás kurátora Szebeni Zsuzsa színháztörténész,
grafikai szerkesztője Szebeni-Szabó Róbert fotográfus.
A kiállítás megtekinthető február 23-ig.

SZÜRREÁLIS JELEN – Turcza László festészeti kiállítása
Kiállításmegnyitó: 2022. február 24., csütörtök, 18.00 óra / Megyeháza Galéria

Az utóbbi években csoportos kiállításokon láthattuk Turcza
László alkotásait, elsősorban a Studio 9 tárlatain. Ezúttal az
elmúlt esztendők termésével találkozhatunk, mely bár felidézi
Turcza jellegzetes világát, a kézjegyéhez hozzátartozó képi
elemeket, mégis újszerűen hat. Képi valóságai legtöbbször egy
letűnt korszak tárgyi világát idézik, melyek szürreális módon
szerveződnek eggyé alkotásain, és melyeket átjár a zene, amely
nemcsak hangulatteremtő vagy inspirációs forrás, hanem
képeinek szerves eleme, szervezője is. Az így megelevenedő bizarr

tárgyi konstrukciók nem kizárólagos benépesítői alkotásainak,
sokkal inkább díszletei az egykor gótikus hatású, mára a telt
idomaikkal, kacérságukkal csábító női szereplők jelenéseinek,
akik olyan természetességgel lakják be a furcsa tereket, hogy
egy pillanatig sem keltik azt az érzést, mintha azokkal nem
tartoznának össze. A végtelenbe futó, legtöbbször monokróm
hátterek olyan atmoszférát teremtenek, melyek egyszerre emelik
ki egy-egy színrelépés jelentőségét és határozzák meg az adott
jelenet alaphangulatát. Ismerős világ, ismerős alakok, újabb és
újabb társítások, mind merészebb kolorit, gyakran meglepő
nyitottság. Képi világával múltat idéz, a múlt maradékai mégis a
jelen tapasztalatain keresztül válnak jelentőssé.
A kiállítás megtekinthető március 23-ig.
A belépés az érvényben lévő jogszábályok szerint és a
védettségi igazolvány felmutatásával.
A kiállítások szervezői: Hargita Megye Tanácsa, Hargita
Megyei Kulturális Központ, Megyeháza Galéria.
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HOGYAN ADJ EL? – workshop Orosz Katával
2022. február 18., 19. / Magtár (Brassói út 4. szám)
Az elmúlt évben több mint 150 ambiciós erdélyi magyar
vállalkozó részvételével tartották meg a két kontinensen,
Európában és Amerikában az értékesítés terén 20 éves
tapasztalattal rendelkező Orosz Kata Hogyan adj el? című
előadásait és workshopjait.
A tavalyihoz képest némiképp átdolgozott és kiegészített
programmal, valamint új témakörökkel jelentkezik idén az
értékesítési témájú képzés.
Program:
• 2022. február 18., péntek, 8.00–19.00
Hogyan adj el? – Stratégia, ami működik
• 2022. február 19., szombat, 8.00–19.00
Hogyan adj el? – Hogyan szolgáld a kliensed?
A stratégiaépítő workshop résztvevői elsőként kapják meg
a Business Iránytű kártyacsomagot, amely kiváló eszköz
vállalkozásod értékesítési kompetenciájának növelése
felé tett lépések megszervezésére. A kártyák segítségével
a workshopok anyagát akár hónapokon keresztül
gyakorolhatod.

Ha a workshop előtt még kíváncsi vagy arra, hogy milyen
a vállalkozásod értékesítési kompetenciája, ajánljuk
figyelmedbe a Kata által készített Alternatív Business Kvízt.
A felmérés segít neked beazonosítani a vállalkozásod
jelenlegi helyzetét és esetleges gyengeségeit, problémáit,
azaz megmutatja, hogy mi a teendő ahhoz, hogy a lehető
legjobban értékesíts. A kvíz kitöltését követően egy 8–9
oldalas elemzést kapsz olyan javaslatokkal, amit már holnap
gyakorlatba ültethetsz. Íme az Alternatív Business Kvíz linkje:
https://salespro.ro/

Részletek és jelentkezés a Magtár Facebook-oldalán, a reka@
magtar.ro címen, illetve a 0745 274 525-ös telefonszámon.

A szervezők lendülettel, jó kávéval, finom falatokkal, és nem
utolsó sorban tartalmas programmal várják az érdeklődőket!

SIKLÓDY FERENC KIÁLLÍTÁSA
Látogatható: 2022. március 5-ig / Új Kriterion Galéria
A kis méretekben, nagyon pontosan és aprólékosan dolgozó,
leginkább metszetekhez szokott művész számára a vászon, a
festés és a színek a felüdülés, a feltöltődés lehetőségeit rejtik,
a szabadságét. Siklódy Ferenc közel egy évtizede szerepelt
először festménnyel egy kiállításon. Festőisége a meglepetés
erejével hatott. Ebből a játékból mostanra több sorozata
is létrejött és a jövőre nézve is határozott elképzelései
vannak ún. festészetét illetően. Úgynevezett, mert Siklódy
festményei szinte soha nem válnak egészen festőivé, inkább
valamiféle határátlépések, dimenzióváltások, melyek során
kölcsönvesz, beemel valamit a festészet világából saját, jól
kiforrott grafikai nyelvezetébe, így lazítva, szabadítva fel
12

grafikai rutinját, új kérdéseket, formanyelvi poblémákat
feszegetve.
Siklódy képsorai felszabadító erejűek. Olyan, kihívásokkal
teli kalandozások, ahol a feszültség bár természetes
állapot, kiegészül egyfajta lazasággal, elengedettséggel,
nyitottsággal. És itt kezdődnek az igazi meglepetések és
felimerések.
Túros Eszter
A kiállítás keddtől péntekig 13.00 és 17.00 óra között, míg
szombaton 10.00 és 13.00 óra között látogatható az Új
Kriterion galériában (Petőfi Sándor u. 4. sz.)

ESEMÉNY / RENDEZVÉNY

KUKAMESE – a Veszprémi Petőfi Színház zenés mesejátéka
2022. február 22., kedd, 11.00 és 13.00 óra / Szakszervezetek Művelődési Háza
hulladékgyűjtésről kérdezi őket Kellerné Egresi Zsuzsanna
igazgatóhelyettes, kreatív-manager, mentál-higiénés
szakember.

A Veszprémi Petőfi Színház egy varázslatos kis
történettel vendégszerepel városunkban. Fém Feri, Papír
Oszkár, Üvegénia, Barnaüveg Balambér, Polieszter és
Komposztanyó a Hulladéksziget birodalmában élnek.
Hasznosnak lenni, „újrahasznosulni”, ezt várja ki-ki a maga
különös vágyaival. Azonban Veszélyes Valér szomszédos
birodalmából megszökik Hipollónia és Elemér, hogy bosszút
álljanak száműzetésükért. Izgalmas kalandok után végül
Zöldhajú, a természet tündére rendet teremt, és mindenki
azzá válik, amivé szeretett volna. Mese és tanulság, fontos
fogalmak és gyakorlat elsajátítása a mese és színház
varázsa révén. Ez a Kukacsoda mesedarab.
A gyerekek nem csak az előadás közben csatlakoznak
be a játékba, de szívesen vesznek részt az azt követő
feldolgozó beszélgetésben is, mely keretében a szelektív

Szereposztás:
Nagymama, Komposztanyó: Módri Györgyi
Kati: Molnár Annabella
Balambér, színes üveg: Cservenák Vilmos
Üvegénia, fehér üveg: Horváth Csenge
Polieszter, műanyag hulladék: Diószegi Imola
Fém Feri, fém hulladék: Keresztes Gábor
Papír Oszkár, lakóhelye papírkosár: Keller Márton
Elemér, elhasznált elem: Kulcsár-Székely Attila
Hippolónia, hipó, mérgek: Hirschl Laura
Zöldhajú. a természet tündére: Soltis Eleonóra
Beszélgetést vezeti: Kellerné Egresi Zsuzsanna
Ügyelő: Madár K. Zoltán
Rendezőasszisztens: Péti Krisztina
Súgó: Bónis Xénia
Zeneszerző: Radványi Balázs kétszeres Kossuth-díjas
Zenei vezető: Óhidi Levente
Díszlet-és jelmeztervező: Libor Kati
Koreográfus: Kálmán Péter
Rendező: Tóth Géza

„TAPSOLJ CSAK NÉKEM” – a Veszprémi Petőfi Színház operettgálája
2022. február 23., szerda, 19.00 óra / Szakszervezetek Művelődési Háza
Utazás az operett csodálatos világába!
Az operettirodalom gyöngyszemeit felvonultató zenés
utazás igazi kikapcsolódást ígér a műfaj kedvelőinek.
Felcsendülnek a legnagyobb operett slágerek a Veszprémi
Petőfi Színház művészeinek előadásában. Könnyed dallamok,
szerelem és humor fergeteges hangulattal fűszerezve!
Közreműködnek a Veszprémi Petőfi Színház művészei és fiatal
tehetségei, valamint Horváth Elemér Emi és Horváth Péter
zenészek.
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ÉEGYENLŐEMCÉNÉGYZET – tudományos, zenés előadás
2022. február 25., péntek, 18.00 óra / Szakszervezetek Művelődési Háza
„Érdemdús matematikai-fizikai kutatásaiért, különös
tekintettel a fotoelektromos-effektus törvényének
felfedezésére.” – a Svéd Tudományos Akadémia hivatalos
indoklása, amikor 1921-ben (végre) Albert Einsteinnek ítélték
a fizikai Nobel-díjat.
1911-ben már a tizenegyedik alkalommal gyűlt össze a
Svéd Akadémia által kijelölt Nobel-bizottság, hogy eldöntse,
kik fognak abban az évben a legmagasabb tudományos
kitüntetésekben részesülni. Alfred Nobel leszögezte a
végrendeletében, hogy „… kifejezetten akarom, hogy a
díjak odaítélésében a nemzetiség kérdése fel ne merüljön,
így tehát a díjat a legméltóbb nyerje el, akár skandináv az,
akár nem.” De a svédek azért nagyon el voltak keseredve,
hogy az első jelölt, a fizikus Wilhelm Röntgen óta már 36
tudóst díjaztak (itt az irodalmi és a béke-díjakat nem vettem
figyelembe), és még mindig nem volt svéd kitüntetett. Azt
persze túlzás lenne mondani, hogy ekkor már nagyon lejtett
a hazai pálya, mert Allvar Gullstrand igenis megérdemelte
az orvosi Nobelt, de talán soha nem hozott ilyen könnyen
döntést a Bizottság. A baj az volt, hogy az első svéd
Nobelesként Gullstrand olyan nagy tiszteletnek örvendett,
hogy állandó tagja lett annak a szakmai bizottságnak,
amely a jelöléséket fogadta, vagy éppen elutasította. A
történet minket József Attila és Horger Antal úr viszályára
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emlékeztethet: „Ön, amíg szóból értek én, nem lesz tanár
a féltekén – gagyog s ragyog.” Mindenki értse, akinek füle
van: Gullstrand eldöntötte a „kedves fejében”, hogy Albert
Einstein márpedig nem lesz fizikai Nobel-díjas. Hiába
terjesztették elő a fizikusok minden évben Einsteint, Allvar
mindig negatív értékelést adott, és amióta feloldották a
titkosítást, az is kiderült, hogy még csak nem is értette a
relativitáselméletet a makacs és antiszemita svéd.
1921-re a fizikusok végre rájöttek a megoldásra. Szintén
Nobel végrendeletében rejlett, ugyanis Nobel hangsúlyozta,
hogy az emberiségnek konkrét „hasznot” hozó felfedezések
kerülnének előnybe, és Gullstrand legtöbbször éppen
ebbe kötött bele: szerinte a relativitáselméletnek semmi
kézzelfogható haszna nincs és nem is lesz. Ezért 1921ben már két okot is felhoztak a fizikusok az akkor már
világhírű Einstein jelölésére: a relativitás mellett az ún.
fotoelektromos-effektus elméletének a kidolgozását is a díjra
méltónak tartották. Nem így a Gullstrand és a Bizottság –
mind a kettőre negatív értékelést adott. De akkor már olyan
nagy volt a nemzetközi nyomás, hogy a Svéd Akadémia
végül abban az évben nem is adta ki a fizikai díjat, hanem
független szakértőket kértek föl az értékelésre. Így végül a
második téma átment, és 1922-ben két fizikai díjat osztottak
ki: az 1922-est Niels Bohr kapta meg, és az előző évit végre
Albert Einstein.
Éppen száz éve kapta meg tehát a nagyon megérdemelt
tudományos kitüntetést Albert Einstein, minden idők
egyik legnagyobb gondolkodója. Neki állítunk emléket, sok
meglepetéssel.
Nagy Péter

ESEMÉNY / RENDEZVÉNY
Februári események a Szűzanya
csíksomlyói kegytemplomában,
pápai kisbazilikában
Február 2. Urunk bemutatása. Gyertyaszentelő Boldogasszony
Az Istennek szentelt személyek világnapja. Szentmisék sorrendje:
8.00, 10.30 és 18.00 órától. A Szentmisék keretében megáldjuk a hívek által
hozott gyertyákat.
Február 5., Elsőszombat. Ünnepélyes Szűz Mária-köszöntő
Délután 4 órától kezdődnek az imaórák, 6 órától szentmise lesz,
majd ünnepélyes rózsafüzér-imádság és körmenet.
Február 11. Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária.
A betegek világnapja
Szentmisék sorrendje: 8.00, 10.30 és 18.00 órától. A 10.30-as szentmise keretében
zajlik az idősek és betegek zarándoklata, valamint a betegek szentségének
a kiszolgáltatása.
Február 22. Szent Péter apostol székfoglalása. Ünnep
Február 24. Szent Mátyás apostol. Ünnep
Az imaapostolság szándékai:
A szerzetesnővérekért és a megszentelt életet élő nőkért.
Általános imaszándék: Imádkozzunk a szerzetesnővérekért és a megszentelt
élet más formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy
folyamatosan új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.

A kegytemplomban a Szentmisék sorrendje:
hétköznap reggel 7:30-tól és 18 órától, vasárnap reggel 8.00, 10.30-tól és 18 00-órától.
Minden Szentmise előtt gyóntatunk.

Szeretettel várjuk önöket!
Pax et bonum!
Ferences Rendház – Csíksomlyó, tel.: 0266–371449
iroda@csiksomlyo.ro
templomigazgato@csiksomlyo.ro
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KÁJONI JÁNOS MEGYEI KÖNYVTÁR
https://konyvtar.hargitamegye.ro

MIRK LÁSZLÓ: ERDÉLY LELKE SZÓLAL – könyvbemutató
2022. február 10., csütörtök, 17.00 óra / Kájoni János Megyei Könyvtár
Mirk László nyugalmazott újságíró-szerkesztő és
irodalomtanár frissen megjelent kötetében az erdélyi
magyar irodalom kilenc jeles alkotójának portréját rajzolta
meg. Érdekes, kevésbé ismert életrajzi adatokkal, irodalmi
szövegekkel, versekkel, idézetekkel egészülnek ki az írói
arcképek. Kós Károly, Áprily Lajos, Bánffy Miklós, Reményik
Sándor, Tamási Áron, Dsida Jenő, Tompa László, Kemény
János és Kányádi Sándor portréja rajzolódik ki az Erdély lelke
szólal című kötetben összegyűjtött írásokban, amelyek 2019
októbere és 2021 márciusa között jelentek meg a Krisztus
Világa című folyóiratban.

A kötetet bemutatja és a szerzővel beszélget Sarány István
újságíró, a Hargita Népe napilap főszerkesztője mutatja be.
A kötet címét Tompa László Őszi üdvözlet – Kós Károlynak
című versének utolsó strófájából emelte ki Mirk László, mert
meggyőződése, hogy „üzenete valamennyi szerzőre egyaránt
találó”.
„Falak omolhatanak,/ kövek is váshatnak,/ magaslik,
nem porlad/ a megtartó példa.” – idézi Kányádi verssorait a
zárszóban, hozzáfűzve: „Hiszem, hogy ez a pár soros bizonyosság
nemcsak Kós Károly életpéldájára érvényes, hanem a többi jeles
erdélyi szépíróra is, akik helyet kaptak ebben a kis könyvben.”

XIV. NEMZETKÖZI FELOLVASÓMARATON – NEMES NAGY ÁGNES
2022. február 15., kedd, 10.00 óra / Kájoni János Megyei Könyvtár
2022-ben immár tizennegyedik alkalommal szervezik meg
a Nemzetközi felolvasómaratont, amelynek tavaly tizenkét
országból mintegy 21.500 résztvevője volt. A Kájoni János
Megyei Könyvtár 2014 óta főszervezője a határokon átívelő
felolvasásnak, Hargita Megye Tanácsának támogatásával.
Benedek Elek, Orbán Balázs, Jókai Mór, Arany János, Gárdonyi
Géza, Móricz Zsigmond, Kányádi Sándor, Tamási Áron, Szabó
Magda, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, József Attila, Pilinszky
János művei után, 2022. február 15-én, Nemes Nagy Ágnes
(1922–1991) alkotásait szólaltatjuk meg, születésének 100.
évfordulója alkalmából.

A határokon átívelő felolvasás célja továbbra is ráirányítani
a figyelmet, érdeklődést magyar irodalmunk egy-egy
kiemelkedő személyiségére, életművére, azokra az emberi,
erkölcsi, művészi értékekre, melyek ma is aktuálisak,
felfedezni benne mindazt, amit magunkénak érzünk, mert
klasszikusokat olvasni fontos, jó, együtt olvasni még jobb.
A felolvasás központi helyszíne idén is a Kájoni János
Megyei Könyvtár előadóterme (a részvételhez előzetes
egyeztetés szükséges a 0753 073 489-es telefonon).
Ugyanakkor a világ bármely pontjáról bárki csatlakozhat, a
felolvasás nyelve nemcsak magyar lehet, Nemes Nagy Ágnes
műveit fordításban is megszólaltathatják a felolvasók. A
felolvasás helyszíne is szabadon választható.
A jelentkezés online módon történik, 2022. február 11-ig.
A jelentkezési űrlap elérhető a Kájoni János Megyei Könyvtár
honlapján jobboldalt, a Nemes Nagy Ágnes felolvasómaraton
– 2022 szövegre/címre kattintva. Az esemény Facebookoldalán is lehet regisztrálni az esemény leírásában található
linken: XIV. Felolvasómaraton: Nemes Nagy Ágnes – 2022
Kapcsolattartó: Török Edit 0753 073 489, Kelemen Katalin
0720 544 093 (hétköznap: 11.00–15.00 óra között).
Összeállította: Kelemen Katalin
Kájoni János Megyei Könyvtár
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JÉGKORONG

Fotó: Halmágyi Zsolt

Főpróba után jöhet az előadás a Csíkszeredai Sportklub
jégkorongcsapata számára, ugyanis február 6-án a Gyergyói
HK elleni hazai mérkőzéssel véget ér számukra az Erste
Liga alapszakasza. A mezőny február 19-én tudja le utolsó
mérkőzéseit, amelyet követően kialakul, hogy mely csapatok
kerülnek be automatikusan a felsőházi rájátszásba és mely
csapatok kényszerülnek selejtezőt vívni.
Utóbbi nem fenyegeti a címvédő kék-fehéreket, hiszen
biztosan az élmezőnyben végeznek.
A selejtezőben a 7–10. helyezettek párba rendeződve
vívnak párharcot, az egyik fél harmadik győzelméig. Jelen
állás szerint a MAC HKB Újbuda, a Debreceni DEAC, a DVTK
Jegesmedvék és a Titánok lesznek érdekeltek ebben a

körben. Ez utóbbi csapatot viszont még beelőzheti a
Dunaújvárosi Acélbikák, így az utolsó pár mérkőzés fontos
lesz számukra.
A negyeddöntő mérkőzései így várhatóan február
végén kezdődnek el. Az alapszakasz, majd a selejtező
eredményei függvényében az első négy helyezett
ellenfelet választ magának a gyengébben rangsorolt
csapatok közül. A negyeddöntőtől kezdődően a párharcok
az egyik fél negyedik győzelméig fognak tartani.
A Rico Rossi–Hozó Levente edzőpáros által felkészített
csíkiak az Erste Liga alapszakaszának vége és a rájátszás
kezdete közti hosszas szabadnapokat sem fogják tétlenül
tölteni, hiszen a román bajnokságban is érdekeltek. A
tervek szerint ezen periódus során fogják letudni a Sportul
Studentesc, a Bukarsti Steaua, a Háromszéki Ágyúsok,
valamint a Sapientia U23 ellen elmaradt találkozókat.
A román bajnokság alapszakaszának végével az
első négy kerül a felsőházba, ahová az egymás elleni
eredményeket a felek továbbviszik. A felsőházban a négy
érdekelt csapat egy újabb 2–2 meccses oda-visszavágó
kört tud le, amely végén kialakulnak az érmes helyezések.
Persze, ha tartja magát a tervekhez a Román Jégkorong
Szövetség.
Erste Liga
• Február 6., vasárnap: Csíkszeredai Sportklub – Gyergyói
HK (18.30).

LABDARÚGÁS
Három forduló maradt vissza labdarúgó másodosztály
alapszakaszából, amely végén a mezőny két részre
tagolódik. Az első hat helyezett a felsőházban, míg a
7–20. helyezettek az alsóházban küzdenek két csoportra
osztva.
A Valentin Suciu által felkészített FK Csíkszereda három
fordulóval a vége előtt a hetedik helyen áll két ponttal
lemaradva az 5–6. helyet elfoglaló Bodzavásári FC, valamint
a Bukaresti Steaua mögött. Papíron tehát van még esély a
felsőházi rájátszásra. Ehhez első lépésként a tavaszi forduló
nyitó összecsapásán hozni kell a három pontot hazai
környezetben, a Dési Unirea ellen. A záró két fordulóban is

kötelezőek a győzelmek a cél érdekében a Sellemberk elleni
idegenbeli összecsapáson, miként a Brassói FC elleni hazai
záró találkozón.
A csapat már januárban megkezdte a felkészülést a
bajnoki rajtra és nyitásként az U19-es csapatot fektették két
vállra 4–1 arányban. Az FK további felkészülési meccseket
tud le. Elsősorban a törökországi, Antalya-i edzőtáborban,
majd hazai környezetben is.
Liga II.
• Február 26., szombat: FK Csíkszereda – Dési Unirea
(11.00).
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WORLD SNOW DAY – A HÓ VILÁGNAPJA
2022. február 6., vasárnap, 9.00–15.30 / Kissomlyó Ski sípálya
A kedvezőtlen időjárás miatt az előzetesen január 16-ra
meghirdetett eseményt a szervezők – a KidsSport csapata a
Kissomlyó Ski-vel és Csíkszereda Városházával partnerségben
– kénytelenek voltak későbbi időpontra halasztani.
De ami késik, nem múlik! Február 6-án ünnepelni, sízni,
snowboardozni várják a 4 és 14 év közötti gyermekeket e jeles
világnap alkalmából. Lesz zene, arcfestés, meleg tea, zsíros kenyér,
jó hangulat és egyéb meglepetések! Hóvilágnapozzunk együtt!
További információk a KidsSport Facebook-oldalán.

KONZUL KUPA
2022. február 12., szombat / Hargitafürdő
Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa fontosnak tartja,
hogy részt vállaljon a székelyföldi sportélet, a különböző
sportágak támogatásában, illetve fellendítésében, és ezáltal
a sport, az egészséges életmód népszerűsítésében. Ennek
jegyében, partnereik – Csíkcsicsó Község Polgármesteri Hivatala,
a Csíkcsicsói Közbirtokosság, az Iskolás Sportklub Csíkszereda,
az MBPA Sportegyesület Csíkszereda, a Szekler Biathlon Center
Egyesület, a Hargita Megyei Sí-Biatlon Szövetség és Hargita
Megye Tanácsa – együttműködésével immár kilencedik
alkalommal szervezik meg a Konzul Kupa elnevezésű síversenyt.
A Főkonzulátus kezdeményezésére indított síverseny az évek
során egyre nagyobb népszerűségnek örvendett. Átlagban
200–300-an jelentkeztek a megmérettetésre, amely 2019-ben
– a lesiklás mellett – a sífutás szakággal is bővült.
További részletes információkért kövessék a Főkonzulátus
Facebook-oldalát.

PÁLOS SÍVERSENY
2022. február 18., péntek, 19.00 óra / Hargitafürdő
A pálos szerzetesek szervezésében síverseny lesz
Hargitafürdőn. A Szent István-templomban délután 5 órakor
pálos szentmisét mutatnak be, ezt követően este fél 7-től
kezdődik a díjmentes bejelentkezés, majd 7 órától indul a
18

verseny a Csipike sípályán. A díjkiosztót fél 9-től tartják.
A szervezők – a Hargitafürdőért Közösségi Fejlesztési
Egyesület és az Első Remete Szent Pál Rendje – minden
érdeklődőt szeretettel várnak!

SPORTNAPTÁR

A CSÍKSZÉKI ERDÉLYI KÁRPÁT-EGYESÜLET FEBRUÁRI TÚRAPROGRAMJA
Február 5., szombat / Farsangi túra
Lázárfalva (CSEKE Ház) – Szent Anna-tó – Lázárfalva
Túravezető: Kocsis György, Balázs Bécsi Rozália (0740 258 940)
Február 12., szombat / Küsmöd-kő túra
Túravezető: Zsigmond Éva (0745 369 116)
Február 19., szombat / Csalhó túra
Túravezető: Bölöni Sándor (0744 160 231)

Február 26., szombat / Naskalat túra
Túravezető: Kassay János (0740 173 164)

TÉLI SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEK ÉS SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK
Működnek és várják a téli sportoknak hódolókat a környékbeli
sípályák, síösvények.
Hargitafürdőn a Csipike (kék), a Miklós (piros) és a Kossuth (piros,
fekete) naponta 9.00–17.00 és 18.00–21.00 óra között használható
a pénztárnál előzetesen megvásárolt mágneskártyával. További
tudnivalók: http://harghitaski.ro/, illetve a Ski Resort Harghita Băi /
Hargitafürdő síközpont Facebook-oldalon.
A kezdő-közepes szintű Piricskei sípálya
munkanapokon 13.30–17.30 óra, illetve 18.00–21.00

óra között, míg hétvégén, ünnepnapokon és vakációban
délelőtt 9.00–13.00 óra, délután 13.30–17.30 óra és este
18.00–21.00 óra között tart nyitva. Bővebb információ:
https://mountain-rest.ro/hu
A KisSomlyó SKI sí- és snowboard pályái (kék, fekete)
naponta 10.00 és 21.00 óra között várják a vendégeket.
Jegyinfó: http://somlyo.ro/
Hargitafürdőn működik továbbá a hópánkó (snowtubing)
pálya és a korcsolyapálya is.
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A CSÍKSZEREDA KIADÓ AJÁNLÓJA
Endes Miklós: CSÍK-, GYERGYÓ-,
KÁSZON-SZÉKEK (CSÍK MEGYE)
FÖLDJÉNEK ÉS NÉPÉNEK
TÖRTÉNETE 1918-IG
Ára: 50 lej.

Bogdán Emese:
INTŐ SZÜLŐKNEK
ÉS NEVELŐKNEK
Ára: 25 lej.

Bács Béla János, Ráduly Róbert Kálmán:
DER MALER NAGY IMRE
Ára: 35 lej.

Banner Zoltán:
GAÁL ANDRÁS
Művészalbum
Ára: 65 lej.

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

Túros Eszter:
TURCZA LÁSZLÓ
Művészalbum
Ára: 50 lej.

Banner Zoltán:
MÁRTON ÁRPÁD
Művészalbum
Ára: 65 lej.

Gál Mária:
HONVÉDÉLET, FOGOLYSORS
Ára: 45 lej.

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

KOCSIS LAJOS
A Csíki Magánjavak
története 1869–1923
2009

TIVAI NAGY IMRE
Emlékezés régi csíkiakról

NAGY IMRE (1893–1976)

agyatékápoló tevékenységünket Nagy Imre, eredetileg Följegyzések címmel egy emberöltővel ezelőtt megjelent visszatekintése újrakiadásával folytatjuk. Olyan alkotás ez, amely bizonyítja, hogy a zsögödi
festőóriás nem csak az ecset, hanem a tollforgatáshoz is
kiválóan értett. Az újraközlés a kötet hangulatát ecsetelő új címmel, valamint több mint százhúsz tusrajzzal,
rézkarccal, fametszettel és színes reprodukcióval egyetemben történik. Ezek közül néhány most jelenik meg
nyomtatásban először.

2010

SEBŐ ÖDÖN
A halálra ítélt zászlóalj
2011

Csíkvármegye
státusszimbóluma

A szobrászati vágyat egész életemben
magamban hordoztam. És megadatott
a lehetőség. Az egyéni kerámiatárgyak
tervezéséhez, megalkotásához már a dánfalvi működésem kezdetén hozzákezdtem. Itt támadt az ötlet, hogy korongolt darabokból elvont emberi
ﬁgurákat vagy éppen portrékat mintázzak. Ott szívesen korongolták meg
a megfelelő darabokat, amelyekből össze tudtam ragasztgatni a ﬁgurális
darabokat vagy meg tudtam mintázni az elképzelt portrékat.

Csíkszereda Kiadóhivatal

2008

Z s ög ödi N ag y i m r e • „ a Z úg y volt, hog y… – h a l l á K-e? ”

i aranyérmesről, egy-egy kisﬁlmet hét csíki olimpikonról,

t budapesti, Az évszázad sportolója nemzetközi gáláról.

AZ ÚTRAVALÓ-SOROZAT
EDDIG MEGJELENT KÖTETEI

ÚTRAVALÓ
2012

ISBN 978-606-92662-7-4

úgy volt, hogy…
– halláK-e? ”
Följegyzések
C sí k sz er eda K i a d óh i vat a l

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

Dr. Szádeczky Lajos:
PÁLFFY ÁRPÁD
A SZÉKELY HATÁRŐRSÉG
SZERVEZÉSE 1762-64-BEN PÁLLFY ÁRPÁD: Művészalbum
Ára: 30 lej.
Ára: 50 lej.
Azokért kell dolgozni, akikből vétettünk. Nekik tartozunk hálával, és nem
idegeneknek. Meggyőződésem, hogy itthon is eljön a kemény, eredményes
munka megbecsülésének az ideje. Az én ars poeticám, amely egész életemben elkísért, éppen ezért a kitartó munka és a türelem.
Pálffy Árpád

ISBN 978-606-8659-30-5

9 786068 659305

Zsögödi Nagy imre
„ aZ

• 2012

észített interjúimat Samaranch NOB-elnöktől Puskásig.

égy negyedórás dokumentumﬁlmet láthatnak három szé-

ZsögödiH Nagy Imre:
„AZ ÚGY VOLT, HOGY... –
HALLÁK-E?”
Följegyzések
Ára: 35 lej.

CSÍKSZEREDA KIADÓHIVATAL

Murádin Jenő:
SZÉKELYFÖLDI
ÖSZTÖNDÍJASOK
1941–1943
Ára: 35 lej.

Székelyföldi ösz töndíjasok 1941–1943

deiről. Ugyanakkor közlöm a 20. század legnagyobb spor-

GAÁL ANDRÁS: Művészalbum
Ára: 50 lej.

MURÁDIN JENŐ

Székelyföldi
ösztöndíjasok

•

a másodikok, a GDP/fő/aranyérem táblázatban az elsők

vashatnak 20 nagyszerű csíki olimpikon pályafutásáról,

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

MUR ÁDIN J ENŐ

zámláló NOB-nemzetek táblázatán. Az egy főre eső olim-

utatásának eredménye, a görögországi Olympiától a bu-

CSÍKI

SPORTTÖRTÉNET

SZÉKELYFÖLDI
OLIMPIAI BAJNOKOK,
CSÍKI OLIMPIKONOK

PÁ L F F Y Á R PÁ D

ső fokára, egy pedig paralimpiai bajnok lett. Ha Székely-

anyéremmel és két ezüstéremmel Székelyföld a világ 52.

BECZE ZOLTÁN

2013

etében öt székely sportoló állhatott fel az ötkarikás játé-

a, az általuk nyert 8 arany-, 3 ezüst- és két bronzéremmel,

on keresztül Amszterdamig gyűjtöttem az adatokat, régi

oljon a kommunizmusban köréjük húzott hallgatás fala.

BECZE ZOLTÁN · SZÉKELYFÖLDI OLIMPIAI BAJNOKOK, CSÍKI OLIMPIKONOK

Vofkori György:
Pál Pál Előd:
CSÍKSZEREDA
A CSÍKI SÍISKOLA TÖRTÉNETE
ÉS CSÍKSOMLYÓ
A csíkszeredai alpesi-sí
KÉPES TÖRTÉNETE
története 1934–2010
Ára: 120 lej, illetve
Ára: 35 lej.
MÁRTON ÁRPÁD: Művészalbum 10 példány fölött 100 lej.
Ára: 55 lej.
Murádin Jenő,
CSÍKVÁRMEGYE
Szervátiusz Anikó:
STÁTUSSZIMBÓLUMA
SZERVÁTIUSZ JENŐ:
Ára: 35 lej.
ÉLETEM, EMLÉKEIM
Ára: 50 lej.

ISBN 978-606-93243-1-8

9 786069 32431 8
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CSÍKSZEREDA KIADÓHIVATAL
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala, Vár tér 1. sz. / 143-as iroda,
tel.: 0266 315 120 / 134, e-mail: varoshaza@szereda.ro

C S Í K S Z E R E DA K I A D Ó H I VA T A L

1893. július 25-én született az 1939-től
Csíkszeredához tartozó Csíkzsögödön.
Rajzolni iskoláskorában kezdett. Iskoláit szülőfalujában, Csíksomlyón és Gyergyószentmiklóson járta.
A művészetéhez a Szőnyi Istvánnal
való találkozás vezette.
1917-ben a mezőtúri katonai művésztelepen Nagy Istvánnal és Márton Ferenccel dolgozott.
1918 őszén beiratkozott a budapesti
Szépművészeti Főiskolára, 1920–22 között pedig ösztöndíjasként a Főiskola
kecskeméti művésztelepén tanult.
1925-ben és 1926-ban Szolnay Sándorral utazott Nagybányára, ott Ziffer Sándorral is együtt dolgozott, és Marosvásárhelyen, Kolozsváron, Brassóban
rendezett egyéni kiállításokat.
1927-ben olaszországi, később ausztriai, németországi, franciaországi és
angliai tanulmányutakat tett.
1930-tól a Barabás Miklós Céh alapító tagjaként több hazai kiállításon vett
részt, s abban az évtizedben mintagazdaságot létesített Zsögödön.
1932-ben a Szinyei Merse Pál Társaság
Zichy Mihály grafikai díjjal jutalmazta.
1942-ben, a kolozsvári Művészeti Hetek nagydíját kapta, Csíkszereda képviselőtestülete pedig a tervezett zsögödi
művésztelep szervezésének művészi
irányításával bízta meg – de a telep nem
jöhetett létre.
1949–50-ben a Kolozsvári Magyar
Művészeti Intézet tanára volt.
1957-ben a Művészet Érdemes Mestere címmel, 1963-ban a Munkaérdemrend I. fokozatával, 1973-ban az Augusztus 23 Érdemrend I. fokozatával
tüntették ki.
Több külföldi egyéni és csoportos kiállítása volt: Zürich, London, Firenze,
Párizs, Moszkva.
1973-ban Zsögödben felavatták a
Nagy Imre Képtárat, amely életműve
csíki hagyatékrészének bemutatását
szolgálja.
2005-ben posztumusz Magyar Örökség-díjjal jutalmazták.
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A GUTENBERG KIADÓ AJÁNLÓJA
LÁSZLÓ NOÉMI – KÜRTI ANDREA: Darázsolás
Kiadó: Gutenberg Kiadó
Terjedelem 96 oldal, kivitelezés: cérnafűzött, keménytábla, védőborító
A koronavírus-járvány miatti karanténidőszak alatt a Gutenberg Kiadó a 2020-as év tavaszán izgalmas 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 éteri, üres terekbe vezeti el olvasóját. A dimenziók olykor kitárulnak körülöttünk, máskor magába zár a
mindenség. Arra tanít, hogyan találjunk otthont az otthontalanságban, vigaszt a magányban, szépséget a kilátástalanságban.
BALÁZS IMRE JÓZSEF: Egyformázni, 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 reﬂektál. Márton Éva illusztrációival.
A CSALOGÁNY – Örmény 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 szépség
és a bátorság, az állhatatosság és a hűség, a generációkról generációkra hagyományozódó
bölcsesség meséit Kürti Andrea illusztrátor színekben pompázó, álomszerű rajzai keltik életre.
LÁSZLÓ NOÉMI: Feketeleves
Kiadó: Gutenberg Kiadó
Terjedelem 92 oldal, kivitelezés: cérnafűzött, keménytábla
A Feketeleves minden sallangtól mentes közvetlensége egyformán szólít meg gyermek és felnőtt
olvasót. Előbbieket biztosítja arról, hogy szorongásaikkal, tanácstalanságukkal nincsenek egyedül,
utóbbiakban pedig feleleveníti az ismeretlenben lebegés fájdalmát, az első élmények ujjongását,
a hétköznapi dolgok kérlelhetetlen fontosságát. A kötet gyermekhangú megszólalója az ösztönös
megértés érvényességére emlékeztet. Rofusz Kinga illusztrációival.

GUTENBERG

KÖNYVESBOLT

Februári könyvbarát-kedvezmény a Gutenberg könyvesboltokban: 10–25%-os kedvezménnyel
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: gutenbergkonyvesboltsepsiszentgyorgy
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FEBRUÁRI ÉVFORDULÓK 2022 – Daczó Katalin összeállítása
Százhetven éve, 1852. február 2-án született Stószon
(a mai Szlovákia területén) Imre Aurél ügyvéd és
országgyűlési képviselő. 1884-től 1886-ban elkövetett
öngyilkosságáig a csíkszentmártoni kerület országgyűlési
képviselője volt.
Nyolcvan éve, 1942. február 10-én született Csíkszeredában
András Gyula színművész, a Harag György Társulat örökös
tagja.
Negyven éve, 1982. február 3-án hunyt el Szentendrén
dr. Hun Nándor belgyógyász főorvos, orvosi szakíró, aki
jelentős szerepet töltött be a csíkszentmártoni kórház
megszervezésében.
Tizenöt éve, 2007. február 3-án hunyt el Rafain Gábor
matematika-fizika tanár, a csíkszeredai Gimnázium
aligazgatója.
Nyolcvanöt éve, 1937. február 3-án született Csíkcsicsóban
és öt éve, 2017-ben ugyanezen a napon hunyt el
Csíkszeredában Búzás Balázs közgazdász, a Csíkszeredai
Városi Néptanács elnöke és az RKP csíkszeredai
pártbizottságának első titkára.
Kétszáz éve, 1822. február 6-án született Kézdivásárhelyen
Benkő Pál római katolikus plébános, a szabadságharcban
a magyar hadsereg tábori lelkésze, később Csíkszereda
plébánosa.
Kétszáznegyven éve, 1782. február 10-én született
Csíkszentdomokoson Kedves István címzetes püspök,
országgyűlési követ.
Százötvenöt éve, 1867. február 11-én született Csíkszentimrén
Balló Lázár törvényszéki bíró.
Százharminc éve, 1892. febr. 11-én született Gyimesbükkön
dr. Élthes Endre karcfalvi körorvos.
Nyolcvanöt éve, 1937. február 13-án hunyt el Baján Nagy
István festőművész. Nagy István Mindszenten született,
tanulmányainak egy részét Csíkszeredában végezte.
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Százharminc éve, 1892. február 13-án hunyt el
Gyulafehérváron Holló József Kázmér, OFM szerzetes, költő.
Csíktaplocán született.
Ötvenöt éve, 1962. február 13-án hunyt el Budapesten
Ferenczy Gyula zeneszerző, színműíró, színházszervező,
színész, aki 1926-ban megalakította az állandó lakhelyhez
nem kötött székelyföldi színtársulatot.
Száznegyvenöt éve, 1877. február 14-én született
csíkszentmihályi Sándor Imre genealógus, heraldikus,
újságíró, a kolozsvári Magyar Jelzálog Hitelbank tisztviselője.
Tizenöt éve, 2007. február 14-én hunyt el Székelyudvarhelyen
Ferenczi Géza Levente régész, a székelyudvarhelyi múzeum
igazgatója, a csíkszeredai Megyei Múzeum muzeológusa.
Hatvanöt éve, 1957. február 15-én hunyt el Budapesten dr.
Tusnádi Élthes Gyula árvaszéki elnök, kormányfőtanácsos,
lapszerkesztő, jogtudományi szakíró, egyetemi tanár.
Csíkszeredában született.
Százötven éve, 1872. február 17-én született Tiszadobon
Kohányi Gyula hírlapíró, szerkesztő, Csík vármegye
tanfelügyelője. 1918-ban a Csíki Lapokat szerkesztette.
Harminc éve, 1992. február 19-én hunyt el Budapesten
Domokos Pál Péter néprajz- és népzenekutató,
irodalomtörténész. Várdotfalván született.
Nyolcvan éve, 1942. február 23-án született Recsenyéden
Recsenyédi Fekete Miklós író, újságíró, a Hargita
Megyei Kataszteri Hivatal térképésze, a Hargita napilap
mezőgazdasági rovatának munkatársa.
Száztizenöt éve, 1907. február 23-án született
Kászonújfaluban Debreczy Sándor nyelvész, tanár, pedagógiai
író, Csoma Sándor-kutató.
Kilencvenöt éve, 1927. február 24-én született Lónyatelepen
(Hunyad megye) és harmincöt éve 1982. december
2-án hunyt el ugyanott Pál József plébános, hitvalló.
Nagykászonban is volt káplán.
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Százkilencvenöt éve, 1827. február 25-én született
Csíkmenaságon menasági Adorján Imre főgimnáziumi tanár.
Százhetven éve, 1852. február 27-én született Ozsdolán, és
kilencvenöt éve, 1927. november 11-én hunyt el Lemhényben
László József (osdolai), római katolikus plébános, egyházi
szakíró. Rövid ideig Csíksomlyón tanult.
Száznyolcvan éve, 1842. február 27-én született Gyergyószentmiklóson és száz éve, 1922. február 25-én hunyt el ugyanott
Karácson Márton, apátplébános, gimnáziumigazgató.
Tanulmányait részben Csíksomlyón végezte.

Százhúsz éve, 1902. február 27-én hunyt el Kézdivásárhelyen
P. Csomortáni Péter Gaudenc minorita szerzetes,
főgimnáziumi tanár, szakíró. Csíkcsomortában született.
Hatvan éve, 1962. február 28-án hunyt el Csíksomlyón
Wégerné Földes Anna, írónő.
Negyvenöt éve, 1977. február 4-én hunyt el Budapesten
Landt Lajosné Ady Mariska költő, elbeszélő, Ady Endre
unokatestvére. A Landt család az 1916-os menekülésig
Csíkszeredában élt. Ady Mariskának számos írása jelent meg
a helyi lapokban.

NYOLCVAN ÉVE SZÜLETETT ANDRÁS GYULA SZÍNMŰVÉSZ
Nyolcvan éve, 1942. február 10-én született
Csíkszeredában András Gyula színművész, a Harag György
Társulat örökös tagja. (Bár születésének időpontjaként
sok helyen február 2-a szerepel, saját bevallása szerint
február 10-én látta meg a napvilágot.) A Csíkszeredai
Vegyes Középiskolában (mai Márton Áron Gimnáziumban)
érettségizett 1960-ban. Már középiskolai évei alatt is
sokat szerepelt, táncolt, és az érettségit követően a
Szentgyörgyi István Színművészeti Intézetbe sikerrel
felvételizett. 1964-ben szerződött a Szatmárnémeti Állami
Magyar Színházhoz (később Északi Színház), és a társulat
tagja maradt egészen nyugdíjazásáig. Hat évtizedes
színészi pályafutása alatt mintegy másfélszáz alakításának
tapsolhatott a közönség. „Egy osztálytársam mondta
egyszer, hogy mind csodálkoztak, hogy színész lettem,
hiszen jól tanultam, bármi lehettem volna – nyilatkozta
75 évesen a Hargita Népének adott interjújában. – De
így valóban bármi voltam. Voltam koldus, voltam
király, voltam minden. De a legjobban azt szerettem,
különösen így a pályám vége felé, amikor egy darabban
négy-öt szerepet játszottam, amikor át kellett alakulni
egy előadáson belül. Át kellett maszkolni, öltözni…
Ezt szerettem a leginkább.” András Gyula repertoárján
mintegy negyven Örkény István egyperces szerepelt,
ugyanakkor küldetésének tekintette a versmondást, s
nyugdíjas színészként is – ha verset mondani hívták –
eleget tett minden felkérésnek, emellett évtizedekig
tagja volt a Gellért Sándor szavalóverseny zsűrijének.
Jeles gombászként több előadást tartott a gombákról
különböző rendezvényeken. A Szent-Györgyi Albert

Középiskolás diákként Csíkszeredában az Atheneum színpadán
(néhai András Gyula tulajdona)

Társaság 1998-ban, mint az évad legjobb epizódszínészét,
Nádai István-emlékplakettel tüntette ki. András Gyula
2017. március 24-én hunyt el Szatmárnémetiben. (Daczó
Katalin: „Voltam koldus és voltam király”: Születésnapi
beszélgetés András Gyula színművésszel című cikke
nyomán. Hargita Népe, 2017. febr. 10.)
23

NEVES CSÍKIAK
ÉVFORDULÓ – 2022

NYOLCVANÖT ÉVE SZÜLETETT BÚZÁS BALÁZS
Nyolcvanöt éve, 1937. február 3-án született Csíkcsicsóban
Búzás Balázs közgazdász, a Csíkszeredai Városi Néptanács
elnöke és az RKP csíkszeredai pártbizottságának első titkára.
Kolozsváron vasúti szakiskolában tanult, majd az
Unirea gyár vasesztergályosa volt. 1954–55-ben a
Hargita Bányavállalatnál, 1955–56-ban a madéfalvi
vasúti műhelyeknél vasesztergályosként dolgozott.
1956 és 1959 között katonai szolgálatot teljesített a
craiovai repülő- és vadászezrednél. Katonaság után
ismét a madéfalvi vasúti fűtőház dolgozója lett, majd
Brassóban dízel-mozdonyvezető képesítést szerzett
és 1961-ig mozdonyvezetőként dolgozott. 1961-től
regionális KISZ titkár, 1962 és 1964 között a rajoni
pártbizottságnál a vállalatok gazdasági irányítója,
1964-től rajoni mezőgazdasági titkár volt. 1966-ban a
marosvásárhelyi Papiu Ilarian Líceumban érettségizett.
1966 után a Mezőgazdasági Termelőszövetkezetek Megyei
Szövetségének alelnöke majd elnöke, 1968-tól
a megyei zöldség- és gyümölcstermelő és értékesítő
vállalat igazgatója.1976-tól a megyei pártbizottság
gazdasági osztályán irányító, ugyanebben az évben
államvizsgázott gazdasági irányítás és vezetés szakon a
bukaresti Stefan Gheorghiu Akadémián. 1977 májusától
1983 októberéig a csíkszeredai Városi Néptanács elnöke,

Betakarítási kampány. Jobbról az első Búzás Balázs.
(néhai Fülöp Zoltán tulajdona)
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Búzás Balázs (néhai Búzás Balázs tulajdona)

és az RKP csíkszeredai pártbizottságának első titkára volt,
Ráduly Eleket követte Csíkszereda városvezetői székében.
Búzás Balázs polgármestersége alatt fejeződött be a
történelmi városközpont lebontása. Ugyanakkor több
mint háromezer tömbházlakás épült fel (Tudor II., Kalász
negyed, központ). Ekkor kezdődött az új városközpont
kialakítása, felépült a megyeház, a Szakszervezetek
Művelődési Háza, a Hargita Szálló, felépült a központi
piaccsarnok, új kereskedelmi és szolgáltatási egységek
jöttek létre, bővítették az ivóvíz- és szennyvízhálózatot,
a derítőállomást, a város úthálózatát. Ekkor hozták létre
a Suta tavat, és modernizálták a város strandjait. 1983
októberében testvére, Búzás László illegális tevékenysége
miatt, a szekuritate parancsára leváltották a város éléről.
Ezt követően, 1986-ig az ILF Tröszt igazgatója volt, majd
1990 februárjáig megyei egészségügyi igazgatóság
gazdasági igazgatója, majd 2000-ig a beruházási és
beszerzési osztály főnöke lett. Öt éve, 2017. február 3-án,
a nyolcvanadik születésnapján hunyt el Csíkszeredában.
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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
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: office@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
GALÉRIÁK
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.
ÉTTERMEK
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, 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
MORRISON MUSIC PUB&PIZZA / Hargita u. 6.
tel.: 0746 399 751
BÁROK, 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
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CUKRÁSZDÁK
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
SZÁLLODÁK
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
PANZIÓK
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
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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
HARGITAFÜRDŐ
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

CSÍK-INFO

HASZNOS INFÓK
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
SPORT
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
TAXIK
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
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 130170
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 óra között
0754 800 808 Orange-hálózat
0723 800 808 Vodafone-hálózat
HASZNOS TELEFONSZÁMOK
MEGYEI TÁVHÍVÓSZÁM: 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
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CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS
ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEI

CSÍKSZEREDA
ÖNKORMÁNYZATI SZÍNHÁZA

HARGITA NEMZETI
SZÉKELY NÉPI EGYÜTTES

530102 Csíkszereda
Temesvári sgt. 6. sz.
Tel.: +40 266 310 670
E-mail: titkarsag@csikijatekszin.ro
www.csikijatekszin.ro

530102 Csíkszereda
Temesvári sgt. 6. sz.
Tel./fax: +40 266 371 362
E-mail: office@hargitatanc.ro
www.hargitatanc.ro

CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM
MIKÓVÁR

CSÍKINFO  TURISZTIKAI
INFORMÁCIÓS IRODA

530132 Csíkszereda, Vár tér 2. sz.
Tel.: +40 266 372 024
Fax: +40 266 311 727
E-mail: info@csikimuzeum.ro
www.csikimuzeum.ro

530110 Csíkszereda
Majláth Gusztáv Károly 2. sz.
Tel./fax: +40 266 317 007
E-mail: csikinfo@szereda.ro
www.szereda.ro

CSÍKSZEREDA KIADÓHIVATAL

VÁROSI SPORTKLUB
CSÍKSZEREDA

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala
Csíkszereda, Vár tér 1. sz.
Tel.: +40 266 371 464
E-mail: varoshaza@szereda.ro

Erőss Zsolt Aréna
Csíkszereda, Stadion u. sz. n.
Tel.: +40 751 101 229

