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MEGEMLÉKEZÉS AZ 1848–1849-ES MAGYAR FORRADALOM
ÉS SZABADSÁGHARC ÉVFORDULÓJÁN
2022. március 15.
Március a tavasz, a megújulás időszaka, és nekünk,
magyaroknak erre az időszakra esik a legfelemelőbb ünnepünk,
a március 15-e. Talán nem véletlen, hogy 174 évvel ezelőtt
éppen tavasszal fogott össze néhány, élete tavaszát megélő
fiatal, és robbantott ki egy forradalmat. Egy olyan forradalmat,
amely fölött Európa egésze csak ámult és bámult. Egy olyan
forradalmat, amely miatt minden tekintet ránk szegeződött.
Egy olyan forradalmat, amely előtt fejet hajtottak akkor
a népek és a nemzetek, és fejet hajtanak ma is. Egy olyan
forradalmat, amelyet csak csellel, árulással tudtak leverni. Egy
olyan forradalmat, amely esetében nem a győztesre, hanem
a legyőzöttre emlékeznek a történelemkönyvek. Egy olyan
forradalmat, amelyre végtelenül büszkék vagyunk, és amelynek
gondolata mindig erőt ad minden magyarnak.
Évről évre összegyűlünk ilyenkor emlékezni a hős korra, és
a természettel egy időben megújul a lelkünk is, bátorságot,
erőt merítünk mindennapi küzdelmeinkhez.
Az emlékezés jegyében Csíkszereda városvezetőit
kérdeztük a magyar szabadságharcról.

hogy azonnal hozzák nyilvánosságra a 12 pontot. Vagy arról,
melyik nyomdában nyomtassák ki, és, hol szavalja el Petőfi a
Nemzeti dalt.
Sógor Enikő: Feltéve, hogy akkor is Kolozsvár szülöttjeként
lennék jelen, elsősorban Erdély helyzetéről beszélnék. De
mint tudjuk, volt helyettem más, akinek hatására a politikai
kiáltványuk 12 pontja mellé – ha utólagos kiegészítésként
is – bekerült követelésként az Unió Erdéllyel!
Bors Béla: Biztosan a tenni akarásról, a hitben és az
összefogásban rejlő erőről és annak fontosságáról, a
kitartásról, a változások lehetőségéről és annak ténylegesen
megvalósítható terveiről beszélgetnék az ifjakkal.
Idézzen fel egy meghatározó élményt gyermek- vagy
ifjúkorából, ami ehhez a neves naphoz kapcsolódik. Vagy
emlékszik esetleg a legelső alkalomra, amikor találkozott a
’48-as forradalom témájával?
Korodi Attila: Majdnem 13 éves voltam, amikor először
lehetett hivatalosan ünnepelni a március 15-öt, és az egész
család együtt ment a Nyergestetőre, mint mindenki a
Csíki-medencében, és nemcsak. Csodálatos volt, akárcsak
az, hogy ennek ellenére szüleimnek, nagyszüleimnek és az
iskolának köszönhetően azelőtt is minden évben csendesen
megemlékeztünk erről a napról.

Időutazás: 1848. március 15-ét írunk, a Pilvax kávéházban
vagyunk. Miről beszélgetne épp a pesti ifjakkal?
Korodi Attila: A kora reggeli órákban vagyok ott velük.
Beszélgetés helyett csendesen iszom a kávémat, és figyelek.
Magamba szívom azt a hitet, lelkesedést, tettvágyat és víziót,
ami bennük van. Micsoda lehetőség Petőfit, Jókait, Vasvárit,
Degrét és a többieket figyelni, miközben arról vitáznak,
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is jobban eljusson a márciusi ifjak hite, lendülete, hősiessége,
szabadságvágya?
Korodi Attila: Elsősorban azt kell megértsük, hogyan
tapasztalják a világot ma a fiatalok. Hozzájuk nem tudunk a
szónoklatok, koszorúzások, klasszikus megemlékezések révén
szólni. Rendkívüli történelemórákra, Instagram reelekre,
TikTok videókra és RedBull Pilvaker típusú megmozdulásokra
van szükség. Nagy felelősség ez számunkra, mert azt
gondolom, egyrészt kötelességünk megismertetni velük
történelmünket, másrészt a márciusi ifjak óriási inspiráció
lehetnek a mai fiatalság számára is.
Sógor Enikő: A Fonográf együttes 1984 decemberében tartott
búcsúkoncertjeinek felvételeiből összeállított Búcsú című
albumon szerepel a Nemzeti dal. Talán akkor, kamaszként ezt a
felvételt hallgatva kezdett először érdekelni, hogy mi is történt
‘48-ban. Azt csak mellékesen említem, hogy teljesen illegálisan
kerültem birtokába a felvételnek, és ha fény derül arra, hogy
ezt hallgatom, az egész családom bajba keveredett volna. Mert
1984-ben Magyarországon is kommunizmus volt még, ott sem
lehetett szabadságharcról beszélni, a történelmi tény ellenére
sem. Az anyaországban csak 1990-től nemzeti ünnep és a
szabad sajtó napja március 15-e.
Bors Béla: Már kisgyermekkoromban találkoztam a ‘48-as
forradalom témájával, hiszen szüleim minden évben kézen
fogva elvittek az ünnepségre. Aztán kisiskolás koromban
talán már valamivel többet éreztem, értettem meg az
ünnepségből, ugyanis emlékszem, hogy megragadt egy-egy
elismételt név, egy hangosan felcsendülő ének, az ünnepi
öltözet, és talán az ünnepi beszédekből is átjött annyi,
hogy kisfiúként akkor, ott azonosulni tudtam könnyen az
ünnepelt hősőkkel. Hiszen melyik kisfiú ne szeretne bár
egy képzeletbeli pillanatra szabadságharcos lenni?! Annyit
megértettem, hogy ők valami igazán maradandót tettek
értünk, magyarokért, azért ünnepel mindenki olyan büszkén.
Volt egy alkalom, amikor kisdiákként, az ünnepség
alatt kokárdát árultam az ünneplő tömegnek. Az, akkor
büszkeséggel töltött el, hiszen aznap nem rendhagyó módon
ünnepeltem, hanem úgy éreztem, hasznosan része vagyok a
közösségnek.
Bár a 48-as forradalom a fiatalok forradalma volt, sok mai
fiatal nem tudja ezt. Mit lehetne tenni azért, hogy hozzájuk

Sógor Enikő: Ahogyan az én példám is mutatja, nem rossz
ötlet a fiatalok nyelvén megszólaltatni a történelmi tényeket,
az általuk használt, fogyasztott formákban, felületeken
megjeleníteni. Kérdés is bennem, hogy például miért nem
készül Petőfi életéről és benne a ‘48-as szabadságharcról is
egy játékfilm.
Vannak jó példái a korszerűsített fogyaszthatóvá tételnek.
A magyar könnyűzene szereplői közül sokan használták
forrásként Petőfi verseit, köztük a Nemzeti dalt. Ott van
Hobo, a Pokolgép, az Ossián, a Racka Jam, a Fonográf vagy
Koncz Zsuzsa, vagy épp a Rapülők, a Belga és a RedBull
Pilvaker.
Nagyon sok múlik azonban a magyar nyelv és irodalom,
illetve a történelem oktatáson, a pedagógusok személyiségén,
de azon is, hogy a szülők saját példájuk által át tudnak-e adni
bármiféle lelkesedést a magyar hőstettek iránt.
Bors Béla: Véleményem szerint az akkori ifjak és a mai
fiatalok sokban hasonlítanak egymáshoz. A mai fiatalok
legtöbbjének, akárcsak a márciusi ifjaknak, van jövőképe,
felismerik a változás adta lehetőségeket és ha a helyzet
megkívánja, lázadnak is. Ezt azonban más eszközökkel teszik,
másként nyilvánul meg lázadásuk. A 21. században ugyanis
a cél és az eszköz más, nem a fiatalok! Ahhoz, hogy hozzájuk
is eljusson a márciusi ifjak hite, lendülete, hősiessége, azt
gondolom, hogy támogatni kell őket, megbízni bennük és
biztatni arra, hogy összefogással akár ők is lehetnek koruk
hősei!
Az 1848–1849-es magyar forradalom és szabadságharc
évfordulójára szervezett megemlékezések pontos programját
Csíkszereda Városháza Facebook-oldalán és a helyi sajtóban
közöljük.
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ÜNNEPI HANGVERSENY MÁRCIUS IDUSÁN
2022. március 14., hétfő, 19.00 óra / Szakszervezetek Művelődési Háza
A Csíki Kamarazenekar és a Georgius Kamarazenekar idén
is köszönti a március 15-i ünnepségsorozat résztvevőit!
Hangversenyük a 19. és 20. század magyar zenei repertoárjából
válogat, ahol Erkel Ferenc, Kacsóh Pongrác, Kodály Zoltán,
Bartók Béla és Hubay Jenő művei hangzanak el.
Az est szólistái lesznek: Nyári László Junior Prima Díjas
hegedűművész Budapestről, akinek előadásában többek
között Bartók első rapszódiáját hallhatják. Benedekffy
Katalin szoprán és Turpinszky Gippert Béla tenor énekesek
előadásában népszerű áriák és operett-részletek hangzanak
el. Karmester: Werner Gábor Budapestről, aki a márciusi
ünnepi hangversenyek többszörös meghívottja.
Nyári László 1989. augusztus
13-án született Budapesten.
Hazai és nemzetközi versenyek
igazolják tehetségét: Zatureckzy
Ede Országos Hegedűverseny
első díja, Dohnányi Országos
Kamarazenei Verseny első díja,
amelyet három alkalommal kapott
meg, Weiner Leó Kamarazenei
Verseny első díja. Nemzetközi
porondon elért eredmények: Classic Pure Vienna Nemzetközi
Zenei Verseny vonós kategória győztese, Dolny Kubin
Nemzetközi Hegedűverseny második díja, Telemann Nemzetközi
Hegedűverseny második díja, Brahms Nemzetközi Kamarazenei
Verseny különdíja, Grand Prize Virtuoso Nemzetközi Zenei
Verseny első díja.
Benedekffy Katalin
nagygalambfalvi származású
énekesnő, színésznő, Kányádi
Sándor unokahúga. Énekes
és színészi tehetsége hamar
megmutatkozott. 1998-tól
Magyarországon él, 2002-től
az ország színházainak és
operaházainak meghívottja,
operett- és musical-előadó.
Jelenlegi mestere Hamari
Júlia, világhírű énekesnő.
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Turpinszky Gippert Béla
Budapesten született. Zenei
előmenetelét a következő
nagyszerű tanárok biztosították:
Adorján Ilona, Kaposi Margit,
Oberfrank Géza, Marton Éva és
Kéringer László. Rendszeresen
fellép Magyarország neves
operaházaiban (Budapest,
Szeged, Pécs).
Az estet Csíkszereda Városháza és az RMDSZ támogatja.
A belépőjegyek felnőtteknek 20 lejbe, gyermekeknek,
valamint nyugdíjasoknak 10 lejbe kerülnek, amelyeket
elővételben a Szakszervezetek Művelődési Háza
jegypénztárában lehet megvásárolni, vagy a hangverseny
előtt egy órával.

CSÍKI JÁTÉKSZÍN
www.csikijatekszin.ro

Jean-Baptiste Poquelin Molière: TARTUFFE – komédia
Bemutató: 2022. március 18., péntek, 19.00 óra / nagyterem
Nagy divatja van az akcióhősöknek. Pontosabban az akciók
hőseinek. Nevezhetjük őket politikusnak, egyházi méltóságnak
vagy éppen jó barátnak. Azoknak, akik megmondják helyettünk,
mit kell tennünk, mit kell éreznünk, eljátsszák, hogy kell
viselkednünk – és mi örömmel hiszünk nekik. Kényelmesebb,
mint ellentmondani. De miért akarunk hinni még annak is, akiről
kiderül, hogy nem méltó a bizalmunkra? Miért e vonzalom
a csalók, képmutatók iránt? Molière beszédes nevet adott
főhősének. A Tartuffe a föld alatt rejtőző szarvasgombára utal,
ahogy a csaló képmutató ember is eltakarja igazi arcát. Molière
közel 400 éve írta keserű komédiáját – de a világ, s benne
az ember mit sem változott azóta. Veszélyesek az álszentek,
de veszélyesek a hiszékenyek is, akik őket táplálják, s akik
örömmel szabadulnak a gondolkodás terhétől. S hogy ebben a
társasjátékban végül ki győz? Erre kereste a választ Molière is, s
erre keresi a választ a mi előadásunk.
Szereposztás:
Orgon, naív polgár, Elmira férje: Kozma Attila
Tartuffe, imposztor: Veress Albert

Elmira, Orgon felesége: Tóth Jess
Dorine, Mariane komornája: Szabó Enikő
Cléante, Orgon sógora: Bartalis Gabriella
Pernelle asszony, Orgon anyja: Fülöp Zoltán
Mariane, Orgon lánya, Valér szerelme: Balázs-Bécsi Eszter
Damis, Orgon fia: Nagy Gellért
Valèr, Mariane szerelme: Jakab Tamás
Lőrinc, Tartuffe jobb keze: Borsos Tamás
Lojális úr, a törvény embere: Lőrincz András Ernő
Flipote, Pernelle asszony szolgálója: Kraft Noémi
Első rendezőasszisztens: Veress Albert, második
rendezőasszisztens: Bartalis Gabriella,
súgó: Balázs Hunor, ügyelő: Kraft Noémi,
dramaturg: Lőkös Ildikó, díszlet- jelmeztervező:
Adriana Grand.
Fordította: Vas István
Rendező: Victor Ioan Frunză
Az előadás 16 éven aluliak számára nem ajánlott.

Janne Teller: SEMMI
2022. március 27., vasárnap, 16.00 óra / Hunyadi László Kamaraterem
„Semminek sincs értelme, ezt régóta tudom. Ezért semmit
sem érdemes csinálni. Erre most jöttem rá." Ezekkel a
szavakkal hagyja el Pierre egy nap az osztálytermet.
Osztálytársai erre elhatározzák, hogy nihilista társuknak
bebizonyítják az ellenkezőjét. A terv szerint egy régi
pajtában gyűjtenek össze mindent, aminek van értelme.
De először csak egy fejetlen játékbaba, egy zsoltároskönyv,
régi fényképek, elszáradt rózsaszirmok gyűlnek össze. Ezért
a diákok azt találják ki, hogy mindenkinek valami számára
különlegesen fontosat kell odaadnia.
2021 októberében indult útjára a felnőttek és gimnazisták
színjátszó csoportja, „Harmadik figyelmeztetés” néven.
A pandémia időszaka jelentősen megnehezítette a
műhelymunkát, az együttlétet, a közös alkotói folyamatot,
épp ezért megkülönböztetett örömhír, hogy a színházi

világnapon a diákszínjátszók Gimesi Dóra adaptációja alapján
színpadra állítják Janne Teller Semmi című regényét, amely
megjelenése óta kamaszok százezreinek adott katarktikus
olvasmányélményt szerte a világon.
Szereposztás:
Agnes Aarne: Nagy Andrea
Sofie Nielsen: Darvas Karina
Elise Jensen: Mihók Bea
Henrik Eskildsen: Gegő Karola
Kaj Hansen: Konrád Emőke
Jan-Johan Henderson: Mezey Koppány
Hans Raaberg: Kovács Norbert
Pierre Anthon: Silló Dóra
Mathilde Eskildsen tanárnő: Balázs-Bécsi Aliz
Rendező: Borsos Tamás
7
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Fotó: Veress Albert
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HARGITA NEMZETI SZÉKELY NÉPI EGYÜTTES

www.hargitatanc.ro

NÉZZ BE TE IS A SZEREDAI FONÓBA!
Minden szerdán, 18.00 óra / Városi Művelődési Ház
nekik is gyakran tudunk tanácsot, irányt vagy megoldást
nyújtani.
Ennek a közösségnek az önzetlen hozzájárulásából
készülhetett el a Hargita együttes nemrég bemutatott „Divat
a népviselet” című előadásának egyik részlete, a „csipkék,
varrottasok” összeállítása.
Mi rendszeresen itt vagyunk, télben, avagy tavasz küszöbén.
Nézz be te is a Szeredai Fonóba, amelynek természetesen
velejárója egy kellemes beszélgetés, szerdánként 18.00 órától,
a csíkszeredai Városi Művelődési Házban.

A Szeredai Fonó rendszeresen működő nyitott műhely.
Kézimunkázó asszonyok közössége, akik kiválóan horgolnak
csipkét, fűznek gyöngyöt, díszítenek, hímeznek, és kiemelt
figyelmet fordítanak a népviseletekre. Így összpontosul
sokféle tudás, válik ugyanakkor közkinccsé, mert csatlakozhat
ide bárki, aki nyitott és érdeklődő a kézimunkázásban és a
népviselet megismerésében, kutatásában.
Gyakran érkeznek olyan érdeklődők, akik valamely örökölt
vagy vásárolt népviseletdarabjukat szeretnék kiegészíteni,

ZUGTÁNCHÁZ
Minden hétfőn, 19.00–21.00 óra / Városi Művelődési Ház
Közkedvelt programunk a Zugtáncház, hiszen a rendszeres
néptánctanulás és kipróbálásának lehetősége sokak számára
jelent megoldást a néptáncismeretek pótlására vagy egy kis
kikapcsolódásra.

A Zugtáncház Csíkszeredában minden hétfőn 19.00–21.00
között biztosít tánctanulási lehetőséget felnőtteknek, kezdő
és haladó csoportokban.
A kisgyermekes szülők is élhetnek e kiváló lehetőséggel,
ezért minden alkalommal 19.00–20.30 között
gyermekfoglalkoztatás zajlik.
A program ingyenes, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Csoóri Sándor Alap által nyújtott támogatásából valósul meg,
a Hargita Együttes székhelyén, a Városi Művelődési Házban,
az András Alapítvány szervezésében.
Táncot oktatnak a Hargita Együttes táncosai: Antal Zsolt,
Gábor Dénes, Halász Anna, Miklós Emőke.
György Katalin
András Alapítvány
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Fotók: Gegő Imre
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ESEMÉNY / RENDEZVÉNY

LITZMANN-EMLÉKTÚRA
2022. március 8., kedd

1917. március 8-án a magyar királyi miskolci 10. honvéd
gyalogezred és a 39. honvéd hadosztály többi egysége
hősies küzdelemben visszafoglalta az oroszoktól az Úzvölgye
térségében levő, stratégiailag kiemelten fontos Magyaros-

tetőt. Az ütköztetet Karl Litzmann tervelte ki és gyakoroltatta
be, akit Csíkszereda város közönsége még abban az évben
díszpolgári címmel tüntetett ki.
A százéves évforduló alkalmával emléktúrát szervezett
Csíkszereda Polgármesteri Hivatala, és a kezdeményezés
azóta hagyományossá vált. Március 8-án, kedden ismét útnak
indulnak az érdeklődők. Az emléktúrához bárki csatlakozhat,
a részvétel azonban regisztrációhoz kötött.
A részvételi szándékot a darvasattila@szereda.ro e-mail
címen vagy a 0742 668 958-as telefonszámon jelezhetik
március 4-én, pénteken 12.00 óráig. A végleges létszám
ismeretében a regisztráltakkal hétfőn, március 7-én közöljük
a részletes tudnivalókat.

VERESS ALBERT: EMLÉKEIM MOZAIKJA. TÖPRENGŐ ELME –
könyvbemutató
2022. március 24., csütörtök, 17.00 óra / Csíki Mozi
Általában a szellemi pályán dolgozó embert nevezzük
értelmiséginek. Holott értelmiséginek lenni kicsit
többet jelent, mint orvosnak lenni, tanárnak lenni,
papnak lenni, mérnöknek lenni vagy újságírónak lenni.
Talán… Úgy, ahogyan azt József Attila fogalmazta meg
Születésnapomra című versében: „Én egész népemet
fogom / nem középiskolás fokon / taní- / tani!”. Mert
értelmiséginek lenni magatartást is jelent a tudás
megszerzése és gyarapítása, no meg a jól végzett munka
mellett. A jó tanár nem szűnik meg értelmiséginek lenni,
mikor délben leteszi a krétát, az orvos sem, amikor leveti
köpenyét és becsukja a rendelő ajtóját, s a pap sem,
amikor kilép a templom kapuján – és folytathatnánk
a sort –, mert nem egyszerű szakembernek tekintjük
őket, hanem követendő példának, akire felnézhetünk,
akiről érezzük, hogy felelősséggel viseltetik közössége
iránt. Veress doktorban is az értelmiséginek ezt a
típusát ismertem meg. Önéletírása – amelynek második
kötetét tarthatja kézben az olvasó – megerősített
ebben a meggyőződésemben. Lebilincselő, tanulságos
olvasmány… – fogalmaz Sarány István, a kötet
szerkesztője.
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MÁR A JÖVŐ SEM A RÉGI – Bányász Anna kiállítása
2022. március 10., csütörtök, 18.00 óra / Új Kriterion Galéria
Sokan fotózzák Erdélyt: a megkopó, lassan elfogyó múltat,
időt-len öregember tekinteteket, fotó erejéig feltámasztott
és kimerevített mesterségeket. Az Erdély-romantikán és
klasszikussá váló, lemerevedő székelyföldi toposzon azonban
kevesen lépnek túl.
Bányász Anna édesapja többgenerációs portán élő,
családja támogatását élvező értelmiségi, kinek meglátása
szerint igazából az értelmiség a jövő parasztja. Gazdálkodó
családban felnőve, teológiai végzettséggel, hosszú ideig
vidékfejlesztéssel foglalkozott, majd élete egy fordulópontján
úgy döntött, hogy nemcsak elméletben tanítva, hanem
gyakorlatilag alkalmazva fogja megmutatni, hogy lehet a
jószágot természete szerint, szabadon tartani, munkatársként
kezelni. Tenni egy lépést vissza, az elveszett paradicsomba, és
innen indulva újragondolni a lehetséges, fenntartható jövőt.
Közben a családban felnövő Bányász Anna egyszerre
hozza a gazdálkodás és a fotózás szeretetét, hisz édesanyja is

régóta foglalkozik fotózással. Anna olyan közel tud menni az
állatokhoz, mint a fotósok közül senki más, és a kamerát kéznél
tartva, végtelen türelemmel, a pillanatot azonnal felismerő
és megragadó érzékkel, szinte haditudósítóként iluminálja a
fenntartható jövő fele forduló gazdaság kibontakozását.
Míg Robert Capának a spanyol polgárháború
szimbólumává váló, ikonikus fényképe, a milicista halála
esetében sokan úgy tartják, hogy beállított helyzetet
rögzített, és nem a spontán pillanatot kapta el, Bányász
Anna esetében ez az attitűd kizárt: próbáljon meg bárki
teheneknek magyarázni korreográfiát...
Ebből adódóan Bányász Anna fotói frissek, életszagúak,
aktuálisak, Erdélyről szólnak, mintegy foto Cantata Profana
Transilvanicaként közvetítve Anna női megérzését, hogy már
a jövő sem a régi.
Köllő Miklós

DIMÉN ÁRON KIÁLLÍTÁSA
2022. március 24., csütörtök, 18.00 óra / Megyeháza Galéria
A gyerekszoba falaira felragasztott rajzok, egy művészeti
líceum 12 éve, ki tudja hány villámgyorsan feldobott
graffiti, egy bukaresti képzőművészeti egyetem, jó pár
tetoválás, kisebb csíki és budapesti tárlatok és kb. 1234(...)
telerajzolt papír után Dimén Áron elérkezik a Megyeháza
Galériába, ahol a kiállítótér mikrokozmoszát egy friss, az
alkotó 20-as éveire visszatekintő munkákból álló sorozat
tölti be, ami – az ő saját szavaival – az első normális
kiállítása egy galériában. És ki ne lenne kiváncsi valaminek
az első pillanataira, a kezdetek mindig izgalmasak,
kiváltképp ha élőben lehetünk szemtanúi a folyamatnak,
jelen esetben egy alkotói munkásságnak. A fiatal
csíkszeredai művész grafikái tele vannak bolyongó, nem
feltétlenül tudatos vonalakkal, de nem egy, a pályakezdőkre
jellemző keresgélő, óvatos tapogatózásról van szó, sokkal
inkább egy saját kezűleg kialakított fogalmazásmódról,
ahol egyrészt az érzelmek, a tapasztalatok, másrészt az
éber értelem egy közös tudatfolyamban olvadnak össze,
ezáltal egy nagyon is személyes betekintés lehetőségét
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nyújtva. Ezekben a kinyílásokban a néző nem pusztán a
képeken megelevenedő mitikus formák dramaturgiájának
a tapasztalója, hanem maga az alkotás folyamatának és az
emberi létélmény közös pontjai jelenlétének az érzetét is
megkapja. (...) A kreativitás itt nem a lehetőségek neonfelhősen túlcsorgó, sokirányú tumultusából ered, hanem
épp ellenkezőleg, a megkötésekből, amik a megoldás és
a probléma többoldalú megközelítésére buzdítanak. Nem
millió dologból születik egy valami, hanem egy dologból
minden.
Szén András, grafikusművész
A kiállítás szervezője: Hargita Megye Tanácsa, Hargita Megyei
Kulturális Központ és a Megyeháza Galéria.
A kiállítás április 27-ig látogatható.
A belépés az érvényben lévő jogszábályok szerint és a
védettségi igazolvány felmutatásával.

ESEMÉNY / RENDEZVÉNY
Márciusi események

a Szűzanya csíksomlyói
kegytemplomában,
pápai kisbazilikában
Március 2., Hamvazószerda
A Nagyböjt kezdete. Minden szentmise keretében lesz
hamvazás. Szentmisék sorrendje: 8.00, 10.30 és 18.00 óra.
A nagyböjt minden péntekén 17:15-től keresztúti
ájtatosságot végzünk a kegytemplomban.
Március 19., Szombat. Szent József,
a Boldogságos Szűz Mária jegyese
Főünnep. Szentmisék rendje: 7:30 és 18:00 óra.
Március 25., Péntek. Urunk születésének hírüladása.
Gyümölcsoltó Boldogasszony
Főünnep. Szentmisék rendje:
8:00, 10:30 és 18:00 óra.

Az imaapostolság szándékai:
Keresztény válaszokért a bioetika kihívásaira.
Missziós imaszándék:
Imádkozzunk, hogy a bioetika új kihívásaira
válaszul mi, keresztények imádsággal
és társadalmi szerepvállalásunkkal mindig
az élet védelmét mozdítsuk elő.

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

EGY CSÖPPNYI FRANCIAORSZÁG – interkulturális est
2022. március 3., csütörtök, 17.00 óra / Kájoni János Megyei Könyvtár, előadóterem
A Care2Travel Egyesület a Kájoni János Megyei Könyvtár
közreműködésével tavaly januárban indította el az Interkulturális estek sorozatát. A találkozók keretében 2021-ben külföldi fiatal önkéntesek vetítéssel kísért előadásokon mutatták be
saját országukat, és beszélgettek az érdeklődőkkel.
A hatodik Interkulturális est folyamán a
Franciaországból érkezett önkéntes sok érdekességet

fog megosztani vetítéssel kísért előadása során a
francia kultúráról, az ország történelméről, szokásairól,
hagyományairól.
Az eseményre szeretettel várnak mindenkit, aki érdeklődik
más országok kultúrája, sajátosságai iránt. A helyek száma
korlátozott. Az eseményen az aktuális járványügyi szabályok
betartására kérik a résztvevőket.

KOLOZSVÁRI ANDRÁS: SZARVASCSODA – könyvbemutató
2022. március 9., szerda, 17.00 óra / Kájoni János Megyei Könyvtár, előadóterem
„E gyűjteményes kötet szerzője
többszörösen rendhagyó
pályát futott be. Szokatlan a
műveinek műfaji sorrendje,
ahogy azok megíródtak
és megjelentek, eltér a
tipikustól az életút felépítése,
nemzedékéhez való viszonya,
benne szakmai befutás és
elismertség viszonya. Mire első
lírai kötete (…) megjelent, már
tucatnyi dokumentumriportkötet állt a háta mögött (…)”
– olvashatjuk a verseskötet
előszávában, amelyet dr. Bíró Béla jegyez.
A Sepsiszentgyörgyön élő újságíró, költő 2013-tól
megjelent régebbi és újabb verseit Kolozsvári András néven
közli, a hazai magyar publicisztikában tájékozott olvasók
számára B. Kovács András néven ismert, az országos, illetve
a Kovászna megyei sajtó, valamint több rádió és televíziószerkesztőség belső munkatársaként dolgozott nyugdíjzásáig.
Ugyancsak dr. Bíró Béla megállapításait idézzük a kötetről:
„Kolozsvári András legújabb verseskötetének, a
Szarvascsodának az alcíme líratörténeti felszólítás: “…avagy
adjátok vissza a magyar verset a lírának!” A kötet műfaji
megjelölése: Versek.
Versen a nyelvi kifejezésnek szabályos, ritmusos, kötött
formáját, illetve az e formában (…) megjelenő költői művet
szokás érteni. Eszerint Kolozsvári András magát a költői
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formát (…) hagyományos érzelmi-gondolati struktúrájához,
a lírához szeretné visszaterelni.(…) Az újkori költészet
mindinkább eltávolodott ettől a sémától. A hangsúly a
közösségről már társadalmilag is az individuumra, azaz a
közösségből való kiválás mozzanatára helyeződött át, az ihlet
szakrális aspektusai jobbára elsorvadtak, s a közösséghez
való visszatérés is relativizálódott. A költő gyakorta már
csak önmagával kommunikál. Ez az az attitűd (mellyel Arany
és Petőfi még polemizál) vagy a költészetnek az a formája,
melynek keretében a költők (a fokozatosan semmibe tűnő
olvasóközönség feje fölött) jobbára egymással társalognak,
a legújabb kori költészetben szinte már általánossá válik.
Kolozsvári András versei mintha valóban ezt a tendenciát
próbálnák visszafordítani”.
B. Kovács András (1949, Kolozsvár) újságíró, író, költő,
tagja a Magyar Írószövetségnek és a Magyar Újságírók
Romániai Egyesületének. A kolozsvári Babeş–Bolyai
Tudományegyetem bölcsészkarán diplomázott angol-magyar
szakon, tanári pályáját a brassói Unirea Líceum magyar
tagozatán kezdte (1972–79), majd az Ifjúmunkás (1982–88),
a Megyei Tükör és a Háromszék napilapok (1988–90)
szerkesztője, 1990-től 1998-ig a Romániai Magyar Szó
háromszéki tudósítója. 1998-tól 2014-ig ismét a Háromszék
belső munkatársa. Számos publicisztikai kötete jelent meg,
dokumentumriportok, helytörténeti munkák, és szociográfiai
riportregények.
Összeállította: Kelemen Katalin
Kájoni János Megyei Könyvtár

SPORTNAPTÁR

WINTER TRIATHLON & DUATHLON – országos bajnokság
2022. március 4., péntek / Hargitafürdő
Második alkalommal rendezik meg a téli triatlon és duatlon
országos bajnokságot március 4-én Hargitafürdőn. Az elmúlt
esztendőben az ország közel 100 leigazolt versenyzője vett
részt a megmérettetésen.
A szervezők célja, hogy idén is hasonló színvonalú
eseményt szervezzenek. Március 4-én pénteken, 10.00 órakor
fog rajtolni a verseny a Tolvajos tetőn kialakított 1 km-es futó
pályán. Kategóriáktól függően 2 vagy legtöbb 5 km-es távot
kell megtegyenek a versenyzők.
A futás után következik a biciklizést egészen a
hargitafürdői biatlon pályáig. Amíg a duatlon versenyzők
újból futással folytatják a versenyt, addig a triatlon
versenyzők sífutó léccel teszik meg a verseny utolsó
kilométereit. A szervezők várják az érdeklődőket a rajtnál
(Tolvajos tető) és a célban (Hargitafürdő - biatlon pálya) is.
A mezőnyben ott lesz Tămîrjan Róbert is, aki a
para sportolók között az idei, Andorrában rendezett
világbajnokságon két aranyéremig jutott.

Fotó: Kelemen Kinga

KOSÁRLABDA
A hónap második felében viszont jön két olyan mérkőzés,
ahol lehet keresnivalója a VSK-nak. Előbb a Dinamo otthonában
lépnek pályára, majd hazai pályán fogadják a Zsilvásárhelyt.
A VSK a 16 csapatos bajnokságban jelenleg az utolsó
helyen áll, holtversenyben a Bukaresti Rapiddal, négy
győzelem és 14 vereség mellett. Ugyanakkor a tabella alsó
fele nagyon szoros.

Szikrázó meccsei lesznek a márciusi hónapban a VSK
Csíkszereda férfi kosárlabda-csapatának. A Lászlófy Botond
által felkészített csíki kosarasok nyitásként a Román Kupa
idei ezüstérmes Craiova, majd a román bajnoki ezüstérmes
Nagyvárad és végül a friss kupagyőztes CSO Voluntari ellen
lépnek pályára. Bármelyik csapat legyőzése bravúrszámba
menne a csíki kosarasoktól, hiszen mindhárom a felsőházi
rájátszásba tart.

A VSK Csíkszereda műsora
• március 2., 21. forduló: VSK Csíkszereda – SCM U Craiova
(17.00)
• március 4., 22. forduló: Nagyváradi VSK – VSK Csíkszereda
(18.00)
• március 12., 23. forduló: VSK Csíkszereda – CSO Voluntari
(17.00)
• március 19., 24. forduló: Bukaresti Dinamo – VSK
Csíkszereda
• március 23., 25. forduló: VSK Csíkszereda – Zsílvásárhelyi
VSK (17.00)
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LABDARÚGÁS
Már csak két forduló maradt a másodosztályú labdarúgóbajnokság alapszakaszából, amely végén eldől, hogy mely
csapatok folytatják a felsőházban, illetve mely csapatok
az alsóházban. Az FK Csíkszereda a felsőházi tagságért
küzd, amely elérése egyetlen esetben lehetséges: minden
kiírt meccsét meg kell nyernie és a közvetlen riválisok –
Bukaresti Steaua, Bodzavásári FC – közül valamelyiknek
botlania kell.
Az alapszakaszt követően azonnal kezdődnek a rájátszás
mérkőzései. A felsőházba a legjobb hat csapat kerül, ahol egy
teljes oda-visszavágó kört rendeznek. Az első két helyezett
automatikusan feljut az első osztályba, míg a 3-4. helyezettek

selejtezőt játszanak a Liga 1. alsóházi rájátszásának a 7-8.
helyen végző alakulatával.
Az alsóházban a 14 csapatot két hetes csoportra osztják. A
csoportok utolsó két helyezettjei kiesnek a harmadosztályba,
míg a csoportok ötödik helyén végzők selejtező meccset – odavisszavágó – játszanak a másodosztályban való bentmaradásért.
Mind a felsőházba, mind az alsóházba az alapszakaszban
megszerzett pontokat magukkal viszik a csapatok.
Az FK Csíkszereda műsora
• március 5., 18. forduló: Sellemberki SK – FK Csíkszereda (11.00)
• március 12., 19. forduló: FK Csíkszereda – FC Brassó (11.00)

JÉGKORONG
Elérkeztünk a jégkorong-bajnokság legpikánsabb részéhez,
a rájátszáshoz. A Csíkszeredai Sportklub alakulata, Rico
Rossi–Hozó Levente edzőpáros dirigálása mellett, mind az
Erste Liga alapszakaszát, mind pedig a román bajnokság
alapszakaszát behúzták.
Az Erste Liga rájátszása a Csíkszeredai Sportklub esetében
március 3-4-én kezdődik hazai pályán és legkésőbb március 14-én
zárul. A címvédő kék-fehérek elsőként választhatnak maguknak
ellenfelet az alsóház csapatai közül a negyeddöntőben. A csíkiak
az egész rájátszás során élvezni fogják a pályaelőnyt. A párharcok
az egyik fél negyedik győzelméig tartanak.
Míg az Erste Ligában minden tiszta, addig a román
kiírásban már nem. A honi bajnokságban nem lesz rájátszás,

hanem az alapszakasz első négy helyezettje még egy dupla
oda-visszavágó kört kellene letudjon, ami 12 összecsapást
feltételez. Ugyanakkor jelen körülmények között, nincs erre
lehetőség az Erste Liga rájátszása okán. És nem is igazán lesz
idő, hiszen május 2-án a romániai válogatott Ljubljanában
Ausztria ellen kezdi a Divizió I/A csoportos világbajnokságot.
Ugyanakkor a Román Kupának is helyet kell találni
a versenynaptárban, amelyet tavaly decemberről
halasztottak el idén tavaszra. Előzetes információk
szerint a március 9–13. közötti időszakba tervezték a
tornát Kézdivásárhely és Csíkszereda központokkal, de
a Sportklub, a Brassó, a Gyergyói HK és a Sapientia U23
elutasította a dátumot.

A CSÍKSZÉKI ERDÉLYI KÁRPÁT-EGYESÜLET MÁRCIUSI TÚRAPROGRAMJA
Március 5., szombat / Nőnapi túra
Gyimesek – Bodorvész feje
Túravezető: Solti Imre (0748 828 541)

Március 21., hétfő / Csigadomb túra
Korond
Túravezető: Zsigmond Éva (0745 369 116)

Március 15., kedd / Nyergestető
Csekefalva – Nyergestető: megemlékezés és koszorúzás
az 1848-as hősök tiszteletére – CSEKE Ház
Túravezető: Kocsis György és Balázs-Bécsi Rozália (0740 258 940)

Március 26., szombat / Hóvirág túra
Bodoki-havasok
Túravezető: Kozmán Zsolt (0741 160 964)
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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

Márciusi 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

17

NEVES CSÍKIAK
ÉVFORDULÓ – 2022

MÁRCIUSI ÉVFORDULÓK 2022 – Daczó Katalin összeállítása
Száztíz éve, 1912. március 2-án hunyt el budapesti
gyógykezelés során Pap Domokos királyi főmérnök,
Csík vármegye államépítészeti hivatalának, a vármegye
közigazgatási bizottságának, Csíkszereda városi képviselőtestületének és több közhasznú és jótékony egyletnek tagja.

Harminc éve, 1992. március 10-én az RMDSZ szervezésében
közel húszezer személy tüntetett Csíkszeredában az
anyanyelvi oktatásért.

Nyolcvan éve, 1942. március 2-án hunyt el Kolozsváron Szabó
Lajos fodrászmester.

Nyolcvan éve, 1942. március 11-én hunyt el Veszprémben
Köllő Ignácz törvényszéki bíró, alispán, miniszteri tanácsos,
folklórkutató, Csík-vármegye törvényhatósági bizottságának
tagja. Csíksomlyón is tanult.

Negyven éve, 1982. március 2-án hunyt el Csíkszentkirályon
dr. Nagy András György orvosi szakíró, közíró, népművelő.

Negyven éve, 1982. március 11-én hunyt el Csíkszeredában
Albert István újságíró, novellista.

Nyolcvanöt éve, 1937. március 2-án született Gyergyóditróban
Rebendics József tanár, a Hargita majd a Hargita Népe újságírója.

Száznegyven éve, 1882. március 11-én született
Gyergyóditróban Gaál Endre közíró, Csík vármegye főjegyzője,
a Csíki Magánjavak vagyonkezelője.

Százkilencvenöt éve, 1827. március 3-án született Tolna
megyében Gözsy Béla Leó, a Gözsy család első gyógyszerésze,
a csíkszeredai Fekete Sas gyógyszertár tulajdonosa.
Kilencven éve, 1932. március 3-án született Zsögödben Salló
István szobrász, író, közéleti személyiség, az 1960–‘70-es években
Csíkszereda kulturális életének egyik meghatározó egyénisége.
Negyvenöt éve, 1977. március 4-én 21:22-kor a Richter-skálán 7,3
fokozatú földrengés rázta meg Bukarestet és környékét. A végleges
adatok szerint a földrengésnek országosan 1.541 halálos áldozata
és 11.275 sebesültje volt, az anyagi károk elérték a 10 milliárd lejt.
Százhúsz éve, 1902. március 6-án született Sarkadi Elek
csíkszeredai zenetanár, karmester.
Százöt éve, 1917. március 8-án zajlott a Magyarosi ütközet.
Az osztrák-magyar és német csapatok február folyamán
Csíkszögödben gyakorlatozva készültek fel a döntő összecsapásra.
Százhatvan éve, 1862. március 9-én született Csíksomlyón
dr. Bocskor Béla Csík vármegye megyei tiszti ügyésze, a Csíki
Lapok szerkesztője.
Száztíz éve, 1912. március 10-én született Csíkszeredában
tusnádi Élthes Csaba vívómester, jogász, huszárhadnagy,
számos – elsősorban amerikai és francia lapokban
megjelent – szakcikk szerzője.
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Százhúsz éve, 1902. március 16-án hunyt el Budapesten
Feleky Miklós színművész, rendező, színházigazgató, író,
‘48-as honvéd. Először Csíkszeredában lépett színre, Kisfaludi
Ilkájában, mint Alexis.
Ötven éve, 1972. március 16-án hunyt el Kolozsváron Venczel
József szociológus, egyetemi tanár. Csíkszeredában született.
Száztizenöt éve, 1907. március 18-án született Brassóban
Fuchs József, a csíkszeredai Segítő Mária Gimnázium és a
csíksomlyói Majláth Tanítóképző rajztanára.
Száz éve, 1922. március 19–20-án egy bukaresti
konferencián alakult meg a KISZ, azaz a Kommunista
Ifjúmunkás Szövetség. A tömegszervezet mindenütt jelen
volt: iskolákban, falvakon, gyárakban, ritka volt az, aki 14
éves korától 18–20 éves koráig ne lett volna tagja az 1989
decemberéig működő szervezetnek.
Kétszáztíz éve, 1812. március 21-én született Sebestyén
Gábor csíkszeredai plébános. Az 1848–49-es forradalom után
a hadbíróság kötélhalálra, majd kegyelemből 10 év vasban
töltendő várfogságra ítélte.
Kilencvenöt éve, 1927. március 21-én hunyt
el Csíkszentsimonban Endes Ida földbirtokos,
Vöröskeresztegyleti alelnök.
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Százhetvenöt éve, 1847. március 21-én született Szépvízen
Kovács Jenő színész.
Hetvenöt éve, 1947. március 21-én született
Erdőszentgyörgyön Miklóssy-Vári Vilmos
természettudományi író, szerkesztő, a Hargita Megyei
Múzeum muzeológusa.
Tíz éve, 2012. március 22-én hunyt el budapesti
tartózkodása alatt Bege Antal matematikus, a Sapientia
EMTE marosvásárhelyi karának tanszékvezető docense.
Csíkszeredában született.
Száznegyven éve, 1882. március 23-án hunyt el
Gyulafehérváron Fogarasy Mihály erdélyi római katolikus
püspök, pápai trónálló, valóságos titkos tanácsos. Középfokú
iskoláit Csíksomlyón végezte.
Öt éve, 2017. március 24-én hunyt el Szatmárnémetiben
András Gyula színész. Csíkszeredában született.
Hetven éve, 1952. március 25-én hunyt el Ghencea-n Fekete
János plébános, volt politikai üldözött. Csíksomlyón érettségizett.

Hetvenöt éve, 1947. március 25–26-án letartóztattak több
kolozsvári értelmiségit, köztük Venczel József egyetemi
tanárt (Márton Áron püspök bizalmasát). A tömeges
letartóztatásokat figyelmeztetésnek szánták a magyar
értelmiség és a diákság számára.
Százöt éve, 1917. március 27-én háborús sérülések
következtében hunyt el a nagyszalontai kórházban dr.
Dobos András ügyvéd, novellaíró. Csíkrákoson született,
tanulmányait részben Csíksomlyón végezte.
Kilencven éve, 1932. március 29-én hunyt el Budapesten
báró Rudnyánszky Sándor, jegyző, országgyűlési képviselő.
Csíksomlyón tanult, majd 1903-tól Csíkmegyében
voltközigazgatási gyakornok.
Százhúsz éve, 1902. március 31-én hunyt el Baden bei
Wien-ben Czakó Ferenc császári és királyi vezérőrnagy.
Csíkszeredában született.
Nyolcvanöt éve, 1937. március végén hunyt el Csíkszeredában
Miczi Miska, a korszak egyik legnépszerűbb csíki
cigányzenésze.

KILENCVENÖT ÉVE HUNYT EL ENDES IDA
Kilencvenöt éve, 1927. március 21-én hunyt el
Csíkszentsimonban csíkszentsimoni Endes Ida földbirtokos,
vereskereszt-egyleti alelnök, csíkszentsimoni Endes Miklós
alcsíki alkirálybíró, földbirtokos és magyarcsesztvei Miske
Zsófia lánya, dr. Endes Miklós történész, közigazgatási bíró
nagynénje.
A régi székely nemesi családból származó Endes
Ida gyermekéveit valószínűleg Csíkszentsimonban
töltötte, majd édesanyja halála után, 1869–1875-ig
Csíkcsicsóban, Geréb Eleknél lakott. Ekkor visszaköltözött
Csíkszentsimonba, és a továbbiakban ő vezette a családi
gazdaságot. Emellett, a csíkmegyei fiók alelnökeként
tevékeny részt vett az 1879-ben megalakult Magyar
Országos Segélyző Nőegylet („veres kereszt”) munkájában,
fillérestélyeket szervezett, jótékonysági gyűjtéseket
bonyolított le. Bekapcsolódott a Méhész Egylet és az
Erdélyi Múzeum Egylet munkájába is. 1914-ben az
Auguszta alapnak ajándékozott egy dús hímzésű paplant,

amelyet a család ereklyeként őrzött, és amely állítólag
Mária Terézia szoknyájából készült. Ugyanis maga Mária
Terézia adományozott két szoknyát Endes Ida dédapjának,
Endes Miklós ítélőmesternek (1740–1751 között töltötte
be ezt a tisztet) szolgálatai elismeréséül, a felesége és a
lánya részére. Ezekből a szoknyákból később paplanok
készültek, és ezek egyikét ajánlotta fel árverésre Endes Ida
az Auguszta alapnak, kérve, hogy a takaró árának felét a
csíkvármegyei honvédek támogatására fordítsák.
1916 őszén, a román betöréskor elmenekült,
csíkszentsimoni kúriájukat a helybéliek kirabolták, a
katonaság pedig tiszti étkezde, hadiposta, hadikórház végül
katonai gazdasági raktár és hivatal céljára használta, és bár
Endes Ida 1917 májusában hazatért csak évek múlva sikerült
visszaköltöznie az ősi kúriába, ahol 1927. március 21-én
érte a halál. „A hajdani nagyasszonyok mintája volt” – vélte
kortársa, Tivai Nagy Imre. (Daczó Katalin: Jeles alcsíkiaik E-G
– 2021 – című kötet nyomán)
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SZÁZHATVAN ÉVE SZÜLETETT DR. BOCSKOR BÉLA
Százhatvan éve, 1862. március 9-én született Csíksomlyón
csíkszentmártoni dr. Bocskor Béla megyei tiszti ügyész, a
Csíki Lapok első felelős szerkesztője, Bocskor Mihály ügyvéd,
tiszti főügyész fia. Középiskolai tanulmányait Brassóban és
Csíksomlyón, jogi tanulmányait Budapesten végezte. Ügyvédi
oklevelét 1888-ban Marosvásárhelyen nyerte el. Ügyvédi
irodát nyitott, 1895 decemberéig Csíkszeredában ügyvédi
gyakorlatot folytatott. 1896. január 1-jétől 1907. december
31-ig, tizenkét éven át Csík vármegye tiszti főügyésze volt (bár
az utolsó hónapokban fegyelmi vizsgálat zajlott ellene). Ekkor a
törvényhatósági közgyűlés dr. Györgypál Domokost választotta
vármegyei tiszti ügyésznek.
Bocskor Béla 1909. május 23-án, 47 évesen
Csíkszenttamáson házasságot kötött unokahúgával, a 29
éves Bogády Etelkával. Az ügyvéd életviteléről dr. Nagy
András így írt: „Házat épített Szeredában, éspedig azt az
emeletes, tornyos, szecessziós ízlésű behemótot, amely a
Vigadó melletti sarkot foglalja el és lenyúlik a Vigadó utcán, és
amelyik a millenniumi idők nagyzoló szellemének megfelelően
méreteiben és kiállításában legalább három lakóháznak felel
meg. Béla bátyánk gömbölyded emberke volt, elefántcsont
ragyogásúra beretvált, kerek fejjel, briliántos gyűrűkkel és
nyakkendőtűvel, mellényén széles arany óralánccal és azon
mindenféle fityegőkkel. Hosszú szipkába illesztett finom
szivarok illata lengte körül. Munkában nem szakította el a
hámot, de hát akkoriban a vármegyei urak általában nem ölték
meg magukat ilyesmivel. Felesége festegetett, elsősorban
csendéleteket, a művészettörténet biztosan nem emlegeti a
nevét. Általában kényelmes, úri életet éltek, nagyigényű asztalt
terítettek a maguk használatára is.”
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dr. Bocskor Béla (Magyarország és a Külföld, 1900. ápr. 20. 4. szám)

Dr. Bocskor Béla ellentmondásos egyéniség volt, amiért
mégis meg kell emlékeznünk róla, az közéleti szerepvállalása.
Évekig tagja volt a vármegyei törvényhatósági bizottságnak,
elnöke a Vereskeresztegylet csíkszeredai fiókjának, alelnöke
Csíkszeredai Kisdedóvó Egyesületnek. Ifjúként gyakran
szerepelt a csíkszeredai Műkedvelő Társulat által bemutatott
színművekben. Pályája kezdetén 48-as és Függetlenségi
Párti elveket vallott, azonban 1896-ban a Szabadelvű Párt
jelöltjeként próbált mandátumot szerezni az országgyűlési
választásokon. Ő volt az 1888 karácsonyán alapított Csíki
Lapok első felelős szerkesztője 1896-ig, s így meghatározó
szerepe volt a vármegye közvéleményének formálásában.
A politikai lappá átalakuló újság 1896. december 23-i
számában számtalan teendőjével és sokirányú elfoglaltságával
magyarázta, hogy megvált a felelős szerkesztői széktől, bár a
váltást politikai pálfordulása is okozhatta. A lap főszerkesztője
ekkor a Függetlenségi Párti ifj. Molnár József ügyvéd lett.
Dr. Bocskor Béla utód nélkül hunyt el 1931. szeptember 29én. Háza, a csíkszeredai Petőfi utcában ma is áll (most éppen
kihasználatlanul). Sokáig a Hargita Megyei Művészeti Népiskola
működött az épületben. (A korabeli sajtó, valamint Dr. Nagy
András: Városkép és ami hozzá tartozik című kötete nyomán)
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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
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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
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

