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CSÍKSZEREDAI VÁROSNAPOK
2022. augusztus 3–7.
Két év után idén újra korlátozások nélkül tarthatjuk meg
városunk ünnepét! A mindennapokból igazi kikapcsolódást,
igényes szórakozást nyújtó élménysorozat vár tehát a
csíkszeredaiakra és a környékbeliekre ez év augusztus
első hétvégéjén. Az évek során kialakult jellegét
megtartva a Csíkszeredai Városnapok 2022-ben is inkább
közösségi esemény, városünnep, mintsem fesztivál. A
rendezvénysorozat elsősorban helyi értékekre alapoz,
amiben a helyi közösség megnyilvánulásait próbálják a
szervezők előtérbe helyezni, megtűzdelve ugyanakkor „nagy
nevekkel” is.
A Csíkszeredai Városnapok szabadtéri koncertjeinek
helyszíne a Szabadság téri színpad lesz. Itt láthatjuk a
csíkszeredai könnyűzenei paletta kiemelkedő, ígéretes
művésznövendékeit: a Nagy István Művészeti Középiskola
jelenlegi és egykori diákjaiból álló Slágerebbje csapatát,
valamint a csíkszeredai fiatal tehetséget, Szakács Szilviát
is. Olyan neves előadók is színpadra lépnek, mint a
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magyarországi Honeybeast és Margaret Island együttes,
a romániai zenekarok közül pedig a Voltaj. Az ütős és
perkúciós hangszerek szerelmesei számára pedig a Dob-Ban
Ritmusfesztivált ajánljuk.
Kulturális intézményeink is bekapcsolódnak saját
eseményeikkel a városnapi programsorozatba. A
szimfonikus zene kedvelői számára a Csíki Kamarazenekar
egy klasszicista művekből összeállított nyitó
hangversennyel készül, a Csíki Székely Múzeum jóvoltából
maga Barabási Albert-László tart rendhagyó tárlatvezetést
a BarabásiLab: Rejtett mintázatok című kiállításon. A
múzeum a hónap tárgyaként pedig Csíkszereda 17. századi
kiváltságlevelét állítja ki. A Hargita Nemzeti Székely Népi
Együttest a 20. Pityókafesztiválon láthatjuk a Központi
parkban.
A Csíkszeredai Városnapok programját számos további
gyermek-, családi, sportprogram, illetve színházi előadások
színesítik.
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KONCERTEK
SLÁGEREBBJE

2022. augusztus 5., péntek, 18.30 / Szabadság tér

A stílusokon átívelő közös koncert kuriózum a hazai zenei
palettán, mely igazi zenei utazást ígér a közönségnek.
A Slágerebbje csíkszeredai, tehetséges fiatalok könnyűzenei
életének bölcsője, mondhatni, legelső ugródeszkája, ami
lehetőséget biztosít számukra a megmutatkozásra a
nagyközönség előtt. A több mint tízéves koncertsorozatuk
során számos meghívásnak tettek eleget. Show-műsoruk,
színvonalas repertoárjuknak köszönhetően, a kisebb
magánrendezvényektől a nagyobb fesztiválokig színpadra
került. Előadásaikon gyakran készülnek meglepetésekkel,
így nem csak az auditív élménynek tesznek eleget, hanem
különféle vizuális show-elemekkel is készülnek.
A Slágerebbje csapata 15 főből áll. Énekeseik a világ legismertebb slágereit éneklik, míg a zenekar élő zenei kísérettel segít
átdolgozni ezeket a dalokat egy sajátos zenei stílust képviselve.
Repertoárjukban megtalálható a pop, rock, jazz, blues, valamint különböző folk és népzenei stílusok is. A jó hangulat garan
tált, ugyanis mindenki számára jól ismert dalok csendülnek fel!

SWING À LA DJANGO ÉS KOSZIKA
2022. augusztus 5., péntek, 20 óra / Szabadság tér

A 2022-es A Dal című műsorban ismerhette meg a
nagyközönség Koszorús Krisztinát és a Swing à la Django
zenekart. Az együttes Magyarországon és külföldön
már egyaránt sokszor bizonyított tagokból áll. A koncert
során Koszika a Swing à la Django zenekarral egyedülálló
egyveleggel készül erre az estére. Zenéjük hangzásában
harmóniára talál a magyar autentikus zene, a francia
manouche swing és sanzonok világa, a tangó és a jazz,
aminek az eredménye ez az egyedi stílus, melyet ők
hungarian django swingnek neveznek.

HONEYBEAST

2022. augusztus 5., péntek, 21.30 / Szabadság tér
A legnagyobb hős című dal megálmodói és megalkotói 2005ben alapították meg zenekarukat. A Honeybeast számára
áttörő sikert a Portugál című dala hozta meg 2010-ben,
majd a rá következendő években nagy változásokon esett át
az együttes. Többek között csatlakozott a csapathoz Tarján
Zsófia jazzénekesnő, elkészült második lemezük, melynek
címadó dala, A legnagyobb hős a Dal döntőjébe is bejutott.
A csapat két aranylemezzel is büszkélkedhet, cím szerint: A
legnagyobb hős és a Bódottá.
A zenekar az évek során sosem tétlenkedett, egyre
több nagy sikerű dal, koncert és album látott napvilágot.
2020 tavaszán a Caramellel közösen megjelent Túlélő után
debütált a Honeybeast legújabb albuma, az Ego, rajta olyan
közreműködőkkel, mint Palya Bea, Gerendás Dani és Fura Csé.
Zenekari tagok: Tarján Zsófia (ének), Bencsik-Kovács Zoltán
(dalszerzés, gitár), Tatár Árpád (gitár), Lázár Tibor (basszusgitár),
Kovács Tamás (dob), Kővágó Zsolt (billentyűk, vokál).

5

CSÍKSZEREDA VÁROSHÁZA
www.szereda.ro

SZISZI (SZAKÁCS SZILVIA)

2022. augusztus 6., szombat, 18 óra / Szabadság tér
A Csíkszeredában született
Szakács Sziszi Nem kicsi
lány című dalát most
hallhatjuk először, és
egészen biztosan nem
utoljára. A Sztárban sztár
dobogósa új zenéjével egy
olyan sokoldalú, játékos
dallal debütál, ami sokban
idézi Katy Perry California
Girls slágerének lazaságát.
Habár még pimaszul
fiatal, kora ellenére
mégsem nevezhető kicsi lánynak. A Sztárban sztár című
műsorban a komoly feladatokba és a sok színes produkcióba
fektetett munkájával megmutatta nekünk, hogy már egyre
érettebb nőként áll a színpadra.
Első dala a tévés megmérettetésen gyűjtött élményeiből
építkezik. Az elmúlt hónapokban komoly feladatok elé került,
és a műsor végeztével úgy véli, egy korszak zárult le az
életében, amelyből rengeteget tanult, és amely megihlette a
Nem kicsi lány című dalát.

OAMENII DIMINEŢII

2022. augusztus 6., szombat, 19.30 / Szabadság tér
Az Oamenii Dimineţii formáció 2018-ban alakult Marosvásárhelyen. A zenekar zakuszka zenének nevezi az általuk
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képviselt műfajt. Az Oamenii Dimineţii zenei projekt
tagjai: Sebastian Tătar (gitár, háttérvokál), Sorin Fărcaş
(basszusgitár), Máthé Péter (zongora, akkordeon), Iszlai
Tamás (dobok), Sorana Ionescu (ének) és Ciugulitu Csaba
(ének, vokál).
A zenekar magas színvonalú kikapcsolódást és szórakozást
kínál, egy olyan műsort, amely minden vendég hangulatában
megmarad. Zenei stílusaik teljesen új szintre emelik a táncot
és a zene érzését.

VOLTAJ

2022. augusztus 6., szombat, 21.30 / Szabadság tér

A román Voltaj együttes számos olyan slágert írt, amely
nemcsak Romániában, hanem a nemzetközi zenei piacon
is megállja helyét. Tudják a receptet: 1982 óta, számtalan
változással ugyan, de még mindig az élvonalhoz tartoznak,
egymás után ontják a dalokat, rajongóik pedig azzal hálálják
meg ezt, hogy tízezrével látogatnak el koncertjeikre. A
zenekar igazi sikere 1996-ban kezdődött, amikor első,
Pericol
moarte Dimineții
című albumukat
megjelentették.
Trupa de
Oamenii
s-a fomat
în 2018 1999ben
Aranymikrofon
jutalmazzákRomânia.
őket, ezután látnak
la Târgu
Mureș, îndíjjal
Transilvania,
Grupul abordează
mai multe
genuriés a 3D megaslágerek
napvilágot
az Asta-i viaţa,
az Albinutza
muzicale:
rock,
funk,Music
blues,
hip – hop,
is.
2005-benjazz,
az MTV
Europe
Awardson
a legjobb
reggae,
swing
și muzică
tradițională
román
előadó
díjat
kapják meg.
2012-bensau
a Dă vina pe... című
lăutărească. Genul muzical consacrat este
dallal
forrósították fel újra a hangulatot, majd az év vége felé
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SZINTAXIS

2022. augusztus 7., vasárnap, 19.30 / Szabadság tér

A Szintaxis öttagú erdélyi zenekar, 2019-ben alakult, és a
kezdeti lendület mellett megjelenő elszántságot tudatos
építkezés követte.
Első kislemeze 2019 novemberében Percek.Fák.Erdő
címmel jelent meg, rajta hat dallal, melyek közül a Lépcsőház
és a Közeleg feléd korábban videóklippel együtt debütált.
Utóbbi szinte percre pontosan a kislemez megjelenésének
pillanatában elnyerte a Legszebb Erdélyi Magyar Dal címét.
A kislemez utolsó dalát, a Megtaláltam, elvesztettem című
szerzeményt a Petőfi TV-ben élőben játszották, az M2
Kulisszák mögött műsorában teljes A38 hajós koncertjük és
interjújuk forgott, a Lépcsőház és a Másképp mondanánk
pedig bemutatkozott a Petőfi Rádióban is.
2021-ben elnyerték a Siculus Fesztivál nagydíját. Jelenleg
első nagylemezükön dolgoznak, amelyet 2022 őszén
szeretnének bemutatni. Eddig három dalt jelentettek meg
a közelgő albumról, amelyekhez videóklipet is készítettek.
Ahogy neked a legjobb, Fel az égre és Úgymintrég című
dalaik jelenleg többezres nézettségnél járnak a legnagyobb
videómegosztó portálon. Terveik között szerepel dalaik
akusztikus átdolgozása, melyek videóiban egy-egy Maros
megyei, illetve erdélyi vidék különleges helyeit mutatnák be.

MARGARET ISLAND

2022. augusztus 7., vasárnap, 21 óra / Szabadság tér
A pozitív és elgondolkodtató üzenetekkel tűzdelt popzenét
játszó zenekar az akusztikus folk-poptól indulva az utóbbi
időben újfajta hangzásokkal, új hangszerekkel is kísérletezik.
Margaret Island az egyik legsikeresebb popzenekar a
magyarországi könnyűzenei palettán: Eső című dala 2016-os
berobbanását követően hamar állandó színfoltjává vált a
legnagyobb magyar fesztiváloknak és rádiós toplistáknak is.
A számos díjjal kitüntetett csapat a siker ellenére máig
az őszinte örömzenélésben hisz. Négy nagylemeze és egy
koncertalbuma jelent meg, melyek közül az Egyszer volt és
a III is aranylemez lett – utóbbi 2019-ben Fonogram-díjat
is kapott. Legutóbbi dalai – a Ha elvesznél és a Meddig
maradunk még – a 2021 szeptemberében megjelent 4.
nagylemezre készült.

A zenekar tagjai: Lábas Viki (ének), Füstös Bálint (gitár),
Törőcsik Kristóf (basszusgitár), Verók Tamás (gitár), Bejan Norbert
(billentyű), Kaszás Péter (dob), Sárkány Bertalan (perka).
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DOB-BAN RITMUSFESZTIVÁL
2022. augusztus 5–7. / A Mikó-vár udvara
„Amióta az Isten megalkotta a természet rendjét, úgy intézte,
hogy legyen egy ritmus, amely működteti ezt a hatalmas
rendszert. Az ember által megszólaltatható hangszerek
varázslatosak, visszaadják a természet hangjait, eredeti
ritmusát. Együtt Dobbanhat minden nép szíve, ha megszólal a
zene.” (Martonosi György, a Dob-Ban Ritmusfesztivál védnöke)

Idén a páratlan élményt nyújtó koncertek mellett
professzionális workshopok, kurzusok, bemutatók,
hangszerkiállítás, dobos felvonulás, örömzenélés is várják
majd az érdeklődőket, így a gyermekektől a felnőttekig
bárki izgalmas bepillantást nyerhet az ütős és perkúciós
hangszerek, valamint ezek megszólaltatóinak varázslatos
világába.
Külön színfoltot jelent majd a dobosoknak szóló,
háromnapos intenzív doboktatás, a 8. DobMánia Erdélyi
Workshop, amelyet a Szakszervezetek Művelődési Házában
tartanak. Szombaton és vasárnap pedig nem csak a
dobosokra gondoltak a szervezők, hiszen kicsinek-nagynak,
zenésznek, nem zenésznek, mindenkinek szól ez a fesztivál:
hennázással, gyermekprogramokkal, hangszerkiállítással,
világszínvonalú koncertekkel és számos színes programmal
várják az érdeklődőket!
További információk a Dob-Ban Ritmusfesztivál Facebookoldalán (https://www.facebook.com/dobbanfest) találhatók.

Az idén is hatalmas Dob-Bantásra készül a csíkszeredai
Agora Alapítvány, amely tizenötödik alkalommal szervezi
meg az országban egyedülálló, nemzetközi Dob-Ban
Ritmusfesztivált. Az elmúlt években rengeteg nemzetközi
hírű zenész lépett a Dob-Ban színpadára, így az idén is
olyan sztárvendégekre számíthat a közönség, akik minden
bizonnyal megdobogtatják majd mindannyiunk szívét.
A fesztivál a dobra és az oly sokszínű ütős, perkúciós
hangszerekre építkezve vezeti el az érdeklődőket a világzene,
jazz és igényes rockzene ritmusközpontú világába.
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KULTURÁLIS PROGRAMOK
PILLANATBA LÉPVE – Péter András fotókiállítása
2022. augusztus 4., csütörtök, 19 óra / Promenád
A jelenben örömöt lelni talán a legnehezebb kihívás. Az
emberek zöme a napi lótás-futás és teendők mellett nem
időzik el a részletek megfigyelésével. Nem úgy, mint Péter
András, akinek fotóit valamennyi csíki ismerheti, hiszen
nem rejti őket véka alá, megosztja a közösségi oldalakon,
hogy mind örömünket lelhessük bennük, beleláthassunk a
Csíki-medence elszalasztott szépségeibe. Nyitott szívvel járni
a világban – ez lehet a kulcsa András éles párhuzamokat
felvonultató, gyakran humoros képeinek, melyben az
évszakok és korszakok, hagyományok és trendek váltakozását
egyaránt fellelhetik azok, akik képesek meglátni az értéket
ott, ahol más csak az űrt veszi észre.
Csíkszereda lakói a városnapok ideje alatt a Promenádon
tekinthetik meg Péter András Pillanatba lépve című
fotókiállítását.

VÁROSNAPI NYITÓ HANGVERSENY
2022. augusztus 4., csütörtök, 19.30 / Szent Ágoston-plébániatemplom
Az eddigi évekhez hasonlóan, az idei városnapok rendezvény
sorozatát idén is hagyományosan a Csíki Kamarazenekar nyitja.
A hagyományosan a Szent Ágoston-templomba tervezett
műsorukat 18. századi, klasszicista művekből állították össze.
Az est szólistája és egyben karmestere pedig a már
többszöri alkalommal visszatérő, világhírű orosz csellista,
Denis Shapovalov lesz.

Denis Shapovalov mára a világ egyik leghíresebb
csellistája, aki Európa vezető zenekarainak állandó
meghívottja. Shapovalov 1974-ben született, Csajkovszkij
városban, az Urál szomszédságában. 2000-ben diplomázott a
moszkvai Csajkovszkij Állami Konzervatóriumban, amelynek
később tizenkét évig volt csellótanára. Bővebben itt
olvashatnak róla: www.denisshapovalov.com
Műsoron:
• Luigi Boccherini Cello Concerto in B
• Luigi Boccherini: C-dúr vonósötös (vonószenekari átirat)
• Szünet
• Joseph Haydn: C-dúr csellóverseny, Hob. VIIb:1
• Joseph Haydn: F-dúr vonósnégyes (vonószenekari átirat),
Hob. III:82
Belépőjegyek a koncertre a helyszínen válthatók, felnőttek
20, diákok és nyugdíjasok 15 lej értékben.
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KIFORDULÁS – Molnár Bence monodrámája
2022. augusztus 5., péntek, 17 óra / Petőfi Kávéház

„Többet megtudhatsz másokról egy óra játék, mint egy
év beszélgetés alatt” (Platón) – ez az előadás mottója, és
lényegében erről szól ez a játékos egyéni műsor, melynek
központi témája maga a játék fogalma. Valószínűleg ezért is
játszható szinte bárkinek, mivel életkortól, kultúrától, ízléstől
függetlenül minden emberben közös a játékkedv. Ezt a közös
nevezőt próbálja előhozni a nézőkből időről időre az alkotó,
és a 134 előadás tapasztalata azt mutatja, hogy ez a bizonyos
játékkedv mindenkiben benne van.
Ennek a játéknak tökéletes alapul szolgál Petőfi Sándor A
helység kalapácsa című eposzparódiája, mely már önmagában

is rendkívül játékos. Az előadás során a színész egymaga jeleníti
meg Petőfi karaktereit, kalapokkal s egyéb stilizált kellékekkel,
időnként pedig a nézőket is bevonja a komikus viszonyrendszer
megteremtésébe. Az eredeti történet tetőpontján azonban az
előadó váratlanul megszakítja a cselekmény prezentálását, és
ezzel kezdődik a valódi játék. Kifordulnak a karakterek eredeti
jellemvonásaikból, ezáltal megváltozik a történet, majd kifordul
a stílus is a nézők reakcióihoz igazodva, és ezt követően egyre
merészebb és váratlanabb fordulatok következnek. Végül
megjelenik maga Petőfi is, hogy aztán a vele folytatott polémia
során elhangozzék az egész Kifordulás tanulsága, mintegy
játékos utat mutatva a jövő generációinak.
Az előadás 12 éves kortól ajánlott.
Molnár Bence (Budapest, 1990) a Fóti Waldorf Gimnáziumban
érettségizett 2009-ben, 2012-ben végzett színész szakon a
kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen Bíró József
osztályában, majd ugyanitt elvégezte a mesterképzést is
2014-ben. 2012-től a kolozsvári Váróterem Projekt független
társulat, 2014-től 2019-ig a temesvári Csiky Gergely Állami
Magyar Színház tagja volt, jelenleg szabadúszó.

GYERMEKPROGRAMOK
A városnapok idején a Központi parkban a gyermekekre külön
programok várnak. Korosztálytól függően részt vehetnek
majd, szüleikkel együtt, a Hellowuud festő workshopjain,
a Megoldom Ponttal robotokat, használati tárgyakat

készíthetnek fából, bábelőadást nézhetnek és a játszótéren
az ez alkalomra készített vásári játékokat is kipróbálhatják.
Az egész hétvégés programot egy interaktív mesejátékkal is
színesítjük.

MENTSÜK MEG FELHŐ-KAKUKKFÖLDET! – interaktív családos mesejáték
2022. augusztus 6., szombat, 11 óra / Központi park
Az idrisz a bölcsesség forrása, a Fellegláng királyi család
évtizedek óta őrzött kincse, mellyel békésen és tisztességesen
uralkodtak Felhő-kakukkföldön. Egy sejtelmes ködös éjszakán
azonban egy váratlan cselszövés után a gonosz Zuzmaram
Ura kezébe került a varázslatos idrisz, aki a mágikus tárgy
erejét felhasználva átvette az uralmat és elfeledtette Felhőkakukkföld lakóival a jóságos királyi család létezését.
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A Fellegláng királyi család elveszett kincsének
felkutatására indulhatnak azok a vállalkozó családok,
akik vasárnap ellátogatnak a Központi parkba. A játékon
való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrációért látogassanak el a Csíkszeredai Városnapok
Facebook-oldalára.
A programot 6–10 éveseknek és szüleiknek ajánljuk.

CSÍKSZEREDA VÁROSHÁZA

www.szereda.ro

SPORTPROGRAMOK
Minden napra jut majd sportesemény a Csíkszeredai
Városnapok keretében, amely igencsak gazdag kínálattal
jelentkezik idén.
Rögtön az első napot – augusztus 3., szerda – két
sportesemény nyitja meg. A Stadion utcai műgyepes pályán
újra megrendezik az Önkormányzati Labdarúgótornát,
amelyen ezúttal is jelen lesznek régiónk önkormányzati
csapatai. A délutánra hajolva az FK Csíkszereda újonnan
átadandó Sportparkjában, a Nagyrét utcában elkezdődik az V.
Székelyföld OTP Bank Nemzetközi Ifjúsági Labdarúgótorna.
Pénteken, augusztus 5-én, a Központi parkban amatőr
biatlonversenyt, míg a Transylvanian Tennis&Squash Club

taplocai székhelyén tenisz- és fallabdaversenyt rendeznek.
Másnap, augusztus 6-án, folytatódik a tenisz- és
fallabdaverseny, de műsorra kerül a funkcionális
fitneszbajnokság, a pumptrack – ügyességi akadályverseny
–, az erőemelő- és az asztalitenisz-verseny, valamint a
lábteniszbajnokság.
A vasárnapi, augusztus 7-i zárónapon folytatódnak a
küzdelmek. A Márton Áron Gimnázium sportpályája ad
otthont a streetballbajnokságnak, míg a Központi parkban
különböző sportágakkal ismerkedhetnek meg a családok, sőt,
ki is próbálhatják azokat.
A napot végül Becze Zoltán két legújabb könyvének
bemutatója zárja.

Becze Zoltán: ERDÉLYI SZÉKELYEK ÉS MAGYAROK A NYÁRI OLIMPIAI
JÁTÉKOKON, ERDÉLYI SZÉKELYEK ÉS MAGYAROK A TÉLI OLIMPIAI
JÁTÉKOKON – kettős könyvbemutató
2022. augusztus 7., vasárnap, 17 óra / Csíki Mozi
A modern kori nyári olimpiákon több mint 200 erdélyi
székely és magyar sportoló tette le névjegyét. Közülük
negyvenheten az ötkarikás dobogóra állhattak, tizenöten
pedig aranyéremmel a nyakukban három ország himnuszát
hallgatták. Nyolc magyar színekben, hat román, egy sportoló
pedig német színekben lett olimpiai bajnok.
A téli ötkarikás játékokon 65 erdélyi, köztük 45 Csík
vármegyei sportoló vett részt. S bár érmet nem nyertek,

többen bekerültek a Top 10-be. Tófalvi Éva vagy Miklós Edit
teljesítménye pedig maga a csoda. Mint ahogy a jégkorongozók
több olyan válogatottat is felülmúltak, akiknek hazájában több
a műjégpálya, mint nálunk a leigazolt játékos.
Becze Zoltán két könyvét Szucher Ervin író, újságíró
mutatja be. A könyvbemutató alatt több, a szerző által
készített kisfilmet vetítenek le a székely olimpiai bajnokokról
és a téli olimpikonokról.
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CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM
www.csikimuzeum.ro

RENDHAGYÓ TÁRLATVEZETÉSEK a BarabásiLab:
REJTETT MINTÁZATOK című kiállításon
2022. augusztus 4., csütörtök, 17 óra / 2022. augusztus 25., csütörtök, 17 óra / Csíki Székely Múzeum
Folytatódnak a Múzeumok éjszakáján debütált rendhagyó
tárlatvezetések a Barabásilab: Rejtett mintázatok című
kiállításon. A nagy sikerű tárlaton időnként különböző területek
szakemberei saját perspektívájuk felől közelítik a hálózatok
elméletét, ily módon tágítva annak értelmezési horizontjait.
A Rejtett mintázatok Barabási Albert-Lászlónak a
hálózatkutatás művészeti ábrázolásával debütáló kiállítása,
így nála hitelesebben gyakorlatilag lehetetlen a tárlatról
beszélni, azt bemutatni a közönségnek. Bizonyára nem is
igényel különösebb magyarázatot, hogy miért érdemes
eljönni augusztus 4-én, csütörtökön, 17 órától a Csíkszeredai
Városnapok programjának részeként megvalósuló rendkívüli
tárlatvezetésre.

Barabási Albert-László világhírű fizikus, hálózatkutató, a
Northeastern Egyetem Komplex Hálózati Kutatóközpontja
(BarabásiLab) vezetője, több egyesült államokbeli egyetem
munkatársa, illetve tagja egyebek mellett a Magyar
Tudományos Akadémiának, az Academia Europaea-nek és
az Amerikai Fizikai Társaságnak. Barabási Albert-Lászlót
a legkülönbözőbb témák izgatják, az agy szerkezetének
feltárásától a betegségek hálózati orvoslással való
kezeléséig, a művészeti siker kialakulásától a tudomány
valódi működéséig. Munkája segített feltárni a különböző
komplex rendszerek mögött rejlő rendet a hálózattudomány
kvantitatív eszközeivel, amely kutatási terület úttörője volt,
és a skálafüggetlen hálózatok felfedezéséhez vezetett.
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Ezáltal számos természeti, technológiai és társadalmi hálózat
kialakulására tudott magyarázatot adni.

Augusztus 25-én, csütörtökön 17 órától dr. Bartha István,
István a
Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház aneszteziológiai és
intenzív terápiás szakorvosa tart tárlatvezetést.
A csatószegi születésű orvoshoz mindig is közel állt a
matematika és a fizika, szerette megérteni a háttérben zajló
folyamatokat. Ez a dolgok megértése iránti vágy hajtotta
karrierje során is. A Barabási-tárlat nagyon szép összegzése
annak, hogy egy nagy elme hogyan látja a világot mozgató
folyamatokat, összefüggéseket, és ezt hogyan próbálta
átadni a környezetének. Átkalauzol minket a hálózatok
bonyolult világán, egyre kifinomultabb módszerekkel
ismertet meg minket a világ szövetével. Olyannyira kutatja a
tökéletes ábrázolás módját, hogy kifinomult művészetté érik,
ahogy lépésről lépésre, szobáról szobára haladunk előre a
tárlaton, rengeteg lehetőséget tartogatva.
A helyek száma korlátozott, ezért a részvétel
regisztrációhoz kötött. Jelentkezni a 0266 372 024 vagy a
0753 073 531 telefonszámon lehet munkanapokon 8 és 16 óra
között. A rendhagyó tárlatvezetés díjtalan, a részvételhez – a
regisztrációt követően – mindössze a belépőjegy helyszíni
megváltása szükséges.

CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM
www.csikimuzeum.ro

A HÓNAP TÁRGYA – Csíkszereda 17. századi kiváltságlevele

Mikor és hogyan lett város Csíkszereda? Minek vagy kinek
köszönheti városi rangját? Mely dokumentum az, amelyből
kiderül mindez?
Ha Ön is a fenti kérdésekre kutatja a választ, keresse fel
az augusztusi hónap tárgyát a Csíki Székely Múzeumban.
Csíkszereda 17. századi kiváltságlevele eredetiben tekinthető
meg, és nem csak válaszokat ad, hanem segítségével
valóban elmélyülhetünk a város történetében.
Csíkszereda mezővárosként (lat. oppidum) való említése
először egy 16. századi oklevélben tűnik fel. Izabella magyar
királyné 1558-ban kiváltságlevelet adományozott a város
részére, amelyben felmentette mindenféle adó fizetése
alól, kivételt képezve a Portának fizetett adó. Mindezek a
kiváltságok segítették a város gazdasági fejlődését, valamint
lakosságának növekedését.
Izabella királyné 1558-as oklevelét később Erdély
fejedelmei, köztük 1606-ban Rákóczi Zsigmond, majd
1608-ban Báthori Gábor erősítette meg. Bethlen Gábor
fejedelem trónra kerülését követően elvette a város
kiváltságait. A települést hű szolgájának, Mikó Ferencnek
adományozta, akit közben Csíkszék főkapitányává is
kinevezett. A háromszéki Hídvégről származó nemes
idegennek számított, ezért az elöljárói tisztség betöltéséhez

helyi birtokokra volt szüksége. Ezzel is magyarázható
a település eladományozása. A másik ok feltehetően a
Mikó-vár építéséhez köthető, amelyhez anyagi forrásokra
és munkaerőre is szükség volt. A fejedelem, aki ekkoriban
a székelyek eljobbágyosodását igyekezett megakadályozni,
a fent említett okokból kifolyólag a város jövedelmeit
mégis az új földesúrnak adományozta. A jobbágysorba
került városi polgárok kötelesek voltak részt venni a vár
építésében. Mikó Ferenc 1635-ös halálát követően a
városlakók I. Rákóczi Györgyhöz fordultak a korábbi jogaik
visszaszerzése érdekében. A fejedelem még abban az évben
visszaadta a korábban szerzett kiváltságokat, amelyeket
fia, II. Rákóczi György adománylevelében újra megerősített.
I. Apafi Mihály által 1670-ben Csíkszereda mezővárosnak
adományozott kiváltságlevele egyben tartalmazza az
összes korábbi fejedelemtől kapott oklevelek szövegeit
is. A fent említett oklevelek nem maradtak fenn az utókor
számára, szövegüket az Apafi Mihály által kibocsátott
eredeti oklevélből ismerhetjük meg, amelyet a Csíki Székely
Múzeum levéltári gyűjteményében őriznek.
A kiváltságlevelet a látogatók a jegypénztárnál az erre a
célra kialakított részen és tárlóban tekinthetik meg, keddtől
vasárnapig 9 és 17 óra között.
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Időpont
Augusztus 3.

Óra
12.00

Augusztus 3.

17.00

Augusztus 4.

17.00

Augusztus 4.

19.00

Augusztus 4.

19.30

Augusztus 5.

10.00

Esemény
Önkormányzati labdarúgótorna*
V. Székelyföld OTP Bank Nemzetközi
Ifjúsági Labdarúgótorna*
BarabásiLab – rendhagyó tárlatvezetés
dr. Barabási Albert Lászlóval*
Pillanatba lépve – Péter András
kiállításmegnyitója*
A Csíki Kamarazenekar városnapi nyitó
hangversenye*
Amatőr biatlonverseny gyerekeknek*

Augusztus 5.

10.00

Tenisz- és squashverseny*

Augusztus 5.
Augusztus 5.
Augusztus 5.
Augusztus 5.
Augusztus 5.
Augusztus 5.
Augusztus 6.
Augusztus 6.
Augusztus 6.

Szervező
Csíkszereda Városháza

FK Sportpark / Nagyrét u.

FK Csíkszereda

Csíki Székely Múzeum

Csíki Székely Múzeum

Promenád

Csíkszereda Városháza

Szent Ágoston-templom

Csíkszereda Városháza

Központi park
Transylvanian Tennis &
Squash Club  

Csíkszereda Városháza

14.00– Megoldom Pont Workshop gyerekeknek
Központi Park, játszótér
18.00
Hellowuud Workshop családoknak*
Kifordulás – színházi esemény/
17.00
monodráma (Petőfi Sándor A helység
Petőfi Kávézó
kalapácsa c. műve nyomán)*
18.30
SLÁGEREBBJE-koncert*
Szabadság tér
SWING À LA DJANGO ÉS KOSZIKA20.00
Szabadság tér
koncert*
21.30
HONEYBEAST-koncert*
Szabadság tér
Elektronikus zene –
Zsögödfürdő
party by Loyal Events*
9.00
Lábteniszbajnokság *
József Attila iskola, sportpálya
9.00
Retróautó-kiállítás*
Mikó-vár, parkoló
Transilvanian Tennis &
10.00
Tenisz- és squashverseny*
Squash Club  

Augusztus 6.

10.00

Funkcionális fitneszbajnokság*

Augusztus 6.
Augusztus 6.

10.00
10.00

Augusztus 6.

10.00

Pumptrack – ügyességi akadálypálya*
Power Huni Gym erőemelő verseny *
Asztalitenisz-verseny –
Csíkszereda-kupa *

Augusztus 6.

10.00

20. PITYÓKAFESZTIVÁL*

Augusztus 6.
Augusztus 6.

11.00
18.00

Augusztus 6.

19.00

Interaktív mesejáték családoknak*
SZISZI (SZAKÁCS SZILVIA)-koncert*
DOB-BAN Ritmusfesztivál
(Woodroom,Barzongroove, Markó
Ádám, Reláció, Henrik Linder & Aron
Mellergard)*
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Helyszín
Stadion utcai műgyepes pálya

The Athlete Centre /
Testvériség sgt. 30.

Csíkszereda Városháza
Csíkszereda Városháza
Csíkszereda Városháza
Csíkszereda Városháza
Csíkszereda Városháza
Csíkszereda Városháza
Csíkszereda Városháza
Csíkszereda Városháza
Csíkszereda Városháza
Csíkszereda Városháza
Csíkszereda Városháza
The Athlete Centre

Majláth G. Károly tér  
Szabadság tér

Csíkszereda Városháza
Csíkszereda Városháza

Hargita utca 70/B

Csíkszereda Városháza

Központi park

Csíkszereda Városháza

Központi park
Szabadság tér

Csíkszereda Városháza
Csíkszereda Városháza

Mikó-vár

Agora Alapítvány
Csíkszereda Városháza
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Augusztus 6.
Augusztus 6.
Augusztus 6.

19.30
21.30
23.00

OAMENII DIMINEŢII-koncert*
VOLTAJ-koncert*
DJ Party – silent party*

Szabadság tér
Szabadság tér
Mikó-vár
Márton Áron Gimnázium,
sportpálya

Csíkszereda Városháza
Csíkszereda Városháza
Csíkszereda Városháza

Augusztus 7.

8.00

Streetballverseny*

Augusztus 7.

10.00

Kerekítő program Sipos Tündével
(0–3 év)*

Központi park, színpad

Csíkszereda Városháza

Augusztus 7.

10.00

Tenisz- és squashverseny*

Transilvanian Tennis &
Squash Club  

Csíkszereda Városháza

Központi park

Csíkszereda Városháza

Központi park, játszótér

Csíkszereda Városháza

Csíki Mozi

Csíkszereda Városháza

Központi park
Központi park

Csíkszereda Városháza
Csíkszereda Városháza
Agora Alapítvány
Csíkszereda Városháza

10.00–
Mozgásban a család –
14.00
sportágak népszerűsítése*
11.00– Megoldom Pont Workshop gyerekeknek
Augusztus 7.
14.00
Hellowuud Workshop családoknak*
Becze Zoltán: Erdélyi székelyek és
magyarok a nyári olimpiai játékokon,
Augusztus 7. 17.00
Erdélyi székelyek és magyarok a téli
olimpiai játékokon – könyvbemutató*
Augusztus 7. 17.00
Jenifer Mohebbi-koncert*
Augusztus 7. 18.00
Majd kiderül koncert*
DOB-BAN Ritmusfesztivál (Cserey Csaba &
Augusztus 7. 19.00
Vlad Isac, Cantordum, Dobola, Fusio Grup)*
Vinkli borkóstoló –
Augusztus 7. 19.00
Concerto Spiralis-kísérettel*
Augusztus 7. 19.30
SZINTAXIS-koncert*
Augusztus 7. 20.00
Roby köszi köszi koncert*
Augusztus 7. 21.00
MARGARET ISLAND-koncert*
Augusztus 7. 23.00
Tűzijáték*
Augusztus
Székelyföld Kerékpáros Körversenye
8–13.
Augusztus 7.

Augusztus 11.

18.00

Add egy napodat a békéért! –
1Úton Nemzetközi Zarándoknap
Jubileumi Caissa és Grand Prix
sakkverseny

Augusztus 13.
Augusztus
19–29.
Augusztus 20.
Augusztus 25.

Jelek – Balási Csaba és Balási Álmos
fotókiállítása

17.00

Mindennapi kenyerünk –
Első királyunk ünnepe
BarabásiLab – rendhagyó tárlatvezetés
dr. Bartha Istvánnal

Mikó-vár

Csíkszereda Városháza

Petőfi Kávézó

Csíkszereda Városháza

Szabadság tér
Központi park
Szabadság tér
Szabadság tér

Csíkszereda Városháza
Csíkszereda Városháza
Csíkszereda Városháza
Csíkszereda Városháza
Csíkszereda Városháza

Megyeháza Galéria

Hargita Megye Tanácsa
Hargita Megyei Kulturális
Központ

Mária-út

Mária Út Egyesület

Sapientia – Erdélyi Magyar
Tudományegyetem

Caissa Sakk Klub

Vár tér

Csíkszereda Városháza

Csíki Székely Múzeum

Csíki Székely Múzeum

A *-gal jelzett események a Csíkszeredai Városnapok programsorozatának részei.
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JELEK – Balási Csaba és Balási Álmos fotókiállítása
Kiállításmegnyitó: 2022. augusztus 11., csütörtök, 18 óra / Megyeháza Galéria
Az asztrofotográfia a fotográfiával egyidős műfaj, mely
lényegében nem más, mint a fényképészet csillagászati
célú alkalmazása, azaz bármilyen kozmikus jelenség
megörökítése. A 21. század elejéig az asztrofotók készítése a
szakcsillagászok privilégiuma volt.
Az utóbbi évtized gyors technikai fejlődése ezen
változtatott: ez ma már elérhetővé vált az amatőr fotósok
számára is. Amatőr eszközökkel megörökíthetjük a napot,
a holdat, a naprendszerünk bolygóit, a világűr mélyén
megbújó csillagködöket és galaxisokat, csillagfelhőket, sötét
ködösségeket vagy akár a távoli csillagok keletkezésének
helyszíneit is. A mélyég- vagy mélyűrfotózás talán a
legelkápráztatóbb, és a világűr ember által megismert
legtávolabbi pontjaira kalauzol el bennünket.

A Balási Csaba és Balási Álmos testvérpáros fotókiállítása
augusztus 11.–szeptember 7. között tekinthető meg a
csíkszeredai Megyeháza Galériában.
Balási Csaba kiállított alkotásai az Erdély–Moldova
földrajzi határán, a Nemere-hegységben, a Nagy Sándorcsúcson készültek. A húsz fotóból álló sorozat reális
kórképet mutat az ezredforduló éveiben a román és erdélyi
magyar emberek gondolkodásáról, szellemi szintjükről,
életszínvonalról, kultúráról, kultúrák találkozásáról.
Balási Álmos asztrofotói – speciális fényképezőgépek,
fotografikus szűrők és távcsövek segítségével – az emberi
szem számára láthatatlan objektumokat tárnak fel.

Szervezők: Hargita Megye Tanácsa, Hargita Megyei Kulturális
Központ, Megyeháza Galéria
Társszervező: Cultura Nostra Egyesület.
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ADD EGY NAPODAT A BÉKÉÉRT! – 1Úton Nemzetközi Zarándoknap
2022. augusztus 13., szombat

Az erdélyi és magyarországi Mária Út Egyesület kilencedik
éve már, hogy minden évben megszervezi az 1Úton
Nemzetközi Zarándoknapot a Mária-úton. Teszik ezt
évről évre egyre többen, hirdetve a zarándoklás régi-új
hagyományát itthon és külföldön egyaránt. A csatlakozók
számának növekedése igazolja, hogy ez a fajta közösségi
élmény, a közös célért való tenni akarás egyre többeket
mozgat meg, egyre többekben fogalmazódik meg, hogy
valamilyen többlettel, lelki tartalommal töltsék meg aktív
szabadidős tevékenységeiket.
A zarándoknap idén is átöleli az egész Kárpát-medencét.
Zarándoklatok lesznek ezen a napon Magyarországon,
Ausztriában, Felvidéken, Erdélyben, Délvidéken és
Muravidéken is.
Az elmúlt két év sok változást hozott. A rendkívüli helyzet
megélése sokakat indított belső útra, igazi önfejlődésre.
2022. augusztus 13-án mindenki előtt nyitva áll a lehetőség,
hogy útra kelljen és imádkozzon a békéért. Most, hogy ilyen
közel érezhetjük, tapasztalhatjuk a háború pusztító hatását,
fontos imádkoznunk ember és ember közötti, Isten és ember
közötti, valamint mindannyiunk belső lelki békéjéért.
Egy zarándoklat során megoszthatjuk
zarándoktársainkkal fájdalmunkat vagy boldogságunkat,
tanulhatunk egymás hibáiból, megoldást, eszközt

adhatunk az útkeresők kezébe, ezért reméljük, hogy sokan
csatlakoznak a zarándoknaphoz.
A tervezett program Csíksomlyón:
• 13.00 – Indulás az alcsíki zarándokokkal a zsögödi
plébániától
• 14.00 – Indulás a felcsíki zarándokokkal a csíkdelnei Szent
János-templomtól
• 14.30 – Indulás a Szent Kereszt-plébániától
• 15.00 – Indulás a Szent Ágoston-plébániától
• 17.00 – Béke Keresztútja a Kegytemplomban
• 18.00 – Hálaadó szentmise
• 20.00 – Virrasztás a békéért a Kegytemplomban reggel
7.30-ig.
Bővebb információ és bejelentkezés a www.1uton.mariaut.
hu és a www.mariaut.ro honlapon, illetve telefonon a
0744 639 138 (Péterfi Attila-Csongor – Székelyföld) vagy a
0742 596 834 (Ferencz Attila – Csíkszereda) telefonszámon.
Mindenkit hívunk! Mindenkit várunk!
Péterfi Attila-Csongor
1Úton koordinátor
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16. SZÉKELYFÖLD KERÉKPÁROS KÖRVERSENYE
2022. augusztus 8–13.
Idén sem marad el a hagyományos Székelyföld Kerékpáros
Körversenye, amelyre jelen állás szerint 22 csapat nevezett,
azaz „telt házzal” rajtol majd az esemény.
A Nemzetközi Kerékpárosszövetség programjában is
szereplő 2.2-es erősségű nemzetközi verseny új kihívásokkal
jelentkezik, hiszen fennállása során először terjeszkedik az
esemény a határokon túlra. Ezúttal ugyanis Debrecenben
lesz a nyitószakasz, amely egy közel 92 kilométeres városi
szakaszt ölel magába. Ez követően a mezőny megérkezik
Székelyföldre, és marosvásárhelyi rajttal körbekerekezi
Székelyföldet.
A 16. Székelyföld Kerékpáros Körversenyének az alapját
továbbra is a székelyföldi önkormányzatok összefogása
biztosítja, illetve Magyarország Kormánya.
Szakaszok
• I. szakasz (augusztus 9., kedd): debreceni városi szakasz
(91,7 km).
• II. szakasz (augusztus 10., szerda): Marosvásárhely –
Jedd – Nyárádszereda – Nyárádmagyarós – Sóvárad
– Szováta – Székelyudvarhely – Szentegyháza – Lövéte
– Kirulyfürdő – Csíkszereda (161,6 km).
• III. szakasz (augusztus 11., csütörtök): Csíkszereda
– Sepsibükszád – Bálványos – Kézdivásárhely –
Sepsiszentgyörgy – 3 kör Sepsiszentgyörgy utcáin (136,8 km).

• IV. szakasz (augusztus 12., péntek: Sepsiszentgyörgy –
Előpatak – Barót – Székelyudvarhely – Hargitafürdő (144
km).
• V. szakasz (augusztus 13., szombat): Székelyudvarhely –
Fenyéd – Zetelaka – Gyergyóújfalu – Gyergyócsomafalva
– Gyergyószentmiklós – Csíkszereda – 5 kör Csíkszereda
utcáin (149,8 km).
A részt vevő csapatok
• Kontinentális csapatok: Team Novak (Románia). Asd
Cycling Team Friuli (Olaszország), Dauner | Akkon
Pro Cycling Team (Németország), WSA KTM Graz P/B
Leomo (Ausztria), Mentorise Cycling Team (Románia),
Voster Ats Team (Lengyelország), Allinq Continental
Cyclingteam (Hollandia), Delio Gallina Colosio Eurofeed
(Olaszország), Team Giotti Victoria (Olaszország),
Global Cycling Team (Hollandia), Beltrami Tre Colli
(Olaszország).
• Klubcsapatok: Kecskeméti Első Sor-MKB (Magyarország),
BRS Kaktus Bike (Szlovákia), ARBÖ Headstart On Fahrrad
(Ausztria), Plovdiv Cycling Team (Bulgária), Epronex Cycling
Team (Magyarország), UVT-Devron West Cycling Team
(Románia), Bukaresti Steaua (Románia), Solme Olmo
(Olaszország).
• Válogatottak: Bulgária, Románia, Szerbia.

Fotó: Halmágyi Zsolt

18

ESEMÉNY / RENDEZVÉNY

LIVE MAP
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JUBILEUMI CAISSA ÉS GRAND PRIX SAKKVERSENY
2022. augusztus 19–29. / Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Huszonöt évvel ezelőtt, 1998-ban a csíksomlyói Jakab
Antal Tanulmányi Házban rendezte első sakkversenyét
a csíkszeredai Caissa Sakk Klub (https://caissa.ro/). A
megyeközpont rangos nemzetközi eseménye azóta több
helyszínen is zajlott. Az idén 25. jubileumát ünneplő
Caissa tornának néhány éve a csíkszeredai Sapientia EMTE
ad otthont, a szervezők augusztus 19–29. között több
ország 300 sakkozójának részvételére számítanak. Hab a
tortán, hogy a Román Sakkszövetség egyöntetű döntéssel
jóváhagyta, hogy a jubileumi 25. Caissa nemzetközi
sakkverseny a 100 000 euró összdíjazású Romanian Grand
Prix sorozat 3. tornája legyen! Ez nagy minőségi ugrást
jelent Székelyföld sakkfesztiváljának, mely 130 000 lej (26
630 euró) díjalappal túlszárnyalta a jászvásári és korondi
tornákat, és a legjobban díjazott hazai nyílt verseny lett! Az
indiai Csennajban most zajló sakkolimpiáról néhány ország
válogatottja már jelezte, hogy Csíkszeredában szeretne
felkészülni a 2024-es budapesti sakkolimpiára. A magyar és a
román olimpiai válogatott mellett több ország nagymestere
(GM) és nemzetközi mestere (IM) ül asztalhoz megyénk
rangos sakkeseményén, a jelenlegi rangsort a német
színekben versenyző brassói Liviu-Dieter Nisipeanu (2642) és
Constantin Lupulescu (2628) nagymesterek vezetik.
A csíkszeredai Sapientia EMTE augusztus második
felében a sakkozók fellegvára lesz: augusztus 13–18. között

sakkoktató, felkészítő táborra kerül sor, melyre a magyar
ifjúsági válogatott is bejelentkezett. Aztán a magas pénzdíjak
mellett GM- és IM-normákért küzdhetnek, minden játékos
sportbeli minősítése és Élő-pontja szerint ülhet asztalhoz:
a 2200 Élő-pont feletti sakkozók a RGP főversenyen, a 2200
alattiak a 25. Caissa tornán, míg a 12 év alatti gyerekek
a 9. Balogh János emlékversenyen küzdenek. Húsz tábla
kommentálással élőben lesz közvetítve a világhálón.
A sakkeseményekről tájékoztatást a háromszoros ACOvilágbajnok Biró Sándor nemzetközi mester ad.
Biró Sándor

A CSÍKSZÉKI ERDÉLYI KÁRPÁT-EGYESÜLET AUGUSZTUSI TÚRAPROGRAMJA
Augusztus 2–6. / 29. EKE Vándortábor, Gyimesfelsőlok
Túrák: Naskalat-túra, Mária-kő-túra, Határőrök nyomában,
Zarándoklat Rupert Mayer nyomában, Szellő–Kóstelek-túra,
Hegyes-havas-túra, Karakó-túra, Apahavas-túra, Úzvölgye,
Gyógynövénygyűjtő túra (kisgyermekes és családi túra),
Kolontos Bitkó (kisgyermekes és családi túra), Bagolyvár,
Szent Benedek-kápolna (kisgyermekes és családi túra),
Kerékpárral Széphavasra, Kerékpárral a Csíki-havasok
gerincén, Rézégés–Naskalat kerékpárral, Autóbuszos
honismereti túra a moldvai csángókhoz, Autóbuszos
honismereti túra az ezeréves határhoz, Autóbuszos
honismereti túra Csíksomlyóra, Fotós túra, Szekeres túra.
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Bővebb információ a www.ekevandortabor.ro oldalon,
valamint az EKE Vándortábor Facebook-oldalon.
Augusztus 13. / Siklód-kő-túra
Sóvidék
Túravezető: Zsigmond Éva (0745 369 116)
Augusztus 13. / Békás-szoros
Békás-szoros – Kis-Békás-szoros – Cifra-nyereg – Mária-kő
– Békás-szoros
Túravezető: László Ilona (0745 978 142)

KÖNYVKOSÁR

A GUTENBERG KIADÓ AJÁNLÓJA
GRYLLUS DÁNIEL – SUMONYI ZOLTÁN – SÜVEGES GERGŐ: Pál apostol
Kiadó: Gryllus Kiadó – Gutenberg Kiadó
Terjedelem 246 oldal, kivitelezés: cérnafűzött, keménytábla
Jó tíz év telt el azóta, hogy a Pál apostol című könyv megjelent, és bemutatta azt a keletkezés- és
fejlődéstörténetet, amely 1991-ben életre hívta, a következő húsz évben pedig alakította az előadást. Az
új hangfelvétel jó lehetőséget adott arra, hogy a könyvet is aktualizáljuk. Három új interjúval gazdagodott
a beszélgetések sora, hogy felidézhessük az elmúlt évtized változásait. Pál apostol üzenete örök. A dalok
érvényesek. A könyv aktuális. Az utazás folytatódik – téren, időn és hangokon át.
SZŐCS MARGIT: Teofil
Kiadó: Gutenberg Kiadó
Terjedelem 96 oldal, kivitelezés: cérnafűzött, keménytábla, védőborító
Szőcs Margit meséi a gyermeki játékosságot, a kortalan bölcsességet és a nélkülözhetetlen humort
szólítják meg bennünk. Teofil, a kissé feledékeny, de kifejezetten leleményes törpe mellett megtapasztaljuk, hogy milyen fontos az élet apró dolgaira odafigyelni, hogy a kedvesség a legjobb
útlevél, és hogy a gondolatnak teremtő ereje van. A Kürti Andrea által megrajzolt történeteket örök
gyerekeknek ajánljuk.
BALÁZS IMRE JÓZSEF: 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.
LÁSZLÓ NOÉMI – KÜRTI ANDREA: Darázsolás
Kiadó: Gutenberg Kiadó
Terjedelem 96 oldal, kivitelezés: cérnafűzött, keménytábla, védőborító
A koronavírus-járvány miatti karanténidőszak alatt a Gutenberg Kiadó 2020 tavaszán játékra hívta a költőt és
az illusztrátort. Hétről hétre újabb és újabb alkotásokat készítettek egymás műveinek alapján: először a költő
írt verset Kürti Andrea rajzához, a következő alkalommal pedig László Noémi verséhez született illusztráció, az
így megszületett műpárok – egészen új műfajt teremtve – most kötetben foglalnak helyet. A Darázsolás arra
tanít, hogyan találjunk otthont az otthontalanságban, vigaszt a magányban, szépséget a kilátástalanságban.

GUTENBERG

KÖNYVESBOLT

Augusztusi könyvbarátkedvezmény 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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AUGUSZTUSI ÉVFORDULÓK – Daczó Katalin összeállítása
Százhúsz éve, 1902. augusztus elején a laktanya udvarán
leplezték le Erzsébet királyné emlékoszlopát. A négy méter
magas oszlopot a csíkszeredai m. kir. honvéd zászlóalj
egyik századosa tervezte, az emlékjelt Gál Kálmán zsögödi
közhonvéd, kőfaragó kivitelezte.
Hetvenöt éve, 1942. augusztus 1-jén avatta fel dr. Varga
József miniszter Magyarország egyik legmagasabban fekvő
gépkocsiútját, a Tolvajos-tetőről Hargitafürdőre vezető utat.
Hetvenöt éve, 1942. augusztus 2-án avatták fel a
hargitafürdői Úz Bence menedékházat.
Százötven éve, 1872. augusztus 2-án született
Székelyudvarhelyen csíkszentsimoni Endes Miklós történész,
közigazgatási bíró, csíkszentmártoni járásbíró.
Tizenöt éve, 2007. augusztus 2-án avatták fel a csíkszeredai
sportcsarnokot, amely hat évvel később, 2013-ban vette fel a
sportcsarnokot
csíkszeredai születésű jeles hegymászó, Erőss Zsolt nevét.
Háromszáztíz éve, 1712. augusztus 3-án hunyt el Csíksomlyón
Szabó Bonaventura János OFM (Nagyboldogasszonyi
Bonaventura) csíksomlyói házfőnök. Karcfalván született.
Száz éve, 1922. augusztus 3-án született Csíkcsekefalván
Márton Botond statikus, tartószerkezet-tervező.
Csíkszeredában érettségizett.

intézményszervező. Középiskolai tanulmányait
Csíkszeredában végezte.
Negyvenöt éve, 1977. augusztus 7-én iktatták be a
csíkszeredai unitárius egyházközség első rendes lelkészét, és
ekkor szentelték fel az unitárius imaházat.
Százhuszonöt éve, 1897. augusztus 8-án avatták fel Csík
vármegye egyik legelső emlékművét, a Nyergestetői
honvédemléket. Az emlékmű a Bukarestben élő székelyek
honvédemléket
kezdeményezésére és adományaiból született meg a
Zsögödben élő Pulini János kőfaragómester műhelyében.
Százötven éve, 1872. augusztus 9-én hunyt el
Nagyszebenben (más adatok szerint Székelyudvarhelyen)
Veress Ignác,
Ignác a csíksomlyói ferencesek házfőnöke és a
gimnázium igazgatója. A csíksomlyói zárda nyomdájában
készített 1848-as szabadságharcos kiadványok miatt az
osztrák hatóságok meghurcolták.
Kétszáz éve, 1822. augusztus 10-én született Csíkszentimrén
Illyés Ignác,
Ignác az 1848–49-es szabadságharcban százados, az
első csíkszeredai kórházigazgató.
Százöt éve, 1917. augusztus elején dr. Tolnay Lajos a ’48-as
függetlenségi párti dévai ügyvédet nevezte ki a IV. Károly
király Csík vármegye főispánjává. Az új főispán augusztus
12-én érkezett Csíkszeredába, és másnap vette át a hivatalát
elődjétől, Gyalókay Sándor főispántól.

Százkilencven éve, 1832. augusztus 4-én született
Csíkszentmártonban csíkszentmártoni Becze József Kossuthhuszár, alkirálybíró, főszolgabíró, Becze Antal alispán testvére.

Hetven éve, 1952. augusztus 13-án hunyt el Csíkszentkirályon
Kristó Péter Xavér ferences szerzetes, házfőnök.

Negyvenöt éve, 1977. augusztus 4-én hunyt el Kolozsváron
Szőcs Endre református lelkész, teológiai tanár.
Csíkcsekefalván született.

Százhetvenöt éve, 1847. augusztus 14-én született
Szombathelyen Márkus István miniszteri titkár, a csíkszeredai
kerület országgyűlési képviselője, Csíkszereda díszpolgára.

Ötvenöt éve, 1967. augusztus 4-től Balánbánya
közigazgatásilag levált Csíkszentdomokosról, és várossá
nyilvánították.

Kilencven éve, 1932. augusztus 14-én avatták fel a Csíki Turistaegyesület első kicsi menedékházát az Egyes-kőnél, mintegy
ezerötszáz fő részvételével. Két év múlva újabb ház épült.

Százharminc éve, 1892. augusztus 5-én született
Gyergyócsomafalván dr. Csiky János orvosi szakíró,

Száztizenöt éve, 1907. augusztus 17-én született Kézdivásárhelyen és harminc éve, 1992. augusztus 24-én hunyt el
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Dávid László nagyprépost, a teológiai tudományok doktora.
1945-ben a csíksomlyói tanítóképző megbízott igazgatója volt.

Danczkay Pattantyús Ábrahám-Miklós plébános, volt politikai
üldözött. Csíksomlyón is tevékenykedett.

Százhúsz éve, 1902. augusztus 19-én született Csíkpálfalván
Gál Ferencné Sántha Julianna népművész, szövőasszony.

Százhatvan éve, 1862. augusztus 26-án született
Csíkszentgyörgyön Miklós István prelátus kanonok,
egyházkerületi főtanfelügyelő.

Száztizenöt éve, 1907. augusztus 20-án született
Hunyadbojcán Návrádi Ágoston pedagógiai szakíró,
szerkesztő. A tanítóképzőt Csíkszeredában végezte.

Száztíz éve, 1912. augusztus 26-án Csíkszeredában tartották
a Székely Társaságok Szövetségének VII. nagygyűlését.

Hatvan éve, 1962. augusztus 24-én hunyt el Temesváron
Márton A. Géza mezőgazdasági szakíró, a csíkszeredai
földhivatal osztályvezetője.

Százhúsz éve, 1902. augusztus 28–30-a között mintegy
350 résztvevővel Tusnádfürdőn tartották meg a Székely
Kongresszust.

Ötven éve, 1972. augusztus 24-én hunyt el Gyulafehérváron
Sturek Emil kanonok, teológiai tanár. Az 1940-es évek elején
a csíksomlyói tanítóképzőben tanított.

Nyolcvanöt éve, 1937. augusztus 29-én hunyt el Budapesten
Kornhaber Adolf gyalogsági tábornok, a Csíkszeredában
állomásozó 24. honvéd gyalogezred 4. zászlóaljának
parancsnoka alezredesként 1901–1905 között.

Negyvenöt éve, 1977. augusztus 24-én hunyt el
Csíkszeredában Márton Emília csíksomlyói tanítónő.
Nyolcvan éve, 1942. augusztus 25-én született Kolozsváron
Zsibói Béla író, újságíró, nevelő, 1968–1970 között a Hargita
Népe újságírója.
Száztizenöt éve, 1907. augusztus 27-én született Szamosújváron

Százharmincöt éve, 1887. augusztus 30-án született
Budapesten Tompa Béla színész, színigazgató, Csíkszereda
egyetlen szánházi lapja, a Színházi Újság szerkesztője.
Esküvőjét 1912-ben Csíkszeredában tartotta.
Százhuszonöt éve, 1897. augusztus 31-én hunyt el
Csíkborzsovában Balogh Ignác honvéd főhadnagy.

SZÁZÖTVEN ÉVE SZÜLETETT DR. ENDES MIKLÓS
Százötven éve, 1872. augusztus 2-án született Székelyudvarhelyen, régi székely nemesi családban csíkszentsimoni
dr. Endes Miklós történész, közigazgatási bíró. Kisgyermekkorát Csíkszentsimonban, az ősi kúriában, nagyszülei házában
töltötte, de nagyapja, Endes Miklós alcsíki alkirálybíró ekkor
már nem élt. Elemi iskolai tanulmányait is Csíkszentsimonban
kezdte meg, s később is rendszeresen visszatért
Csíkszentsimonba hosszabb-rövidebb időre.
Középiskolai tanulmányait Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen, jogi tanulmányait Kolozsváron, a Magyar
Királyi Ferenc József Tudományegyetemen végezte. Rövid
ideig Nagyszebenben, Székelykeresztúron, Brassóban, majd
Gyulafehérváron dolgozott, 1896 októberében Kolozsváron lett
ítélőtáblai tanácsjegyző. A következő tizenhét évben – egyéves
kitérő után, amikor Csíkszentmártonban vezető járásbíró

volt – Kolozsváron élt, 1898 őszétől törvényszéki albíró, 1900
augusztusától a kolozsvári ügyészség alügyésze, később

Csíkszentsimoni dr. Endes Miklós időskori arcképe (Erdélyi Fotográfiai
Múzeumért Egyesület, dr. Molnár Attila tulajdona)
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törvényszéki, majd ítélőtáblai bíró lett. 1898-ban feleségül vette
csíkszentmihályi Sándor Rózát. Saját gyerekeik nem voltak (egy
fiuk született, aki mindössze néhány órát élt), de felvállalták
csíkszentmihályi Sándor Ernő és Sándor József nevelését, és dr.
Endes Miklós részben a két fiú budapesti tanulmányai miatt kérte
áthelyezését Kolozsvárról Budapestre 1913-ban. Budapesten
ítélőtáblai bíró lett, majd 1921-ben közigazgatási ítélőbíróvá
nevezték ki. Ezt a tisztséget 1939-ig, nyugdíjazásáig töltötte be.
1935-ben jelent meg Erdély három nemzete és négy
vallása autonómiájának története című műve, 1938-ban pedig
mindmáig legolvasottabb és legtöbbet idézett munkája: Csík-,
Gyergyó-, Kászon-székek (Csík megye) földjének és népének
története 1918-ig. 1939 szeptemberében befejezte máig
kiadatlan művét: Adatok Csík-Gyergyó-Kászon községei és
családi történetéhez és folytatta a többi székely szék és Barcaság
történetének megírását, de már nem sikerült befejeznie. 1943.
június 22-én agytrombózist kapott, és többé nem épült fel. 1945.
szeptember 26-án hunyt el Budapesten. A Farkasréti temetőben
helyezték örök nyugalomra. Ravatalánál Élthes Gyula miniszteri

tanácsos mondott búcsúztatót. Endes Miklósné Sándor Róza
1947-ben az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában
helyezte el dr. Endes Miklós kéziratos hagyatékát.
2013-ban a Csíkszereda Kiadóhivatal gondozásában, az
Útravaló könyvek sorozatban jelent meg dr. Endes Miklós
Csík-, Gyergyó-, Kászon-székek (Csík megye) földjének és
népének története 1918-ig című művének harmadik kiadása.
Ez a könyv máig megkerülhetetlen a Székelyföld történelme
iránt érdeklődők és az azt kutatók számára. „Csík vármegyéről
talán ez a legalaposabb összegző mű, amely közigazgatási,
egyháztörténeti, kultúrtörténeti vonatkozásban, sőt még
sporttörténeti szempontból a kezdetektől 1918-ig végigköveti
ennek a térségnek a sorsát” – vélte életrajzírója, Pál-Antal
Sándor történész. (Szőcs Lóránt: Máig megkerülhetetlen
Endes Miklós könyve. Székelyhon, 2013. júl. 8.) Endes Miklós
vitathatatlan érdemei ellenére szobor, emléktábla, iskola,
utca sem Csíkszeredában, sem családjának ősi fészkében,
Csíkszentsimonban nem őrzi a nevét. (Daczó Katalin: Jeles
alcsíkiak E-G című kötete nyomán)

SZÁZTIZENÖT ÉVE SZÜLETETT NÁVRÁDI ÁGOSTON
Száztizenöt éve, 1907. augusztus 20-án született Hunyadbojcán
Návrádi (Návrády) Ágoston igazgató-tanító, pedagógiai szakíró,
szerkesztő. Csíkszeredában végezte a tanítóképzőt 1926-ban,
ezután Lupényban, Petrozsényben, majd 1932-től Aradon
tanított. Az általa irányított római katolikus elemi iskolában
Törpe-szövetkezet néven asztalos- és lakatosműhelyt hozott létre,
amellyel nemcsak a gyerekek munkára nevelését és szakirányú
felkészülését segítette, hanem a szövetkezeti neveléshez is
hozzájárult. Kiterjedt szakmai és közéleti tevékenységet folytatott,
számos előadást tartott az Arad megyei római katolikus magyar
tankerület rendezvényein és gyűlésein. 1939-től szerkesztette
a Vasárnap című folyóirat évente négyszer megjelenő
gyermekmellékletét, a Kis Vasárnapot. Gondozásában jelent
meg a Tanulók kis könyvtára című sorozat öt füzete. A Kölcsey
Egyesület támogatásával diákokból megszervezte a Regösök
Körét, s azt országos mozgalommá próbálta tenni. A dél-erdélyi
viszonyok közt „regösei” a nagyenyedi Szövetkezés nevű szaklap
Kicsi szövetkezők című gyermekrovatának munkatársai lettek.
1945 után rövid ideig tanfelügyelő volt. 1947-ben a napilapok
szerint kizárták a Magyar Népi Szövetségből. Tanítói működését
1950 után nem folytatta, de szakmai tárgyú írásokat később is
közölt különböző lapokban. Cikkei a Csíki Lapokban, a Zsilvölgyi
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Návrádi Ágoston a csíkszeredai tanítóképző
1926-ban végzett növendékeinek tablóján

Magyarságban, az Aradi Közlönyben, a Hírlapban, a Vasárnapban
és a Szövetségben jelentek meg. Az audiovizuális oktatás egyik
úttörőjeként betűjátszó villamos reﬂektorokat alkalmazott az
oktatásban. A Mikes Kelemen halálának 200. évfordulójára írt
verses drámája, A szultán kenyerén kéziratban maradt. Az aradi
Csiky Gergely Iskolaközpontban 2007 óta emléktábla őrzi a nevét.
(A Romániai Magyar Irodalmi Lexikon és napilapok nyomán)
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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 NAPOLI / Márton Áron u. 34., tel.: 0752 245 385
DABO DÖNER / Petőfi Sándor u. 3., tel.: 0740 388 288
MORRISON MUSIC PUB&PIZZA / Hargita u. 6.,
tel.: 0746 399 751
BÁROK, KÁVÉZÓK, 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
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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 130 170
HARVÍZ RT.: 0758 770 040
ÁRAMSZOLGÁLTATÓ – HIBABEJELENTÉS: 0800 500 929
Hegyimentő közszolgálat, SALVAMONT: 0725 826 668
S.O.S. TELEFONOS LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT –
hétköznap 19.00–23.00 között
0754 800 808 Orange-hálózat
0723 800 808 Vodafone-hálózat
HASZNOS TELEFONSZÁMOK
MEGYEI TÁVHÍVÓ SZÁM: 0266
CSÍKSZEREDA VÁROSHÁZA / Vár tér 1.,
tel.: 0266 315 120, fax: 0266 371 165,
varoshaza@szereda.ro, www.szereda.ro
HARGITA MEGYE TANÁCSA / Szabadság tér 5.,
tel.: 0266 207 700,
fax: 0266 207 703, www.hargitamegye.ro
PREFEKTUSI HIVATAL / Szabadság tér 5., tel./fax: 0266 371 114,
0266 372 061, 0266 372 080,
www.prefecturahr.ro
MAGYARORSZÁG FŐKONZULÁTUSA – CSÍKSZEREDA
Petőfi Sándor u. 45.
Időpontfoglalás, honosítási kérelmek: 0366 087 000
Időpontfoglalás, útlevélkérelmek: 0366 087 001
Egyéb ügyek: 0266 207 336
ROMÁNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK SZÖVETSÉGE
Taploca u. 20., tel.: 0266 371 377, fax: 0266 312 852,
www.rmpsz.ro
SAPIENTIA – ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM
CSÍKSZEREDAI KAROK / Szabadság tér 1., tel.: 0266 314 657,
fax: 0266 372 099, www.csik.sapientia.ro
HELYI BUSZJÁRATOK / CSÍKI-TRANS KFT.,
tel.: 0266 311 322, 0749 091 524,
office@csiki-trans.ro, www.csiki-trans.ro
VASÚTÁLLOMÁS Brassói u. 11., tel.: 0266 315 102
VASÚTI JEGYIRODA / Brassói u. 11., www.cfr.ro
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