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FILMTETTFESZT – Erdélyi Magyar Filmszemle
2022. október 6–9. / Csíki Mozi

Október 6. és 9. között újra színvonalas magyar 
filmválogatással várja nézőit a Filmtettfeszt Erdélyi 
Magyar Filmszemle Csíkszeredában. A sokszínű kínálat 
vígjátékokkal szórakoztat, drámákkal gondolkodtat 

el, megszólítja a legkisebbeket is, és két erős 
dokumentumfilmmel mesél a rendszerváltás előtti és a 
mai Romániáról.

A fesztiválon meg lehet nézni Csuja László és Nemes Anna 
sokszorosan díjazott, Szelíd című testépítős drámáját, 
Eperjes Károly Magyar passióját, egy ferences szerzetes 
meghurcoltatásának játékfilmes történetét, Pálfi 

György legújabb, Mindörökké című függetlenfilmjét egy 
hátországban lábadozó katonáról és egy furcsa szerelmi 
háromszögről, sőt, még az is kiderül, hogy mik azok „a 
legjobb dolgok, amiken bőgni kell”.

CSÍKI MOZI
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A válogatás különlegessége az 1970-ben készült 
Szerelmesfilm, a később több filmjével is Oscar-közelbe 
került Szabó István harmadik egész estés alkotása. 
Főszereplője a kádári Magyarországról Párizsba utazik, 
hogy rég nem látott szerelmével – és váratlanul egy újfajta 
élet- és gondolkodásmóddal – találkozzon. Megrohanják 
emlékei, amelyek szöges ellentétbe feszülnek a 
képzeletet követni nem akaró valósággal. A két fiatal 
csodálatos napokat tölt együtt, de az elmúlt évek mély 
szakadékot véstek közéjük. A Párizsban élő Katát Halász 
Judit alakítja, aki éppen október 7-én lesz 80 éves.

A fesztivál versenyszekciója, a Filmgalopp idén tíz 
erdélyi magyar fikciós rövidfilmből állt össze, ezek közül 
kettő animációs alkotás. Van közöttük játékos mese, 
szkeccsfilm, sci-fi, vámpírfilm, egypoénos családi dráma, 
láthatunk csodás színészvezetést, és felfigyelhetünk 
sajátos és erős szerzői hangokra is. A Filmgaloppnak 
idén is lesz közönségdíja, erre online lehet majd szavazni 

október 7-én éjfélig. A rövidfilmes műsor a budapesti Friss 
Hús fesztivál díjazott alkotásaival egészül ki: ez a blokk 
mesél szerelemről, Z generációs kamaszokról, az időskori 
felejtésről, de van benne sci-fi-vígjáték és izgalmas 
bűnügyi film is.

A válogatás szerves része két erdélyi alkotó egész 
estés dokumentumfilmje is. Szabó Attila folytatja a 
nyolc éve forgatott Méregzöld meséket, hiszen az 
abban felvetett problémák az Erdők nélkül nincs Erdély
tanúsága szerint nem oldódtak meg, inkább csak tovább 
bonyolódtak. Úgy tűnik, végeérhetetlenül folytatódik 
a környezetvédők harca az illegális erdőkitermelés, a 
fatolvajok, az őket éltető óriásvállalatok és a korrupt 
hatóságok ellen – a film szomorú és felháborító 
helyzetképet nyújt a jelenségről. Csibi László filmje a 
rendszerváltás előtti időkbe tekint vissza: 
A szocializmus hátsó bejáratát keresi a ’89 előtti 
romániai magyar sajtó munkatársait megszólaltatva. 
Személyes élmények, emlékek sokasága, cenzúra és 
öncenzúra történetei révén rajzolódik ki egy sajátos kép 
a Nicolae Ceaușescu nevével fémjelzett korszakról.

A gyerekeket szombat reggel az El a kezekkel a 
papámról! című vadonatúj i·úsági film várja a fesztivál 
helyszíneként szolgáló Csíki Moziban. Mindegyik film 
eredeti nyelven, román nyelvű felirattal nézhető. 

A teljes program elérhető a https://filmtettfeszt.ro/
Program/2022/Csikszereda oldalon.

A dokumentumfilmek, versenyfilmek és rövidfilmek 
vetítése ingyenes, a nagyjátékfilmekre a bilete.ro oldalon 
lehet jegyet váltani.

CSÍKI MOZI
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Tracy Letts: A JEGYZŐKÖNYV
Bemutató előadás: 2022. október 21., péntek, 19 óra / Csíki Játékszín, nagyterem

Tracy Letts Pulitzer-díjas amerikai színész, drámaíró 
darabja látszólag egy amerikai kisvárosi önkormányzat 
heti, eseménytelennek ígérkező ülését mutatja be. A 
jegyzőkönyv a felszín alatt azonban egy fanyar vígjáték 
a kisvárosi politikáról, hatalmi machinációinkról, 
kisszerűségeinkről és valódi sérelmeinkről, miközben arra 
is rákérdez, hogy mi mindent lennénk képesek megtenni 
azért, hogy ne váljunk a történelem veszteseivé.

Szereposztás: 
Peel: Tóth Jess
Superba, polgármester: Kozma Attila
Johnson, városi főjegyző: Márdirosz Ágnes
Blake: Vass Csaba
Breeding: Puskás László
Hanratty: Kányádi Szilárd
Assalone: Kosztándi Zsolt
Innes: Bartalis Gabriella
Matz: Zsigmond Éva Beáta
Oldfield: Lőrincz András Ernő
Carp: Fülöp Zoltán

Fordította: Totth Benedek; jelmeztervező: Gábor Zsófi; 
díszlettervező: Szűcs-Olcsváry Gellért; világosító:
Hátszegi Ákos; hangosító: Szép Szabolcs; ügyelő: Kraº 
Noémi; produkciós vezető: Keresztes Szabolcs.
Rendezőasszisztens: Balázs-Bécsi Anna
Rendező: Barabás Árpád

Donald Margulies: PILLANATFELVÉTEL
Bemutató előadás: 2022. október 28., péntek, 19 óra / Csíki Játékszín, Hunyadi László Kamaraterem

Kivel vagyunk képesek együttérezni: a szomszéd 
szobában ülővel még igen, de vajon a szomszédunkban 
lakóval, a szomszédos város, a szomszédos ország vagy 
a szomszéd kontinensen élők fájdalmával? Marad-e idő 
átérezni egymás szenvedését?

A Pillanatfelvétel fontos, az élet minden területét 
érintő morális kérdéseket vet fel, emberi léptékben. 

A darab döntésekről és kompromisszumokról szól, 
amelyeket mindannyian meghozunk: a szerelemben, 
a munkában és a háborúban.

Szereposztás:
Sarah Goodwin, negyvenes fotóriporter: Szabó Enikő
James Dodd, negyvenes újságíró: Veress Albert
Richard Ehrlich, ötvenes képszerkesztő: Giacomello 
Roberto
Mandy Bloom, huszonéves rendezvényszervező: Tatár 
Zsuzsa M.V.

Fordította: Zöldi Gergely
Dramaturg: Dálnoky Réka
Díszlet- és jelmeztervező: Romulus Boicu
Rendezőasszisztens: Dálnoky Csilla
Rendező: Vladimir Anton

6

CSÍKI JÁTÉKSZÍN
www.csikijatekszin.ro
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ESEMÉNY / RENDEZVÉNY 
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KÁJONI JÁNOS MEGYEI KÖNYVTÁR
http://konyvtar.hargitamegye.ro 
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7. SZÉKELYFÖLDI GRAFIKAI BIENNÁLÉ 
Kiállításmegnyitó: 2022. október 7., péntek, 17 óra / Csíki Székely Múzeum

A 2022. évi, hetedik Székelyföldi Grafikai Biennálé 
anyagát idén előszőr két helyszínen állítják ki: a Csíki 
Székely Múzeumban és a sepsiszentgyörgyi Erdélyi 
Művészeti Központban.

A Székelyföldi Grafikai Biennálé a grafikusi szakma 
jelentős nemzetközi fórumává vált, derült ki a biennálé 
idei felhívására beérkezett pályaművek mennyiségéből 
és minőségéből. A G7 fontosságát az is igazolja, hogy 
idén 62 országból jelentkeztek műveikkel az alkotók. A 
biennálé előző eseményéhez hasonlóan a magyarországi, 
lengyelországi és romániai vonal még mindig a legerősebb, 
de idénre hangsúlyossá vált a dél-amerikai kontinens és 
több keleti ország képviselete is, mint például Thaiföld, 
India, Kína vagy Tajvan. A tízhetes jelentkezési időszak alatt 
közel 2000 pályamunka érkezett be összesen 844 alkotótól. 

A héttagú nemzetközi zsűri 303 alkotást válogatott 
be a biennálé kiállítási anyagába, melynek közel a felét 
láthatja majd Csíkszeredában a nagyérdemű. 

„A hetedik Székelyföldi Grafikai Biennálé legfőbb 
célja a továbbiakban is az, hogy fókuszba helyezze a 
kortárs grafikai törekvéseket, átfogó képet nyújtson 
a sokszorosító képalkotás jelenkori trendjeiről és 
fejlődéséről. Nyomon kövesse, feltérképezze, illetve 
rámutasson azokra a kölcsönhatásokra, amelyek a 
hagyományos és kísérleti grafikai eljárások különböző 
fúzióját eredményezhetik.” – fogalmazott Ferencz S. 
Apor, a biennalé kurátora.

A 7. Székelyföldi Grafikai Biennálé kiállítását követően, 
az eseménysorozat kiemelt kísérőrendezvényeiként 
bemutatják a 2. Budapesti Illusztrációs Fesztivál anyagát 
a Csíki Székely Múzeumban, és megnyitják a 2020-ban 
fődíjas Mettrai Pongchomporn thaiföldi művész tárlatát, 
majd Gyulai Líviusz erdővidéki származású grafikus 
életmű-kiállítását az EMŰK-ben.

A kiállítás 2022. november 18-ig látogatható.

A HÓNAP TÁRGYA – felcsíkszéki protokollum a 18. századból

Kíváncsi arra, hogyan éltek a 18. században? A korszak 
emberének mindennapjait milyen viták, konfliktusok 
határozták meg? Kik voltak ekkor Felcsíkszék vezetői? 
Kik döntöttek a különböző vitás, peres kérdésekben? 
Mindezen kérdésekre választ adhat egy korabeli peres 
jegyzőkönyv, azaz protokollum.

Októberben egy olyan peres jegyzőkönyv a hónap mű-
tárgya, amely mindössze néhány hete képezi a Csíki Székely 
Múzeum régikönyv-gyűjteményének a részét. A református 
egyház levéltárából előkerült 469 oldalas felcsíkszéki 
protokollum – bár külsejét tekintve igencsak rossz állapotban 
van – minden lapja ép és hiánytalanul megvan. Tartalmát 
tekintve felcsíkszéki perekről és a különböző ügyekben 
nyilatkozó tanúk vallomásáról olvashatunk, falvanként 
jegyezve. A jegyzőkönyv készülésének ideje 1738–1745, 
ami nagyrészt Mária Terézia uralkodásának elejére tehető. 
A kis történetekből, peres ügyekből hasznos, helytörténeti 
adatok hámozhatók ki, a történészek számára igencsak 
fontos adalékokkal. Megismerhetjük a felcsíki települések 

18. századi lakóinak mindennapjait, valamint a társadalmi 
viszonyokat, ami talán betekintést enged a később 
kialakult konfliktusok előzményeibe is. Emellett kiváló 
forrás családtörténeti szempontból is.A protokollumot 
a látogatók a jegypénztárnál az erre a célra kialakított 
részen és a tárlóban tekinthetik meg keddtől vasárnapig, 
naponta 9 és 17 óra között.

CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM
www.csikimuzeum.ro
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MINDENEK SZERELME – táncos koncert
2022. október 8., szombat 19 óra / Városi Művelődési Ház

Ferenczi György és az 1-ső Pesti Rackák, Pál István 
„Szalonna” és Bandája, valamint a Jászság Népi Együttes 
közös műsora a néptánc, a népzene és a blues világának 
ötvözete. A produkcióban egyedülálló módon jelenik 

meg a rock and roll, a népzene és a néptánc hármas 
egysége, mely érdekes hangulattal, lendülettel, finoman 
kimunkálva szórakoztat. A hagyomány és a korszerűség 
végigkíséri az előadást zenei hangzásban és táncos 
képekben egyaránt, melyek a szerelemről, az emberi 
kapcsolatokról, az elmúlásról, az újrakezdésről szólnak. 
A két banda közös zenei megfogalmazására tapint rá a 
táncos megjelenés, együtt, összhangban lélegzik.

Jegyek elővételben a www.bilete.ro oldalon, a Csíki Mozi 
jegypénztárában, valamint az előadás előtt egy órával a 
Városi Művelődési Házban  kaphatóak.

Az előadás a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes 
szervezésében valósul meg. 

ZUGTÁNCHÁZ – NÉPTÁNC
Minden hétfőn, 19 óra / Városi Művelődési Ház 

A nyári szünet után újraindul a Zugtáncház 
Csíkszeredában, ahol minden hétfőn 19.00–21.00 között 
néptánctanítás zajlik felnőttek számára.

A haladó csoport tagjai, akik már jártasak a néptánc 
világában, újabb táncanyagok megismerésével és a 
korábbiak elmélyítésével foglalkozhatnak, akik azonban 

most kezdenék kipróbálni a néptáncot, nekik kezdő 
csoportban nyílik erre lehetőségük. 

A program ingyenes, az Emberi Erőforrás Támogatás-
kezelő Csoóri Sándor Alap által nyújtott támogatásából 
valósul meg az András Alapítvány szervezésében.

Táncot oktatnak: Antal Zsolt, Gábor Dénes, Halász Anna.

SZEREDAI FONÓ 
Minden szerdán, 18 óra / Városi Művelődési Ház

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.

A programot az András Alapítvány szervezi és tartja 
fenn, immár tizedik éve.

HARGITA NEMZETI SZÉKELY NÉPI EGYÜTTES
www.hargitatanc.ro
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TRACCS – Ördög Nóra és Nánási Pál beszélgetőestje
2022. október 11., kedd, 19 óra / Szakszervezetek Művelődési Háza

A Traccs egy színes, improvizatív és kötetlen 
beszélgetőest, ahol a meghívottak egy moderátor 
segítségével járnak körül olyan aktuális témákat, amelyek 
a saját életüket és a társadalmunkat egyaránt érintik. 
Az inspiráló sikersztorik és a személyes sztorizgatások 
mellett az interaktív beszélgetésen a nézők is szerepet 
kapnak, ugyanis feltehetik azokat a kérdéseket, amelyek 
foglalkoztatják őket az előadó élete vagy munkássága 
kapcsán. Szóval nincs más teendőnk, mint hátradőlni, 
kikapcsolódni és élvezni a spontaneitást, olyan 
emberekkel, akikkel a „négy fal közé” nem biztos, hogy 
összehozott volna bennünket a sors!

A Traccs vendégei Ördög Nóra és Nánási Pál, 
Magyarország egyik legismertebb és legkedveltebb 
sztárpárosa. Nem is csoda, hiszen azon kevesek közé 
tartoznak, akik leplezetlen őszinteséggel mesélnek 
családi életükről, munkásságukról, nehézségeikről és 
válságaikról, sokakat inspirálva ezzel. A Günther Ottó 

által moderált kötetlen és őszinte beszélgetésen szó lesz 
szakmáról, családról és márkaépítésről egyaránt.

Jegyek elővételben az www.eventikum.ro oldalon 
válthatók.

Kovács András Péter: ANYÓSÜLÉS – stand up comedy est
2022. október 16., vasárnap, 19 óra / Szakszervezetek Művelődési Háza

Székelyföldi turnéján Csíkszeredába is ellátogat Kovács 
András Péter Karinthy-gyűrűs humorista, a Dumaszínház 

társulatának tagja. Az egyik legrégibb fellépő, aki mára 
az emberélet útjának feléhez ért, és ha így fejlődik az 
orvostudomány, még jó darabig ott is marad. Megérett 
és egyre kiszámíthatatlanabbá vált: nem lehet tudni, 
hogy két nevetés között mikor facsar egyet a szíveken. 
Úgy tűnik, magáról mesél, de mindvégig rólunk beszél, és 
mindvégig igaza van. És közben olyan vicces, hogy fel sem 
tűnik, milyen alacsony. 

Anyósülés című önálló estjén megtudhatjuk, hogy az 
anyósülésbe huppanni a villamosról azt jelenti: luxus, 
kényelem, egyéni törődés, tempó. Az anyósülésbe 
huppanni a volán mögül azt jelenti: kontrollvesztés, 
bizonytalanság, lefokozás, kudarc. Márpedig 2020–2021 
olyan időszak volt, mikor elég keveset volt nálunk a 
volán. Előadásában elmeséli, milyen volt neki másfél 
évig az anyósülésen utazni.Belépőjegyek online, a www.
eventim.ro oldalon, illetve a helyszíni jegypénztárban 
válthatók.
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LILI BÁRÓNŐ – a Veszprémi Petőfi  Színház vendégjátéka
2022. október 22., szombat, 19 óra / Szakszervezetek Művelődési Háza

A jól ismert, kedves történet, amely a szélsőségekre épül. 
Az igazi nemesi származású gróf Illésházy elszegényedik, 
és vagyonára a rangját pénzért vásárló Malomszegi báró 
ácsingózik. A szerelem mindent legyőz, és a már biztosnak 
látszó jövőt az ellenkezőjére fordítja. Végül – ahogy az lenni 
szokott – a párok egymásra találnak és szerelmük beteljesül.

A szöveget írta: Martos Ferenc
Átdolgozta: Gádor Béla és Darvas Szilárd
Martos Ferenc örököseinek az engedélyét a Hofra Kº . 

közvetítette. Az előadás a Hartai Zenei Ügynökség Kº . és 
az Umpa Ügynökség engedélyével jött létre. 

Szereposztás:
Lili bárónő: Szederjesi Teodóra
Gróf Illésházy László: Kádár Szabolcs János
Malomszegi Báró: Kőrösi Csaba
Becsey, tiszttartó: Kulcsár-Székely Attila
Illésházy Agatha, grófnő: Módri Györgyi
Illésházy Christina, grófnő: Palásthy Bea
Frédi: Keller Márton
Clarisse, művésznő: Hirschl Laura
Józsi, szolga: Nyirkó István
Julcsa: Soltis Eleonóra

Közreműködők:
Ügyelő: Madár K. Zoltán, rendezőasszisztens: Kálmán 

Péter, súgó: Iványi Regő, díszlettervező: Bátonyi György, 
jelmeztervező: Győri Gabriella, karmester: Balassa 
Krisztián, zenei munkatársak: Óhidi Levente, Kóródi 
Mónika, koreográfus: Király Béla.

Rendező: Forgács Péter, Jászai Mari-díjas, érdemes 
művész

Az előadás időtartama 2 óra 30 perc.
Belépőjegyek a helyszíni jegypénztárban váltható.

BÓDI TESÓK ROADSHOW 3.0
2022. október 24., hétfő, 18 óra / Szakszervezetek Művelődési Háza

A Bódi Tesók elnevezésű motivációs előadó-formáció 
három előadója a közismert YouTube-csatornán és 
a több megjelent könyvön túl rendszeresen lép fel 
közönsége előtt, hogy aztán megnevettesse és jól 
„szétmotiválja” a nagyérdeműt (ahogy ők maguk is 
fogalmaznak). 

Az előző kettőnél is jobbnak ígérkező harmadik turné 
keretein belül is ez várja majd az erdélyi közönséget, 
hiszen a Bódi Tesók ez év őszén Csíkszeredába is 
ellátogatnak!

A belépők online vásárolhatók meg a www.
esemenyek.boditesok.hu/csikszereda/ oldalon, illetve a 
helyszíni jegypénztárban az előadás előtt.
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XIII. SZÉKELYFÖLD NAPOK
2022. október 7–16.

Hargita, Kovászna és Maros megye önkormányzatai, 
kulturális és más  alintézmények együttműködésével 13. 
alkalommal szervezik meg a XIII. Székelyföld Napokat. 
A rendezvénysorozatról részletes információk a www.
szekelyfoldnapok.ro oldalon vagy az esemény Facebook-
oldalán találhatók. 

A XIII. Székelyföld Napok kínálatából a városunkban 
zajló eseményeket ajánljuk fi gyelmükbe. 

XII. MÁRIA ÚT KONFERENCIA
2022. október 7–9. / Csíksomlyó, Jakab Antal Ház  

A Mária Út Romániában címmel szervezi meg a romániai 
Mária Út Egyesület a XII. Mária Út Konferenciát a 
csíksomlyói Jakab Antal Házban.

Az összejövetelen részt vesznek Brassó, Bukarest, 
Hargita (Csík, Gyergyó, Udvarhely), Háromszék, Kolozs, 
Maros, Neamț, Szatmár, Suceava megye, valamint 
Máriapócs Mária Út projektjében tevékenykedő civil, 
egyházi és politikai képviselői. 

A konferencia programja:

Október 7., péntek
• 18.00 Hivatalos megnyitó, Csíksomlyó – 

Máriapócs kegyhelyek egyházi testvérkapcsolati 
megállapodásának ünnepélyes aláírása / Jakab Antal 
Ház, A. terem

• 19.00–20.00 Mária Út mint nemzeti és nemzetközi 
zarándokút, amely összeköt különböző nemzeteket és 
vallásokat

• 20.00 Zarándok-Jel-Kép-Út – kiállításmegnyitó: 
Galgócziné dr. Szabó Zsófi a, Mária Út Magyarország

Október 8., szombat
• 7.30 Szentmise a kegytemplomban
• 9.00–9.40 Kerekasztal: Mária Út az egyház és a 

politikum tükrében, közös tervek Máriapócs és 
Csíksomlyó között

• 10.00–10.40 Kerekasztal: Belföldi zarándoklatok a 
Mária Úton, közös tervek, elképzelések

• 11.00 Kerekasztal: Nemzetközi zarándoklatok 
perspektívája a Mária Úton mint az „Európa Tanács 
Kulturális Útvonalán”

ESEMÉNY / RENDEZVÉNY
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• 12.00–12.40 Élménybeszámolók
• 14.30–17.10 Regionális beszámolók, tervek, 

„önkéntesek a régióban”
• 17.30–18.30 Honlapfejlesztés

Október 9., vasárnap
• 8.00 Szentmise a kegytemplomban
• 9.00–14.00 Zarándoklat: Csíkmadaras–Csíkrákos (8 km)

A konferencia nyitott, jelentkezési szándékukat jelezhetik 
e-mailben az info@mariaut.ro címen vagy a 0730 711 745 
telefonszámon.

A részletes program megtalálható a www.mariaut.ro és a 
www.szekelyfoldnapok.ro oldalon. 

A szervezők fenntartják a programváltoztatás jogát!

JOANNES KÁJONI 390 – szabadtéri kiállítás
Kiállításmegnyitó: 2022. október 9., vasárnap, 17 óra / Csíksomlyó, Mária-kert

A kiállítás a Joannes Kájoni 390 emlékév tiszteletére született 
a Hargita Megyei Kulturális Központ kezdeményezésére, 
számos kulturális intézmény, érintett partner bevonásával. 

A szabadtéri tárlat ízelítőt nyújt Joannes Kájoni 
ferences szerzetes életéből és korából, majd azokról a 
helyszínekről, ahol élt és tevékenykedett: csíksomlyói 
kegytemplom és ferences kolostor, szárhegyi ferences 
kolostor (Hargita megye), Mikháza (Maros megye).

A pannók a közönség számára eddig nem látott 
gyűjteményekről, nyomtatványokról és kéziratokról 
készült fotókon mutatják be Kájoni munkásságát: 
Kájoni-kódex, Organo Missale, a csíksomlyói templom 
régi orgonájának felirata, Sacri Concentus, Herbárium, 

Cantionale Catholicum, Fekete Könyv, Hymnárium. 
A kiállítás Muckenhaupt Erzsébet muzeológus és 

régikönyv-szakértő szakmai irányításával valósult meg, 
a fotók művészi megalkotása és a pannók érzékeny 
szerkesztése Ádám Gyula fotóművész látását dicséri. 

A kiállítás interaktív, QR-kódot használva okostelefon 
segítségével belehallgathatunk a Kájoni-kódex, a 
Cantionale Catholicum, az Organo-Missale dallamaiba. 
Összesen 30 pannón találhatunk információkat, három 
nyelven: magyarul, románul és angolul. 

A kiállítást Hegedűs Enikő művészettörténész nyitja 
meg, közreműködik a Codex együttes, előadásukban 
Kájoni gyűjteményeiből hallhatunk dallamokat.
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TUBA TÓBIÁS – zenés mesejáték
2022. október 12., szerda, 18 óra / Csíki Mozi

A Székelyföld Napok idei kiadásán ismét főként 
gyermekeknek szóló hangversennyel jelentkezik a Csíki 
Kamarazenekar. A zenekar fő célkitűzései közé tartozik 
egy zenekedvelő és zeneértő közönség kinevelése, amit a 
fiatalság bevonásával, illetve a számukra szervezett nevelő 
jellegű hangversenyekkel érnek el. Az elmúlt évek során 
úgy alakítottuk ki a zenekar éves programját, hogy évente 
egy gyerekhangverseny legyen.

2016 legsikeresebb és legkülönlegesebb hangversenye 
Csíkszeredában minden bizonnyal a Csíki Kamarazenekar, 
a Georgius Kamarazenekar és a Bon Bon Matiné közös 
produkciója, a Tuba Tóbiás volt. 

Balogh Sándor és néhai Lukácsházi Győző Tuba Tóbiás 
című zenés mesejátéka 2002-ben látott napvilágot, 
és sokak szívét nyerte el rögtön, hiszen a csodálatos 
zenének, a kedves figuráknak és a kiváló művészeknek 
köszönhetően egy olyan mese született, amely nemcsak 
Tuba Tóbi kalandjaival ismerteti meg a legkisebbeket és 
a nagyobbakat egyaránt, hanem a szimfonikus zenekar 

hangszereivel, a klasszikus zene szeretetével is.
A mesés történet címszereplője egy tuba, aki szeretne 

kitörni az egyhangú „um-pa, um-pa” világából, ezért 
világgá megy, és csodálatos kalandokba keveredik. Azóta 
sokaknak lett családtaggá Tóbi, a róla megjelent CD már 
több kiadást is megért.

Írta: Balogh Sándor – Lukácsházi Győző
Karmester: Balogh Sándor – Budapest
Közreműködnek: Pici, a Piccolo: Bende Zsuzsanna 

(próza); Tuba Tóbiás: Veress Albert (próza) és Szklenka 
István (tuba, a Szolnoki Filharmonikusok tubaművésze).

Mesélő: Kányádi Szilárd

Az előadásra a jegyek 20 lejbe kerülnek, a kedvezményes 
jegy ára 15 lej. Jegyek elővételben a Csíki Mozi 
jegypénztárában válthatók. 

A zenés mesejáték támogatói Csíkszereda Város 
Polgármesteri Hivatala, Hargita Megye Tanácsa, Hargita 
Megyei Kulturális Központ.

IN THE CONCRETE – Szentes Zágon fotókiállítása
2022. október 6., csütörtök, 18 óra / Megyeháza Galéria

„A kinti és benti valóság betonba öntött, olykor falra 
festett részleteit veszi górcső alá Szentes Zágon grafikus, 

képzőművész New Yorkban és San Franciscóban készült 
fotósorozata. A vizualitással és nyelviséggel egyaránt 
szoros kapcsolatot ápoló művész az angolból kölcsönzött 
leleményes szófordulattal élve (‘In the Concrete’ ≈ 1. 
a valóságban, a gyakorlatban ≈ 2. beton, a betonban) 
mutatja be az észak-amerikai kontinens két ikonikus 
nagyvárosának valóságszeletét, rögzítve a beton közt 
és a betonnal való együttélés lehetőségeit, alternatíváit; 
egy olyan anyagét, mely a római Pantheon kupolájának 
szerkezetében is megjelent már, és azóta is formálja, 
alakítja épített környezetünket. Mindeközben azt is 
megfigyelhetjük, ahogyan a természet kiszakít, vagy 
gyakorlatiasan visszavesz magának egy-egy valóság(os)-
(beton)szeletet.” (Molnár Emese, a tárlat kurátora)

A kiállítás november 9-ig látogatható.
Szervezők: Hargita Megye Tanácsa, Hargita Megyei 

Kulturális Központ, Megyeháza Galéria.
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Pál-Antal Sándor: CSÍK-, GYERGYÓ-, KÁSZONSZÉK 1848–49-BEN – 
könyvbemutató
2022. október 6., csütörtök, 18 óra / Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa, Lazarus-ház

Pál-Antal Sándor akadémikus legutóbbi munkája a 
Csíkszereda Kiadóhivatal Útravaló könyvek sorozatában 
jelent meg ez év májusában, 376 oldal terjedelemben.

A szerző ez alkalommal történelmünk legjelentősebb 
eseményei egyikének, az 1848–1849-es forradalom 
és szabadságharc csík-gyergyó-kászoni történetét 
ismerteti és elemzi, nagyon alapos és körültekintő 
tudományos forrásfeltáró munka alapján. Munkája 
megírásához elsősorban a saját kutatási eredményeire 
támaszkodhatott, amelynek érdekében több évig tartó 
levéltári forrásfeltáró munkát végzett. Könyve elemzés 
és egyben szintézis, amelynek során 49 alcímre tagolt 
15 fejezetben ismerteti az akkori események lefolyását 
és a szék lakosságának viszonyulását a forradalmi 
változásokhoz, valamint a szabadságharcban való 
fegyveres részvételét, áldozathozatalát. Munkája jelen 

pillanatban a legalaposabb olyan monográfia, amely egy 
erdélyi törvényhatóság forradalom és szabadságharc 
alatti történéseit mutatja be. Egy olyan úttörő munka, 
amely számos kérdést nemcsak kiegészít, hanem újabb 
adatok alapján az események eddig kevésbé ismert 
vetületeit is feltárja, amelyekkel nagymértékben 
hozzájárul a forradalom és szabadságharc helyi és 
országos összefüggéseinek megismeréséhez.

A kötet utolsó részében több kiegészítés is található: 
a kötetben szereplő személyekre vonatkozó adatok, 
személy- és helynévmutató, gazdag illusztráció, valamint 
román és angol nyelvű rezümék.

A kötetet a szerző jelenlétében Süli Attila budapesti 
hadtörténész ismerteti. 

CSÍK-, GYERGYÓ- ÉS KÁSZONSZÉK 
1848–49-BEN

PÁL-ANTAL SÁNDORC
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PÁL-ANTAL SÁNDOR
(Karcfalva, 1939. szeptember 26.)

Csíkmadarasi család gyermeke, Karcfal ván 
született. Hadiárvaként hányatott gye rek-
kora volt. Elemi iskolába Csíkmada rason, 
Karcfalván és Élesden járt. A középiskolát 
Nagybányán kezdte és a csíkszeredai Ve-
gyes Középiskolában (a mai Márton Áron 
Főgimnáziumban) magántanulóként végez-
te. 1963-ban Kolozsváron történelem sza-
kos tanári diplomát szerzett. 1963 és 2005 
között a marosvásárhelyi Állami Levéltár 
munkatársa volt. 1981 és 2000 között ma -
gyar paleográfi át tanított a Román Nemzeti 
Levéltár mellett működő Országos Levél-
tári Iskolában (Şcoala Naţională de Arhi-
vistică). 1999–2001 között, óraadóként latin 
paleográfi ai kurzust vezetett a marosvá-
sárhelyi Petru Maior Egyetemen.

Doktorátust (PhD) – a heraldika témakö ré-
ben – 2004. december 10-én szerzett, 2010. 
május 3-án pedig a Magyar Tudományos 
Akadémia külsőtagjává választották. Ku-
 ta tási területe Erdély történelme a 17–19. 
szá zadban, különös tekintettel a székely 
társadalom múltjára. Mintegy 370 írása lá -
tott napvilágot: cikkek, tanulmányok, köz -
le mények és kötetek. 22 önálló és 14 szer-
zőtárssal írt, valamint 15 általa szerkesztett 
könyvet jelentetett meg. Munkái közül meg-
említjük: A székely önkormányzat-törté net.
(2002-ben); Székelyföld és városai (2003); Ál-
do zatok – 1956. A forradalmat követő meg-
torlások a Magyar Autonóm Tartományban 
(2006); A székelyek földje és népe (2013); Tör-
té nelmi szimbólumaink. A székelyföldi pecsétek
(2014-ben); és Marosvásárhely vízellátás-tör-
ténete (2018) című köteteket. 

Munkássága elismeréseként több kitünte-
tésben részesült: 2002-ben a Magyar Nem zeti 
Kulturális Örökség Miniszterétől „Pau ler 
Gyula-díj”, 2010-ben pedig a Nemzeti Erő-
forrás Miniszterétől „Széchényi Ferenc-díj”; 
2009-ben az Erdélyi Múzeum–Egyesülettől 
„Gróf Mikó Imre” emlékérem és az MTA 
Magyar Tudományosság Külföldön El nö-
ki Bizottsága részéről „Arany János-érem”, 
2013-ban Gábor Áron-díj, 2019-ben Orbán 
Balázs-díj, 2020-ban a Magyar Érdemrend 
lovagkeresztje állami kitüntetés.

• 
20

22

AZ ÚTRAVALÓ-SOROZAT
EDDIG MEGJELENT KÖTETEI

2008
KOCSIS LAJOS
A Csíki Magánjavak története 1869–1923

2009: TIVAI NAGY IMRE
Emlékezés régi csíkiakról

2010
SEBŐ ÖDÖN: A halálra ítélt zászlóalj  

2011 
Csíkvármegye státusszimbóluma 

2012
ZSÖGÖDI NAGY IMRE 
„Az úgy volt, hogy... – Hallák-e?” 
Följegyzések

2013
DR. ENDES MIKLÓS
Csík-, Gyergyó-, Kászon-székek 
(Csík megye) földjének és népének 
története 1918-ig

2014
DR. SZÁDECZKY LAJOS
A székely határőrség szervezése 
1762–64-ben

2015: DOMOKOS PÁL PÉTER
Rendületlenül

2016
NAGY BORBÁLA
A csíki boszorkány • A vén kapitányné

2017 
DR. SZÁDECZKY KARDOSS LAJOS
A székely nemzet 
története és alkotmánya

2018
BÁCS BÉLA JÁNOS–
RÁDULY RÓBERT KÁLMÁN 
Der Maler Nagy Imre
A székely festő és az erdélyi szászok 
(1925–1935) 
Emil Witting regényrészleteivel

ORBÁN ZSOLT 
Székelyföld és a Nagy Háború. 
Tanulmánykötet az első világháború 
centenáriuma alkalmából

2019
GOTTFRIED BARNA– 
NAGY SZABOLCS
A székely hadosztály története

ÚTRAVALÓ 
2022

Történelmünk legjelentősebb eseményeinek egyike az 1848–
1849-es forradalom és szabadságharc. Ennek cselekvő ré-

szese volt szűkebb hazánk, a Székelyföld és annak alkotó eleme, 
Csíkszék is. A forradalom és szabadságharc minél teljesebb is-
merete, népünk jövőjét meghatározó és sorsunkat előre vetítő 
változások okainak és következményeinek alaposabb feltárása 
régi követelmény volt. Megismerésük által megszűntnek tekint-
hetjük a kételyeket és bizonytalanságokat, amelyek Csíknak, 
Gyergyónak és Kászonnak az akkori eseményekben játszott sze-
re pét mellőzték, kicsinyítették vagy kétségbe vonták. Ajánlom 
a könyvet minden honfi társamnak, akiknek szívügye népének 
múltja és jövője. 

ISBN 978-606-8659-34-3

9 7 8 6 0 6 8 6 5 9 3 4 3 CSÍK SZER EDA K I A DÓHI VATA L
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A HONFOGLALÁS ELŐTTŐL AZ EURÓPAI UNIÓ UTÁNIG SOROZAT 
OKTÓBERI ELŐADÁSAI

Nagy József: KOLLEKTÍV EMLÉKEZET ÉS HELYI KÖZÖSSÉG. SZÉKELY MÁSODIK 
VILÁGHÁBORÚS VETERÁNOK NEM MINDENNAPI TÖRTÉNETEI
2022. október 7., péntek, 18 óra / Csíkszereda Városháza díszterme

Az újkortól a második 
világháború végéig 
beszéli el Székelyföld 
történetét Nagy József, 
3-4 perces kisfilmekkel, 
3D-s animációs 
filmekkel színesítve. 
Az előadás második 
felében az érdeklődök 
megismerhetik 
a  Békeévek Mars 
árnyékában. A Székely 
Határvédelmi Erők 

története (1940–1944) című kötetet is, mely doktori 
disszertációjának könyvváltozata.

A Magyar Királyi Honvédség keretében létrehozott 
Székely Határvédelmi Erők története a második 
világháború átfogó eseményfolyamában csakúgy 
különleges színfolt, mint a „kis magyar világ” (1940–44) 
partikuláris históriájában. A hadseregszervezés e némileg 
rendhagyó epizódja közvetlen módon következik a 
székelység történeti önképének „katonás” jellegéből, 
amelyet mind a mai napig élő hagyományelemnek 
tekintünk. Az 1921-től fogva megtapasztalt kisebbségi 
lét ráadásul felerősíti mindazokat a kulturális vonásokat, 

amelyek a székelyföldi nemzetépítés szolgálatába 
állíthatók, így az Árpád-korig visszanyúló székelyföldi 
katonáskodásról alkotott történeti kép mítoszainak 
fejlődése és átalakulása folyamatos – ennek kutatása 
pedig igazi kihívás a történész számára. E tényszinten 
megalapozott, mégis mitikus színezetűnek tekinthető 
paradigmát közelíti meg e könyv – történeti források 
széles skálájára támaszkodva.

Nagy József  (1986) Gyergyóremetén él. Az 
egyetemet és a mesterképzést a kolozsvári Babeș–Bolyai 
Tudományegyetemen végezte, történelem szakon. 
Doktori fokozatot szerzett 2019-ben, a budapesti Eötvös 
Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi 
Karának Történeti Intézetében. Kutatási területe 
Székelyföld története a második világháború idején és a 
székelység történeti önképének, kollektív emlékezetének 
változásai. A Szépvízen létrehozott és 2021-ben 
megnyitott Székely Határőr Emlékközpont kurátora, 
továbbá a Gyergyói Szemle térségi kulturális egyesület 
elnöke, a Gyergyói Szemle tudományos, ismeretterjesztő 
folyóirat főszerkesztője. Szívügyének tartja a székelyföldi 
történettudomány előmozdítását,  tudományos 
kutatások elindítását. Ez ügyben több alkalommal 
szervezte meg többedmagával az erdélyi történésztábort 
és történésztalálkozót Gyergyóremetén.

Tircsné Dr. Propper Valéria: EGY NEMZET ÖZVEGYEI – ASSZONYSORSOK 
AZ 1848/49-ES SZABADSÁGHARC VÉRBE FOJTÁSA UTÁN
2022. október 14., péntek, 18 óra / Csíkszereda Városháza díszterme

Az előadás során megismerhetjük az Aradon kivégzett 
tizenhárom tábornok özvegyének további sorsát, 
kiemelve az utolsó előttiként kivégzett Damjanich János 
tábornok feleségének, a mácsai Csernovics Emíliának, 

továbbá gróf Zichy Antónia, gróf Batthyány Lajos 
miniszterelnök feleségének és Szendrey Júlia, Petőfi 
Sándor feleségének sorsát. 

A szabadságharcot követő bosszú olyan mérhetetlen 
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volt a Habsburg–Lotaringiai-uralkodóház és I. Ferenc 
József osztrák császár részéről, hogy a trianoni 
tragédiával mérhető össze. 150 magyar és magyar 
érzelmű hazafit végeztek ki. 1800 honvédtisztet 
hurcoltak meg, ítéltek hosszú évtizedekre várfogságra, 
és több tízezer magyar honvédet soroztak be az osztrák 
hadseregbe és vittek évekre külföldre.

Nem volt olyan magyar család a hazában, akit ne 
érintett volna a császári bosszú. Mert ugyan a bosszút 
általában Haynau tábornok nevével kötjük össze, de a 
parancsot a vérengzésre I. Ferenc József császár adta 
ki, aki már 1849-ben járt Magyarországon, és a bosszú 
kezdetét személyesen irányította.

Az előadásban azokról az asszonyokról fognak hallani, 
akik özvegyen maradva ápolták meggyilkolt férjük 
emlékét, és gondoskodtak arról, hogy tovább éljen a 
magyar szabadság eszméje, és sebeibe bele ne pusztuljon 
a haza. És nevelték gyermekeiket hazaszeretetre, 
magyarnak és a nemzet szolgálatára.

Tircsné dr. Propper Valéria (Miskolc, 1952) 
irodalomtörténész, nyugalmazott könyvtárigazgató.

Miskolcon él, e város könyvtári hálózatának volt 
igazgatója. Jelenleg nyugdíjas, így minden szabadidejét a 
kutatásnak tudja szentelni. Egész életében két „szerelem” 
között „őrlődött”: hol a történelem, hol az irodalom volt 
kedvesebb számára. 

Bartha Réka, André Zsuzsanna: 20 KÖZÖSSÉG, 20 KÜLÖN VILÁG: A ROMÁNIAI 
NEMZETI KISEBBSÉGEK KÖRKÉPE 
2022. október 21., péntek, 18 óra / Csíkszereda Városháza díszterme

Amikor felsorolnánk őket, húszból talán tízig jutunk el, 
pedig Románia alkotmánya húsz nemzeti kisebbségi 
közösség létezését szentesíti idehaza, amelynek 
tagjait ugyanúgy megilletik a kisebbségi jogok, 
mint a legnépesebbként számontartott – tömbben, 
szórványban és vegyes környezetben élő – magyar 
közösség tagjait.

Melyek a hazai nemzeti 
kisebbségek? Hol élnek? 
Melyek a fő ünnepeik, 
és hogyan vélekednek 
az anyanyelvről? 
Milyen élmény volt a 
saját környezetükben 
találkozni velük és 
megismerni őket 
alaposabban? Milyen 
tevékenységei 
vannak annak a 
kormányzati hivatalnak, 

amely értékeik népszerűsítésével és jogaik 
védelmével foglalkozik? – erről mesél részletesen 
a Kormányfőtitkárság alárendeltségébe tartozó 
Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának (DRI) két 
munkatársa: Bartha Réka, az államtitkári kabinet 

kommunikációs 
tanácsadója, és André 
Zsuzsanna, a hivatal 
Civil szervezetekkel 
és nemzetközi 
intézményekkel való 
kapcsolattartásért 
felelős 
programirodájának 
vezető szakértője. 

Az Etnikumközi 
Kapcsolatok 
Hivatala (románul: 
Departamentul pentru Relații Interetnice) szerteágazó 
tevékenységű kormányzati intézmény, amelynek 
fő hatáskörei a Románia területén élő húsz nemzeti 
kisebbség etnikai, kulturális, nyelvi értékeinek 
megismertetését, az illető közösségekhez tartozók 
jogainak népszerűsítését, jogérvényesítésének 
felülvizsgálatát, illetve jogcsorbulásainak azonosítását 
és nyilvánosságra hozatalát foglalják magukban. A 
hivatal számos, saját kezdeményezésű és partnerségben 
létrehozott projektet bonyolít le, amely révén az 
említett hatásköreinek tesz eleget. Államtitkári rangú 
vezetője Laczikó Enikő Katalin jogász, aki kilenc éve 
vezeti a hivatalt.
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Időpont Óra Esemény Helyszín Szervező

Október 5., 19. 18.00 Népzenészklub Zengő tér Erdélyi Hagyományok 
Háza Alapítvány

Október 6. 18.00
Pál-Antal Sándor: Csík-, Gyergyó-, 

Kászonszék 1848–49-ben – 
könyvbemutató

Magyarország 
Csíkszeredai 

Főkonzulátusa, 
Lazarus-ház

Csíkszereda Városháza, 
Magyarország 

Csíkszeredai 
Főkonzulátusa

Október 6. 19.00 Megemlékező ünnepség – 13 aradi 
vértanú Vár tér

Csíkszereda Városháza, 
RMDSZ Csíkszereda 

Városi Szervezete, 
RMDSZ Csíki Területi 

Szervezete

Október 6. 18.00 In the concrete – Szentes Zágon 
fotókiállítása Megyeháza Galéria

Hargita Megye Tanácsa, 
Hargita Megyei Kulturá-

lis Központ

Október 
6., 13., 20., 27., 10.00 Ölbeli játékok

az EHHA székhelye 
(Petőfi Sándor u. 

30. sz.)

Erdélyi Hagyományok 
Háza Alapítvány

Október 6–9. Filmtettfeszt – Erdélyi Magyar 
Filmszemle Csíki Mozi Filmtett Egyesület

Október 7. 17.00 7. Székelyföldi Grafikai Biennálé Csíki Székely 
Múzeum

Október 7. 17.00 Otthon – Itthon – Pataki Hajnal 
fotókiállítása

Kájoni János Megyei 
Könyvtár       

Kájoni János Megyei 
Könyvtár       

Október 7. 18.00

Nagy József: Kollektív emlékezet 
és helyi közösség. Székely második 

világháborús veteránok nem 
mindennapi történetei – előadás

Csíkszereda 
Városháza díszterme Csíkszereda Városháza

Október 7–16. XIII. Székelyföld Napok Székelyföld

Hargita, Kovászna és 
Maros megye önkor-
mányzatai, kulturális 

intézményei

Október 7–9. XII. Mária Út Konferencia Csíksomlyó, Jakab 
Antal Ház  Mária Út Egyesület

Október 8. 19.00 Mindenek Szerelme – táncos koncert Városi Művelődési 
Ház

Hargita Nemzeti 
Székely Népi Együttes

Október 9., 17.00 Joannes Kájoni 390 – szabadtéri kiállítás Csíksomlyó, Mária-
kert

Hargita Megyei Kulturá-
lis Központ

Október 10. 17.00
Farkas-Ráduly Melánia: Szövegkovács 

– Helyesírás könnyedén, humorral 
fűszerezve! – könyvbemutató

Kájoni János Megyei 
Könyvtár

Kájoni János Megyei 
Könyvtár

Október 11. 19.00 Traccs – Ördög Nóra és Nánási Pál 
beszélgetőestje

Szakszervezetek 
Művelődési Háza

ADI Pro Cultura Siculi, 
Eventikum
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Október 12. 18.00 Tuba Tóbiás – zenés mesejáték Csíki Mozi Csíki Kamarazenekar

Október 12. 19.00 Tükrös zenekar-koncert Zengő tér Erdélyi Hagyományok 
Háza Alapítvány

Október 
12., 26. 18.00 Szeredai táncház Zengő tér Erdélyi Hagyományok 

Háza Alapítvány
Október 

12–14. Babahordozó napok Zengő tér Csíki Anyák Egyesülete

Október 13. 18.00
Versben élő dallamok – az Átjárók 
workshopsorozat résztvevőinek 

előadása

Kájoni János Megyei 
Könyvtár

Kájoni János Megyei 
Könyvtár

Október 13. 18.00 Divine feminine beauty – Kuti Zoltán 
Hermann fotókiállítása

a megyeháza 
földszinti kiállítótere

Hargita Megye Tanácsa, 
Hargita Megyei 

Kulturális Központ

Október 15-ig Painting around the void – Ștefan Tri¯a 
kiállítása Új Kriterion galéria Új Kriterion galéria

Október 16. 19.00 Kovács András Péter: Anyósülés – 
stand up comedy est

Szakszervezetek 
Művelődési Háza ADI Pro Cultura Siculi

Október 20. 17.00 Fekete Vince: Halálgyakorlatok – 
könyvbemutató

Kájoni János Megyei 
Könyvtár

Kájoni János Megyei 
Könyvtár

Október 21. 18.00
Bartha Réka, André Zsuzsanna: 20 

közösség, 20 külön világ: a romániai 
nemzeti kisebbségek körképe – előadás

Csíkszereda 
Városháza díszterme Csíkszereda Városháza

Október 22. 19.00 Lili bárónő – a Veszprémi Petőfi 
Színház vendégjátéka

Szakszervezetek 
Művelődési Háza ADI Pro Cultura Siculi

Október 
22–23. KidsSport nyílt hétvége Csíksomlyó, 

KidsSport sípálya KidsSport

Október 23. 
Megemlékező ünnepség az 1956-os 

magyar forradalom és szabadságharc 
évfordulóján

Gloria Victis-
emlékmű, Csíki Mozi Csíkszereda Városháza

Október 24. 18.00 Bódi Tesók Roadshow 3.0 Szakszervezetek 
Művelődési Háza ADI Pro Cultura Siculi

Október 25. 13.00 Hargita – táj, ember, történet – 
honismereti vetélkedő, döntő és díjazás

Kájoni János Megyei 
Könyvtár

Kájoni János Megyei 
Könyvtár

Október 27. Képpoézis pályázat – kiállítás és díjazás Kájoni János Megyei 
Könyvtár

Kájoni János Megyei 
Könyvtár

Október 
27–28. I. Regionális Turisztikai Konferencia Hunguest Hotel Fenyő 

Conference & Spa

Hargita, Kovászna 
és Maros megye 

turisztikai szervezetei
Október 

27–29. Digitális Székelyföld Konferencia Csíki Mozi IT Plus Cluster

Október 29. 19.00 Master Hiram Salon Orchestra-
koncert

Szakszervezetek 
Művelődési Háza ADI Pro Cultura Siculi
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DIGITÁLIS SZÉKELYFÖLD KONFERENCIA
2022. október 27–29. / Csíki Mozi

A technológia szerelmeseinek érdemes már most 
feljegyezni a naptárba, hogy 2022. október 27. és 
29. között rendezik meg a 8. Digitális Székelyföld 
Konferenciát Csíkszeredában. 

A szervezők idén az ARTandTECH, vagyis művészet és 
technológia hívószavai köré építik a szakmai konferencia 
programját. Hazai és külföldi szakemberek, digitális 
művészek, kultúraszervezők, vállalkozók és teoretikusok 
fogják bemutatni munkájuk és kutatásuk eredményét, 

előadások és kerekasztal-beszélgetések formájában. A 
konferenciára látogatóknak alkalmuk lesz a gyakorlatban 
is kipróbálni új, meglepetésszerű technológiákat, 
és közösen körüljárjuk a technológia kultúrára és 
művészetekre tett hatását.

A konferencia főbb témái és szekciói: NFT-k, gaming 
és animáció, MI és művészetek, irodalom és technológia, 
techtrendek, adatvezérelt turizmus, kriptotőzsde, IT 
leadership.

Akik biztosan előadnak a 8. Digitális Székely 
Konferencián: Bordos László-Zsolt, dr. Csató Lehel, 
dr. Charaf Hassan, Hátszegi Zsolt, Fazakas Szabolcs, 
Fogas László, Füleki László-Tamás, Juhász Anna, Nagy 
Péter, Somodi Zoltán, dr. Szenkovits Annamária, Vecsei 
H. Miklós és W. Szabó Péter. A meghívottak listája 
folyamatosan bővül!

Jegyinformációk és jegyárusítás szeptember végén. A 
részletes program az esemény Facebook-oldalán lesz 
elérhető: facebook.com/digitalisszekelyfold

A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt!

I. REGIONÁLIS TURISZTIKAI KONFERENCIA
2022. október 27–28. / Hunguest Hotel Fenyő Conference & Spa

Hargita, Kovászna és Maros megye turisztikai szervezetei 
október 27–28. között első alkalommal szervezik meg 
a Regionális Turisztikai Konferenciát, amelynek a 
csíkszeredai Hunguest Hotel Fenyő Conference & Spa ad 
otthont.

A szakmai fórum főképp székelyföldi turisztikai 
vállalkozóknak szól. A globális trendeket és a turizmus 

helyi lehetőségeit szem előtt tartva a rendezvény 
fókuszában a kapcsolatépítés, a közös fejlődés és a 
kompetenciafejlesztés áll. A konferencia témái, ahogyan 
az ágazat maga, változatosak.

Kiemelt szerepet kapnak a környékbeli repülőterek, 
a Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM), a 
külföldi munkaerő kérdése, utazási irodákkal való 
kapcsolatépítés, a turisztikai marketing legújabb trendjei, 
az egészségturizmus, valamint az adatvezérelt turizmus.

Találkozzunk október 27–28. között Csíkszeredában! 
Gondolkodjunk és építkezzünk együtt turisztikai szakér-
tőkkel, vállalkozókkal, alkalmazottakkal, oktatókkal, 
utazási irodák képviselőivel, politikusokkal. További 
információk a konferencia.ro weboldalon találhatók.
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BABAHORDOZÓ NAPOK
2022. október 12–14. / Zengő tér

Négy év szünet után, megújult erőkkel készül a 
Csíki Anyák Egyesülete és a helyi hordozócsoport a 
Babahordozó napok megszervezésére október 12–14. 
között Csíkszeredában. Ismételten gazdag programmal 
várják a helyes hordozás iránt érdeklődőket: fotókiállítás, 
kötözési módszerek bemutatása, hordozási kellékek, 
kiegészítők csereberevására, szakmai előadások, séta és 
tombolahúzás lesz a babahordozás népszerűsítésének 
három napján. Néhány fiatal édesanya már 2008-ban útjára 
indította a kötődő nevelés ezen formájának folytatását 
Csíkszeredában, azóta már kamaszok az első hordozott 
gyermekek, és örvendetes, hogy sok év tapasztalatára 
alapozva ez a kapcsolódási módszer is egyre elfogadottabb 
és használtabb Csíkszeredában. Túl a praktikusságon 
viszont nagyon fontos a helyes hordozás mind a baba, mind 
pedig az édesanya egészsége szempontjából. 

A részletes program elérhető az egyesület honlapján 
(www.csikianyak.ma), illetve Facebook-oldalán 
(https://www.facebook.com/csikianyakegyesulete). 

AZ ERDÉLYI HAGYOMÁNYOK HÁZA ALAPÍTVÁNY (EHHA) 
OKTÓBERI PROGRAMJA 

A TÜKRÖS ZENEKAR KONCERTJE
2022. október 12., szerda, 19 óra / Zengő tér

A Tükrös zenekar azzal a céllal alakult 1986-ban 
Budapesten, hogy minél hitelesebben tolmácsolja 

a magyar nyelvterületek népzenéjét. Személyes 
találkozások, erdélyi utak, az ekkor még élő népi kultúra 
megismerése egy életre elkötelezte a fiúkat a népi 
hagyomány mellett. A zenekar tagjai 2001-ben elnyerték 
a Népművészet I·ú Mestere címet, számtalan táncházat, 
koncertet és folklórtábort muzsikáltak végig. Az utóbbi 
évtizedekben 7 önálló albumot jelentettek meg, melyek 
közül a 2008-ban kiadott A mi Mezőségünk lemezért 
Fonogram-díjat kaptak.

A Tükrös zenekar tagjai:
Halmos Attila – hegedű, ének; 
Koncz Gergely – hegedű; 
Árendás Péter – kontra, brácsa; 
Liber Endre – kontra, cimbalom; 
Lelkes András – nagybőgő.
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PAINTING AROUND THE VOID – Ştefan Triffa kiállítása
Látogatható: 2022. október 15-ig / Új Kriterion galéria

„Ștefan Tri¯a festészetének tárgya a világnak az a 
köpönyege, amely egy hatalmas űrt takar. Úgy tudunk 
rámutatni erre a rögeszmére, ha leírjuk egy kép 
megfestésének folyamatát. Ștefan általában azzal kezdi, 
hogy vízszintesen dolgozik, az amerikai akcionizmus 
hagyománya szerint. A fán kifeszített vásznat a padlóra 
teszi, és a nedves festéket különféle pontokra helyezi, 
ahol az a lehúzóskép technikájának megfelelően 
tetszőleges formákat alkot. Máskor Tri¯a kézzel keni 
el a festéket, ami dinamizálja a vászon semlegességét. 
A vízszintesen zajló munka általában megzsibogtatja a 
hátteret, amelyen a függőlegesen zajló festői munkát 
végzi. Ha az alap megszáradt, a vászon tudatos 

színhatások helye lesz, ezúttal már a falra akasztott 
képen. Az eredmény változatos: a függőlegesen való 
munka olykor a vízszintesen teremtett háttér nagy részét 
eltakarja, máskor viszont egyszerűen apró elemekből 
áll, melyek a vibrálással teli semmi óceánján lebegnek, 
mint valami konkrét szigetek az örvénylő űrben. A 
végül megalkotott művek világunk képeivé válnak, 
úgy tekinthetjük őket, mint gyűjtőtájakat, amelyek a 
szimbólum határán vannak. A két folyamat (a vízszintes 
és a függőleges, az állványon történő munka közötti) 
ellentét egyre azt a térbeli feszültséget teremti, amely 
apró foltokat a valóság talaján álló mikroszkopikus 
világok szimbólumaivá emelnek. Elmondhatjuk azt is, 
hogy Tri¯a majd mindegyik képén valami konkrét és 
ecsettel festett dolog áll, lebeg vagy vesz körbe egy olyan 
űrt, melyet korábban vízszintesben formált meg. (…)

Akárhogy is, az űr eleven, és ez látni való a Tri¯a 
képein látszó kromatikus anyagok táncán is. Egy olyan 
világnak a feltérképezése ez, ami nem tart szünetet a zajló 
motyogásban, amiben nincs olyan, hogy szünetelne a 
cselekvés. Egy óriási mikroszkóp segítségével megfigyelt 
világ ez, mely egy felmutatásban felvonultatja a létezés 
dinamikáját. Ezekben a képekben nincs halál, mert 
minden eleven, az űr is tele van energiával, gyakran 
»veszít« fényt, minden milliméter jelentéses és lüktet.” 

(Dan Popescu)

DIVINE FEMININE BEAUTY – Kuti Zoltán Hermann fotókiállítása
2022. október 13., csütörtök, 18 óra / a megyeháza földszinti kiállítótere

Kuti Zoltán Hermann, a Prisma Fotóklub tagja egy, a 
városunkban ritkaságnak számító kiállítással készül. 
A fotóművész ezúttal művészi aktfotóit tárja az értő 
szemek elé. Oly módon állította össze a tárlat anyagát, 
hogy a néző betekintést nyerjen a részletfotóktól kezdve 
a meztelenségnek a természettel való egybeolvadásába, 
de akár egy régi, rusztikus szoba vagy egy nagy, üres 
színházterem „szemei” is örvendezhessenek a látványnak.

Ebben a műfajban sokan a „csúnya, szégyenteljes 
és helytelen” jelzőkkel illetik a modelleket, fotósokat, 

művészeket. Kuti Zoltán Hermann számára viszont 
a legnagyobb elégtétel, ha e legszebb, ugyanakkor 
legnehezebb műfajban készült alkotását elismeréssel 
illetik. 

A kiállítás november 2-ig látogatható. 

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

Partner: Prisma Fotóklub

ESEMÉNY, RENDEZVÉNY
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JÉGKORONG

Jobb lábbal kezdte a 2022/2023-as idényt a Csíkszeredai 
Sportklub jégkorongcsapata: a tavalyi szezonból 
elhalasztott Román Kupát is bezsebelte az Erste Liga, 
valamint a román bajnoki cím mellett.

Sok idő ünnepelni nem maradt, hiszen nyomban egy 
négymeccses magyarországi kiszállásra utaztak. Az 
október pedig nagyon húzós lesz. Nyolc Erste Liga-
mérkőzés van terítéken, továbbá a hónap közepén 
Franciaországban, a Kontinentális Kupa második 
körében is helyt kell álljanak a kék-fehérek. Október 
14–16. között ugyanis Angers-ben rendezik a sorozat 
második csoportkörét, ahol a házigazda az Angers Ducs, 
a magyar bajnok Ferencváros-Telekom, valamint az első 
selejtezőkör A csoportjának (az észt Tartu Valk, az izlandi 
Skautafélag Akureyrar, a horvát KHL Sisak, a bolgár NSA 
Szófia) győztese lesz az ellenfél.

Erste Liga
• Október 2., vasárnap: Brassói Corona – Csíkszeredai 

Sportklub (17.30)
• Október 7., péntek: Csíkszeredai Sportklub – DVTK 

Jegesmedvék (18.30)
• Október 8., szombat: Csíkszeredai Sportklub – 

Debreceni DEAC (18.30)
• Október 10., hétfő: Csíkszeredai Sportklub – 

Dunaújvárosi Acélbikák (18.30)
• Október 23., vasárnap: Csíkszeredai Sportklub – 

Brassói Corona (18.30)
• Október 27., csütörtök: Dunaújvárosi Acélbikák – 

Csíkszeredai Sportklub (19.30)
• Október 28., péntek: FEHA19 – Csíkszeredai Sportklub 

(19.30)
• Október 30., vasárnap: BJAHC – Csíkszeredai 

Sportklub (18.40)

Fotó: Halmágyi Zsolt

SPORT
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LABDARÚGÁS

Fotó: Pál Zoltán

Fotó: Kádár Csongor

Amilyen rosszul indította a 2022/2023-as idényt az FK 
Csíkszereda második ligás labdarúgócsapata, olyan 
jól folytatta. Dican Ferenc legénysége két vereség 
után „észhez tért”, majd menetelésbe kezdett, és 
felkapaszkodott az élmezőnybe. Október kritikus lesz, 
hiszen öt meccs áll előttük.

A FK tartalékcsapata a harmadosztályban igyekszik 
helytállni. A tavalyi U19-es román bajnok csapatra 
épülő tartalékok a moldvai csoportba kaptak 
besorolást, és még szokják a felnőttmezőnyt, miközben 
az i·úsági Bajnokok Ligájára is kell koncentráljanak. 
A hazai odavágón 1–1-es döntetlent értek el a 
Galatasarayjal szemben. A továbbjutás sorsa az október 
5-i visszavágón dől el.

Liga 2.
• Október 2., vasárnap, 8. forduló: FK Csíkszereda – 

Bukaresti Metaloglobus (11.00)
• Október 8., szombat, 9. forduló: CSM Slatina – FK 

Csíkszereda (11.00)
• Október 15., szombat, 10. forduló: FC Brassó – FK 

Csíkszereda (11.00)
• Október 22., szombat, 11. forduló: FK Csíkszereda – 

Újszentesi SK (11.00)
• Október 29., szombat, 12. forduló: Jászvásári Poli – 

FK Csíkszereda (11.00)

Liga 3.
• Október 8., szombat, 7. forduló: Viitorul Darabani – FK 

Csíkszereda II. (15.00)
• Október 15., szombat, 8. forduló: FK Csíkszereda II. – 

Somuz Fălticeni (15.00)
• Október 22., szombat, 9. forduló: Bákói CSM – FK 

Csíkszereda II. (15.00)
• Október 29., szombat, 10. forduló: Ceahlăul Piatra 

Neamț – FK Csíkszereda (15.00)

KOSÁRLABDA

Bukarestben a Rapid vendégeként indította az új 
bajnoki idényt a VSK Csíkszereda első ligás férfi 
kosárlabdacsapata. A Lászlófy Botond által dirigált 
csíkiakra októberben további négy összecsapás vár:

• Október 8., szombat: VSK Csíkszereda – Nagyszebeni 
CSU

• Október 15., szombat: CSM Baschet Ploiești – VSK 
Csíkszereda

• Október 22., szombat: VSK Csíkszereda – CSM Tg. Jiu
• Október 29., szombat: SCMU Craiova – VSK 

Csíkszereda

SPORT
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KidsSport NYÍLT HÉTVÉGE
2022. október 22–23. / Csíksomlyó, KidsSport sípálya

A Nyílt hétvége keretében minden érdeklődőnek 
pályahasználatot biztosít a KidsSport csapata, a kezdő 
gyermekek számára a KidsSport-oktatók megmutatják 
az első lépéseket. A pálya hossza 90 méter, tanulni vágyó 
vagy kezdő tudású gyerekek és felnőttek számára a 
legoptimálisabb. A pálya köteles felvonóval rendelkezik.

A nyílt  napokon való részvétel ingyenes és előzetes 
online regisztrációhoz kötött. Jelentkezési határidő: 
október 21., péntek, 18 óra.

Bővebb információ a KidsSport Facebook-oldalán: 
https://www.facebook.com/kidssportcsikszereda

A CSÍKSZÉKI ERDÉLYI KÁRPÁT-EGYESÜLET OKTÓBERI TÚRAPROGRAMJA

2022. OKTÓBER 22-23.

Október 8. / Kelemen-havasok és Ráró
Túravezető: Kozmán Zsolt (0741 160 964)

Október 15. / Istenszéke, Kelemen-havasok
Túravezető: Zsigmond Éva (0745 369 116)

Október 15. / Szent Anna-tó, Csomád-hegység
Túravezető: Péter¯y Ágnes-Katalin (0744 399 286)

Október 22. / Csalhó-túra
Túravezető: Bölöni Sándor (0744 160 231)

Október 23. / Naskalat-túra, Csíki-havasok
Túravezető: Nagy Attila (0740 204 441)

Fotó: Szász Antónia

SPORT
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OTTHON – ITTHON – Pataki Hajnal fotókiállítása
Megnyitó: 2022. október 7., péntek, 17 óra / Kájoni János Megyei Könyvtár

A XIII. Székelyföld Napok eseményeinek részeként nyílik 
fotókiállítás Pataki Hajnal csíkszeredai fotóművész képeiből
 a Kájoni János Megyei Könyvtár alagsori kiállítótermében. 
Az Otthon – Itthon című kiállításon elsősorban a szülőföld 
szépségeit megörökítő felvételek láthatók, az itthoni 
táj, a természet csodálatos látványa tárul a szemlélő elé. 
Itthoni kiállítása előtt a Budapesti Unitárius Egyházközség 
kiállítótermében és a Marosvásárhelyi Bernády Ház 
galériájában mutatkozott be egyéni tárlattal Pataki Hajnal, 
mindkét kiállítását nagy érdeklődés övezte.

„Csíkszeredában születtem 1960-ban, ahol jelenleg is 
élek. Alapszakmámat tekintve villamosmérnök vagyok, 
de pályafutásom alatt többféle ágazatban is kipróbáltam 
magam, mint például piackutató szakember vagy 
humánerőforrás-menedzser. Nagyon későre fedeztem fel 
a fényképezést, de a felfedezés öröme segít abban, hogy a 
gépem lencséjén keresztül nap mint nap újabb csodákkal 
találkozzam. Kiállításommal ezekből a mindennapi 
csodákból szeretnék önöknek néhányat bemutatni úgy, 

ahogy én látom és érzem őket. A képek mind szűkebb 
hazánkban készültek, mert úgy érzem, hogy ezek fejezik 
ki legjobban, hogy Otthon vagyok itthon. Kérem, fogadják 
képeimet olyan szeretettel, ahogyan én készítettem 
őket!” – írja magáról bemutatkozójában Pataki Hajnal.

SZÖVEGKOVÁCS – Helyesírás könnyedén, humorral fűszerezve! – 
Farkas-Ráduly Melánia könyvbemutatója  
2022. október 10., hétfő 17 óra / Kájoni János Megyei Könyvtár

Farkas-Ráduly Melánia újságíró, szerkesztő lesz a 
Kájoni János Megyei Könyvtár vendége 2022. október 
10-én, hétfőn délután 17 órától. A rendhagyó, humorral 

fűszerezett könybemutatón és találkozón az érdeklődők 
megismerkedhetnek a Szövegkovács nevű nyelvőrző 
vállalkozás kiadványaival – a Szóbuborékok – Hogyan 
írjuk? És hogyan ne? című könyvvel, az Anyanyelvi 
villámtanácsok – Miért nem mosogat a szivacs? és a 
Rendőr-e a fekvőrendőr? című kötetekkel, amelyek írója, 
szerkesztője és tördelője Farkas-Ráduly Melánia.

Az anyanyelv „tisztán tartásával” foglalkozó 
Szövegkovács nevű Facebook-oldal, blog és vállalkozás 
két unokatestvér, egy korrektor és egy újságíró, 
Farkas-Ráduly Melánia és Gergely Erika összefogásának 
köszönhetően született meg 2012-ben, tevékenységét 
2015 szeptemberében díjjal jutalmazta a Magyar 
Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) a Nagykárolyban 
szervezett szakmai találkozón. 

KÁJONI JÁNOS MEGYEI KÖNYVTÁR
https://konyvtar.hargitamegye.ro/
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Farkas-Ráduly Melánia újságíró, szerkesztő, a Sapientia 
Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) Műszaki 
és Humántudományok Karán (Marosvásárhely) 
diplomázott. Újságírói tevékenységét 2006-ban kezdte, 
2006 és 2008 között a Népújság, 2008–2010 között 
az Erdélyi Magyar Televízió munkatársa volt, főként 
sporttal foglalkozott. 2010–2015 között a Temesvári 
Rádió szerkesztő-műsorvezetője, 2014–2019 között 
a Nőileg magazin, 2017 óta a temesvári Heti Új Szó 

munkatársa, közben korrektorként is tevékenykedik. 
A Szövegkovács nevű Facebook-oldalon rendszeresen 
közöl helyesírással kapcsolatos bejegyzéseket, írásokat 
és hanganyagokat, Anyanyelvi villámtanácsok címmel 
2017-ben videósorozatot is indított.  

A találkozót a XIII. Székelyföld Napok programjainak 
részeként, Hargita Megye Tanácsa támogatásával 
szervezi a könyvtár.

VERSBEN ÉLŐ DALLAMOK – 
az Átjárók workshopsorozat résztvevőinek előadása
2022. október 13., csütörtök, 18 óra / Kájoni János Megyei Könyvtár 

Az Átjárók elnevezésű workshopsorozat a Vámszer Géza 
Művészeti Népiskola meghívására, a magyar Nemzeti 
Tehetségprogram támogatásával, Sinha Róbert nemzetközi 
hírű gitárművész vezetésével zajlott Csíkszeredában, a 
program résztvevői a dalszerzés és versmegzenésítés 
területén próbálhatták ki alkotótehetségüket. „Előadásunk 
a zene és vers együttes megszólaltatása révén nyújt 
egy új művészi élményt, amely kiemeli és könnyebben 

befogadhatóvá teszi mindkét művészeti ág szépségeit – 
vallják az előadók, akik az irodalmi és zenei szempontból is 
színes előadáson székelyföldi vagy Székelyföldhöz kötődő 
költők verseit, népdalokat szólaltatnak meg saját zenei 
feldolgozásban, elsősorban gitárkísérettel.    

Az eseményt Hargita Megye Tanácsa támogatásával 
szervezi a könyvtár, a XIII. Székelyföld Napok keretében. 
Az előadásra a belépés ingyenes.

KÁJONI JÁNOS MEGYEI KÖNYVTÁR
https://konyvtar.hargitamegye.ro/
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Fekete Vince: HALÁLGYAKORLATOK – könyvbemutató
2022. október 20., csütörtök, 17 óra / Kájoni János Megyei Könyvtár

Fekete Vince József Attila-díjas költő, kortárs irodalmunk 
sokoldalú szereplőjének a Magvető kiadó gondozásában 
idén megjelent Halálgyakorlatok című kötetével 
ismerkedhetnek meg a líra kedvelői. A szerzővel Borsodi 
L. László költő, irodalomkritikus beszélget.

„Fekete Vince új könyve a betegség, a halál és 
az elmúlás köré csoportosuló és csoportosítható 
versek gyűjteménye: a szerző – vagyis a lírai alany, 
hogy irodalomelméletileg helyesen fogalmazzunk – 
környezetében betegségekkel élő és elmúló szereplők, 
elsősorban az édesanyával kapcsolatos versek ezek, 
és túlzás nélkül megrendítők. (…) Azért tud univerzális 
igényűből univerzális jellegűvé válni ez a könyv, mert 

mindenkinek voltak vagy vannak olyan szerettei, akik 
demenciával, betegséggel küzdenek, akikben csak 
halványan dereng fel a múlt minden szépsége, és akik a 
romlás tanúit szomorú emlékezésre késztetik” – fogalmaz
Nagy Koppány Zsolt író a kötetről írt recenziójában.

A költő egy beszélgetésben így vallott arról, hogy miért 
fontos számára ez a téma:   

„Hozzám nagyon közeli embereken keresztül 
vagyok érintett ezekben a történetekben. Akiket 
nagyon szeretek vagy nagyon szerettem, mert már 
nem élnek. Hogy meg tudjam írni őket, át kellett 
élnem, éreznem a sorsukban a mély, metafizikai 
magányt, a megfellebbezhetetlen elhagyatottság 
és reménytelenség érzését, amibe ezek az emberek 
kerültek, és most már abban léteznek folyamatosan.  (...) 
A halál egyik legsunyibb formája, a felejtés ellen kellett 
tennem – értük – valamit.” (Forrás: Dzsubák Tamás 
interjúja, kultura.hu)

Fekete Vince (Kézdivásárhely, 1965) költő, novellista, 
szerkesztő a Babeș–Bolyai Tudományegyetem 
magyar–orosz szakán, majd a szegedi József Attila 
Tudományegyetem Bölcsészkarán tanult. 1993–2003 
között a Helikon, 1996-tól megszűnéséig az Előretolt 
Helyőrség, 1999-től a Székelyföld szerkesztője, 2004-től 
főszerkesztő-helyettese. Költészetét számos díjjal 
ismerték el.

HARGITA – TÁJ, EMBER, TÖRTÉNET – honismereti vetélkedő, döntő és díjazás
2022. október 25., kedd, 13 óra*/ Kájoni János Megyei Könyvtár

A Kájoni János Megyei Könyvtár idén második 
alkalommal hirdette meg a Hargita – táj, ember, történet 
című honismereti témájú vetélkedőjét, Hargita Megye 
Tanácsa támogatásával. A vetélkedőre Hargita megyei 
iskolák 5–7. osztályos, három főből álló csapatai 
nevezhettek be. A júniusban lezárult első fordulóban húsz 
iskolai csapat vett részt, a megye nyolc településéről, 
közülük 15 csapat folytathatja a versenyt és mérheti össze 
tudását, kreativitását a következő fordulóban. 

A verseny második fordulója, Barangolás nagyjaink 
nyomában címmel szeptember 15-én kezdődött. A 
továbbjutott csapatok feladata ezúttal egy interaktív 
térkép elkészítése, amelyen neves Hargita megyei 
személyiségek életrajza, munkássága nyomában 
járhatjuk be megyénk néhány települését, helyszínét. 
A térkép elkészítésével kapcsolatos fontosabb 
tudnivalók a könyvtár honlapján közzétett felhívásban 
találhatók.

KÁJONI JÁNOS MEGYEI KÖNYVTÁR
https://konyvtar.hargitamegye.ro/
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KÖNYVKOSÁR
A CSÍKSZEREDA KIADÓ AJÁNLÓJA

Az elkészült interaktív térképek beküldési határideje: 
2022. október 17., hétfő. 

A csapatok által elkészített és beküldött munkákat a 
zsűri pontozza, fi gyelembe véve a kreatív megoldásokat 
és a tartalmat is. Az első forduló eredményei és a 
beküldött térképek alapján választják ki azokat a 
csapatokat, akik majd a Kájoni János Megyei Könyvtárban 
szervezett döntőn képviselik iskolájukat és bemutatják az 
elkészült munkákat. 

A vetélkedő döntőjének tervezett időpontja: 2022. 
október 25., kedd, 13 óra. A legjobbnak, legügyesebbnek 
bizonyuló csapatok értékes díjakat kapnak, de a többi 
csapat sem távozik üres kézzel, minden döntőbe jutó csapat 

oklevelet és ajándékot kap. A vetélkedővel kapcsolatos 
további információk elérhetők a könyvtár honlapján.

*A szervezők fenntartják a programváltoztatás jogát.

KÉPPOÉZIS PÁLYÁZAT – kiállítás és díjazás 
2022. október 27., csütörtök / Kájoni János Megyei Könyvtár 

„Ments meg egy régi könyvet, személyesítsd meg a TE 
munkáddal!”

A gyergyószentmiklósi Pro Terra Alapítvány 
KépPoézis címmel második alkalommal hirdette meg 
képzőművészeti-irodalmi pályázatát, melynek egyik 
társszervezője a Kájoni János Megyei Könyvtár.  A 
pályázatra beérkező alkotásokból kiállítás készül, 
amelynek megnyitóján sor kerül a legjobb pályamunkák 
díjazására. A megnyitót a Kájoni János Megyei 
Könyvtárban, 2022. október 27-én, csütörtökön délután 

tartják, az  alagsori kiállítótérben. A vendégeket Szőcs 
Zsuzsánna, a Pro Terra Alapítvány elnöke köszönti.

A képpoézis bármilyen irodalmi szöveg kisatírozását 
jelenti, mely során az alkotó célja a szöveg egy részének 
elrejtésén vagy kiemelésén keresztül új tartalmak 
felszínre hozása. A végeredmény így lehet egy egyszerű 
fekete-fehér satírozott kép, melyben kirajzolódik egy 
üzenet, vagy létrejöhet akár egy művészeti alkotás is. 
A pályázat célja alkotásra szólítani az irodalom és a 
költészet kedvelőit,  ráirányítani a fi gyelmet az irodalom 
és képzőművészet összhangjának egyedi módszerére, 
új szereppel felruházni a félredobott, enyészetre ítélt 
könyveket, megszólítani a különböző képzőművészeti 
területen alkotó művészeket, megkedveltetni a 
fi atalokkal és felnőttekkel a képpoézis technikáját.

A pályázattal kapcsolatos információk elérhetők 
a www.proterraalapitvany.ro oldalon, a Pályázatok 
menüpont alatt.A pályázatokat két fordulóban bírálják 
el: a beérkező alkotásokból a szakmai zsűri válogatása 
alapján kiállítás készül, amelyet több helyszínen, 
Gyergyószentmiklóson, Csíkszeredában és Kolozsváron 
is bemutatnak. A pályázat második fordulójában a 
kiállított mintegy 30-40 alkotás közül választja ki a zsűri a 
legjobbakat, amelyeket kategóriánként díjaznak.

Összeállította: Kelemen Katalin, 
Kájoni János Megyei Könyvtár



33                   

KÖNYVKOSÁR
A GUTENBERG KIADÓ AJÁNLÓJA

IDŐABLAK 2023
Kiadó:  Gutenberg Kiadó
Terjedelem 208 oldal, kivitelezés: cérnafűzött, keménytábla 

Immár harmadik éve könyöklünk együtt az idő ablakában, és nézzük a tovasuhanó tájat, hallgatjuk 
az élet és a képzelet hangjait. Néha megijeszt, amit hallunk és látunk, máskor táncra perdülünk az 
átélt gyönyörűségtől. Balázs Imre József, Kovács András Ferenc, László Noémiversei és Kürti Andrea 
illusztrációi  kísérnek minket a belső utazáson, kormányoznak a hajnalfolyó sodrásában.

SZŐCS MARGIT: Teofi l
Kiadó: Gutenberg Kiadó

Terjedelem 96 oldal, kivitelezés: cérnafűzött, keménytábla, védőborító

Szőcs Margit meséi a gyermeki játékosságot, a kortalan bölcsességet és a nélkülözhetetlen humort szólítják 
meg bennünk. Teofi l, a kissé feledékeny, de kifejezetten leleményes törpe mellett meg-tapasztaljuk, hogy 
milyen fontos az élet apró dolgaira odafi gyelni, hogy a kedvesség a legjobb útlevél, és hogy a gondolatnak 

teremtő ereje van. A Kürti Andrea által megrajzolt történeteket örök gyerekeknek ajánljuk.

BALÁZS IMRE JÓZSEF: 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 refl ektál. 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.

Októberi 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: gutenbergkonyvesboltsepsiszentgyorgyKÖNYVESBOLT

GUTENBERG 
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OKTÓBERI ÉVFORDULÓK 2022 – Daczó Katalin összeállítása

Huszonöt éve, 1997 októberében látott napvilágot 
Csíkszeredában a Székelyföld kulturális folyóirat első 
száma. A lap első főszerkesztője Ferenczes István volt.

Kilencven éve, 1932. október 2-án született 
Kászonfeltízen Pataki Imre jogász, közgazdász, 
vállalatvezető, prefektus. 

  Harmincöt éve, 1987. október 2-án hunyt el Budapesten 
dr. Szalai Béla kultuszminisztériumi osztálytanácsos. 
Csíkszeredában érettségizett.
Száztizenöt éve, 1907. október 3-án született 

Székelyszentléleken Benedek Simon, P. Fidél történetíró, 
tartományfőnök. Csíkszeredában fejezte be középiskolai 
tanulmányait.

Száznyolcvan éve, 1842. október 5-én született 
Hosszúmezőn Polyánszky Dénes csendőr százados, 
szárnyparancsnok, csíkszeredai szakaszparancsnok.

Százöt éve, 1917. október 6-án hunyt el Kolozsváron 
Fáraó Simon esperes, armenológus, szépvízi örmény 
plébános.

Kilencven éve, 1932. október 7-én helyezték örök 
nyugalomra Tordán szentmiklósi Szabó Géza volt 
csíkmegyei királyi tanfelügyelőt. 

Száztíz éve, 1912. október 11-én született Brassóban 
Deák Gyula, a csíkszeredai gimnázium tanára.

Százhetven éve, 1852. október 13-án született 
Csomortánban Csomortáni Péter Gaudenc Ferenc-
rendi szerzetes, tanár. A gimnáziumot Csíksomlyón és 
Szegeden végezte. 

Százhetven éve, 1852. október 15-én hunyt el 
Kolozsváron Kováts (Kovács) Miklós római katolikus 
püspök. Tusnádon született.

Száztíz éve, 1912. október 16-án született Csíkszeredában 
Botár Csaba Imre piarista szerzetes, gimnáziumi tanár. 

Százhatvan éve, 1862. október 16-án született 
Udvarfalván Bitay Béla református lelkész. 1891–1906 
között Csíkszeredában szolgált.

Száztíz éve, 1912. október 18-án született 
Marosvásárhelyen Pálfy Ferenc mezőgazdasági szakíró, 
a csíkszeredai Római Katolikus Főgimnázium, majd a 
kolozsvári Mezőgazdasági Főiskola tanára. 

Harminc éve, 1992. október 18-án hunyt el Csíksomlyón 
Bodosi Antal Marián ferences szerzetes, hitszónok.

Százhuszonöt éve, 1897. október 18-án nyílt meg a 
Csíkszereda–Csíkgyimes közötti 51 km hosszúságú 
vasúti vonal.

Száz éve, 1922. október 20-án született Tusnádon Jánossy 
(Jánosi) Antal szobrászművész. 

Öt éve, 2017. október 20-án hunyt el 
Csíkszeredában Ladó Dénes tornatanár, 
gyeplabdaedző. 2011-ben Csíkszereda városa Pro Urbe 
díjjal tüntette ki.

Hetvenöt éve, 1947. október 22-én született 
Csíkszentmihályon Héjja Ferenc Vilmos táncművész, a 
Maros Művészegyüttes táncosa. 

Harmincöt éve, 1987. október 23-án hunyt el Brassóban 
Hajdú Béla Leánder, OFM plébános, házfőnök, volt 
politikai fogoly. Karcfalván született.

Húsz éve, 2002. október 24-én hunyt el Kanadában 
Diósady (Landt) Pál vegyészmérnök, gyógyszergyártási 
szakértő, szakíró. Csíkszeredában született. 

Száznyolcvanöt éve, 1837. november 12-én született 
Tusnádon, és száztíz éve, 1912. október 24-én hunyt el 
Gyulafehérváron Imets Fülöp Jákó tanár, csíksomlyói 
gimnáziumigazgató. 

Száztizenöt éve, 1907. október 24-én született 
Madéfalván Fuchs Simon történész, közíró.
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Száz éve, 1922. október 27-én hunyt el Brassóban 
dr. Wasylkiewicz Viktor római katolikus lelkész, 
szentszéki tanácsos, közíró, a csíksomlyói, majd a brassói 
főgimnázium tanára.

Százkilencvenöt éve, 1827. október 27-én született 
Brassóban Horváth Károly plébános, a csíksomlyói 
gimnázium tanára, majd igazgatója. 

Nyolcvanöt éve, 1937. október 28-án hunyt el 
Csíkszentkirályon Szász Lajos szolgabíró, megyei 
főjegyző, Csík vármegyének a második világháború 
előtti utolsó magyar főjegyzője, a Csíki Magánjavak 
pénztárnoka. Kászonújfaluban született.

Öt éve, 2017. október 28-án hunyt el Gyimesfelsőlokon 
Antal Imre festő, grafi kus. 

HARMINCÖT ÉVE HUNYT EL DR. SZALAI BÉLA

Harmincöt éve, 1987. október 2-án hunyt el Budapesten 
dr. Szalai Béla kultuszminisztériumi osztálytanácsos. 
Szalai Béla 1905. május 18-án született Dombóváron 
Hamulyák Béla néven, Hamulyák Mihály jegyző 
és Jablonkay Katalin tanítónő gyermekeként. 
Szülei válása, majd édesapja halála után, 1915-ben 
nevelőapja, Szalai Antal tanító után vette fel a 
Szalai nevet. Ekkor a család már Szépvízen élt, Szalai 

Béla pedig a csíkszeredai Róm. Kath. Főgimnázium 
tanulója lett. 1924-ben érettségizett. Ugyanezen év 
szeptemberében a Szalai család repatriált, Szalai Béla 
pedig Budapesten az Eötvös-kollégium növendékeként 
történelem–földrajz szakos tanár lett. Fia, i· . Szalai 
Béla adatai szerint dr. Hóman Bálintnál doktorált, majd 
1933-tól dr. Hóman Bálint minisztersége idején a Vallás- 
és Közoktatásügyi Minisztériumban dolgozott. Gróf 
Majláth Gusztáv Károly erdélyi püspököt, „lelkének 
formálóját” mint 5. osztályos csíkszeredai gimnazista 
ismerte meg, majd egyetemi évei alatt elmélyült a 
kapcsolatuk. Az 1935-ben budapesti gyógykezelésre 
érkező Majláth püspök urat ő várta Lökösházán, és 
kísérte Budapestig, majd az elkövetkezendő években 
ő intézte Majláth püspök úr magán- és hivatali 
levelezését, „ideértve a román konkordátum és az 
erdélyi Státusz ügyeit rendező Accord ügyeket is”, 
és Majláth püspök úr a leveleit és a naplóját is Szalai 
Bélának mondta tollba. A püspök 1940. március 18-án 
bekövetkezett halálakor Ferencz Benjamin későbbi 
csíkcsicsói plébános mellett Szalai Béla is egyike volt 
azoknak, akik a halálos ágyánál álltak. 

Szalai Béla a bécsi döntés után a 
kultuszminisztériumban az erdélyi közoktatási 
ügyek átszervezésével foglalkozott, és miniszteri 
osztálytanácsosként többször megfordult Erdélyben. 
Később a délvidéki közoktatás átszervezését bízták 
rá. 1947-ben, Ortutay Gyula minisztersége alatt 
elbocsátották állásából. „1947–49 között a Kalocsai 
Érsekség bajai Szeszgyárának zárgondnoka, annak 
államosítása után a Duna–Tisza közi Öntöző Vállalat, 
majd a Magyar Állami Földtani Intézet hivatalnoka 
volt – írta i· . dr. Szalai Béla. – 1951. május 30-án az Szalai Béla csíkszeredai diákként (Matlac Éva tulajdona)



 36 36

NEVES CSÍKIAK
ÉVFORDULÓ – 2022

ÁVH letartóztatta. A Grősz-perben hét év fegyházra 
ítélték. (…) 1956. január 30-án szabadult ki. Közben 
feleségét és öt gyermekét kitelepítették a Hortobágyra. 
1956–1962 között éjjeliőr, raktári segédmunkás, 
földmérő, segédkönyvelő, az Országos Fordítóirodánál 
német–román–latin fordító, portás stb. munkakörökben 
tudott elhelyezkedni, de általában pár hónap után, mint 
politikailag megbízhatatlant, mindenhonnan elküldték. 

1962 végén a Magyar Tudományos Akadémia Kutatási 
Szolgálatánál kap portási állást, majd 1965-től ugyanitt 
hivatali ügyintéző 1975-ben történt nyugdíjazásáig.” Az 
Óbudai temetőben helyezték örök nyugalomra 1987. 
október 23-án.

(A korabeli sajtó, Szalay Júlia adatai, valamint i· . Szalai 
Béla Egyetlen tétel című írása nyomán – Magyar Nemzet, 
2013. febr. 2.)

NYOLCVANÖT ÉVE HUNYT EL SZÁSZ LAJOS

Nyolcvanöt éve, 1937. október 28-án hunyt el 
Csíkszentkirályon Szász Lajos főszolgabíró, Csík 
vármegye második világháború előtti utolsó magyar 
főjegyzője, alispán-helyettes.

Szász Lajos Kászonújfaluban született 1866. 
február 1-jén Szász József kántortanító és Bodó Terézia 
gyermekeként. Középiskolai tanulmányait Csíksomlyón, 
jogi tanulmányait Kolozsváron végezte 1888-ban. 
Pályáját Csík vármegye szolgálatában közigazgatási 

gyakornokként kezdte, majd 1889 novemberében 
a főispán Csíkszereda város rendőrkapitányává 
nevezte ki. 1894-től a csíkszeredai járás, 1895-től a 
gyergyószentmiklósi járás szolgabírója volt. 1905. 
májusában a gyergyószentmiklósi járás főszolgabírójává, 
1906 októberében főjegyzővé választották, és ezt a 
tisztséget az 1919-es impériumváltásig töltötte be. 1919. 
április 27-én Györgypál Domokos főispán eltávolítása 
miatt nyugdíjazását kérte. A következő hetekben a román 
hatóságok rövid időre letartóztatták Gaál Endrével 
együtt a közigazgatási tisztviselők fi zetésének kiutalása 
miatt. Állásába később sem helyezték vissza, de évekig 
nyugdíjat sem kapott. 

Szász Lajos hosszú ideig tagja volt Csík vármegye 
törvényhatósági bizottságának, elnöke a Csíkszereda 
és Vidéke Tisztviselői Fogyasztási és Értékesítő 
Szövetkezetének, alapító tagja és tiszteletbeli 
elnöke az 1918-ban megalakult Csíkvármegyei 
Méhészegyesületnek. 1919 és 1922 között a Csíki 
Magánjavak pénztárnoka volt, majd a Csíki Magánjavak 
elvétele után csíkszentkirályi birtokán gazdálkodott. 
Kilenc gyermeket nevelt fel. „Nagy családjának eltartása 
még arra is rákényszerítette, hogy borvizet fuvarozzon, 
ami láthatólag megtörte az egyébként erőteljes férfi ú 
testét és lelkét… Az esküt nem tett magyar tisztviselők 
nyugdíjazása során végre ő is 1930-ban nyugdíjhoz jutott, 
de zavartalanul azt sem élvezhette, mert a Magánjavak 
tisztviselőinek nyugdíjrendezése az ő főjegyzői 
nyugdíjára hátrányosan ütött ki.” (Csíki Néplap, 1937. 
nov. 3.) 71 évesen, egyes források szerint szívbajban, 
mások szerint vesebajban hunyt el Csíkszentkirályon. 
Sírjánál Nagy Antal csíkszentmártoni esperes mondott 
gyászbeszédet. (A korabeli sajtó nyomán)Az i� ú Szász Lajos szolgabíró (Magyarország és a Külföld, 1900. ápr. 20.)
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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: oÖ  ce@hargitatanc.ro,www.hargitatanc.ro

SZAKSZERVEZETEK MŰVELŐDÉSI HÁZA /
Szabadság tér 16., tel.: 0266 372 182, 0266 311 295,
e-mail: proculturasiculi@gmail.com

HARGITA MEGYEI KULTURÁLIS KÖZPONT / 
Temesvári sgt. 4., tel.: 0266 372 044, fax: 0266 315 891, 
e-mail: kultura@ccenter.ro, www.ccenter.ro

KÁJONI JÁNOS MEGYEI KÖNYVTÁR / Stadion u. 1.,
tel.: 0266 371 988, 
e-mail: info@könyvtar.hargitamegye.ro

CSÍKI MOZI / Majláth Gusztáv Károly tér 2.,
tel.: 0266 317 007

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

CSÍK-INFO-SAROK 
Csík-Info – Turisztikai információs iroda 
Csíki Mozi 
Csíkszereda, Majláth G. Károly tér 2. sz., tel.: 0266 317 007, 
e-mail: csikinfo@szereda.ro, www.szereda.ro  
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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: oÖce.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: oÖce@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: oÖce@princehotel.ro, www.princehotel.ro

PANZIÓK
BÉCSI PANZIÓ *** / Brassói u. 105., tel.: +40 723 000 242,

e-mail: oÖce@becsiszelet.ro, www.becsiszelet.ro
BETTY PANZIÓ ** / Zsögöd u. 5., tel.: +40 723 872 709,

e-mail: contact@pensiuneabetty.ro,
bettypanzio@pensiuneabetty.ro,
www.pensiuneabetty.ro

CSILLAG MOTEL ** / Brassói u. 113.,
tel./fax: +40 266 316 136,
+40 722 607 062, +40 748 198 509,
e-mail: csillagmotel@csillagmotel.ro,
www.csillagmotel.ro

FODOR HOSTEL** / Kájoni János u. 1., tel.: +40 266 317 079,
+40 751 052 755, e-mail: fodorhaz@freemail.hu

GAMBRINUS PANZIÓ*** / Bolyai u. 7., 
tel.: +40 726 107 503,
e-mail: oÖce@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: oÖce@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: oÖce@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: oÖce@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: oÖce@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,
oÖce@csiki-trans.ro, www.csiki-trans.ro

VASÚTÁLLOMÁS Brassói u. 11., tel.: 0266 315 102
VASÚTI JEGYIRODA / Brassói u. 11., www.cfr.ro
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CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEI

CSÍKSZEREDA 
ÖNKORMÁNYZATI SZÍNHÁZA

530102 Csíkszereda 
Temesvári sgt. 6. sz. 

Tel.: +40 266 310 670
E-mail: titkarsag@csikijatekszin.ro

www.csikijatekszin.ro

HARGITA NEMZETI 
SZÉKELY NÉPI EGYÜTTES 

530102 Csíkszereda
Temesvári sgt. 6. sz. 

Tel./fax: +40 266 371 362
E-mail: offi  ce@hargitatanc.ro

www.hargitatanc.ro

CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM 
MIKÓVÁR

530132 Csíkszereda, Vár tér 2. sz.
Tel.: +40 266 372 024
Fax: +40 266 311 727

E-mail: info@csikimuzeum.ro
www.csikimuzeum.ro

VÁROSI SPORTKLUB 
CSÍKSZEREDA

Erőss Zsolt Aréna 
Csíkszereda, Stadion u. sz. n. 

Tel.: +40 751 101 229 

CSÍKINFO  TURISZTIKAI 
INFORMÁCIÓS IRODA

530110 Csíkszereda
Majláth Gusztáv Károly 2. sz.

Tel./fax: +40 266 317 007
E-mail: csikinfo@szereda.ro

www.szereda.ro

CSÍKSZEREDA KIADÓHIVATAL

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala
Csíkszereda, Vár tér 1. sz.

Tel.: +40 266 371 464
E-mail: varoshaza@szereda.ro




