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November 2-án indul útnak 
a Lábbusz/Pedibus programunk!

A több erdélyi városban is népszerűségnek örvendő lábmeghajtásos 
tömegközlekedési eszköz elérkezett Csíkszeredába! A városi önkormányzat által 
kezdeményezett környezetbarát és egészséges életmódot ösztönző program 
ezúttal a legifjabbakat célozza meg. Az elemi osztályos tanulók november 2-től 
kijelölt útvonalakon, önkéntesek segítségével juthatnak el gyalog az iskolába 
minden reggel.

A programban részt vevő hat iskola (Nagy Imre Általános Iskola, Nagy István 
Művészeti Középiskola, Petőfi Sándor Általános Iskola, József Attila Általános 
Iskola – alsó, József Attila Általános Iskola – felső, Liviu Rebreanu Gimnázium) 
1–4. osztályos csoportjából közel 500 szülő és diák jelezte részvételi szándékát 
a hamarosan induló programban. A terv szerint a Lábbusz a tanév végéig 
minden iskolai napon közlekedni fog a városban, és a 7 helyről összegyűjtött 
diákokat 7:00 – 8:00 között „szállítja” majd a megfelelő iskolákba.

A diákokat minden héten más-más önkéntes csapat kíséri. Különböző 
intézmények, egyesületek és cégek alkalmazottai kalauzolhatják el a 
gyerkőcöket az iskolába. A hűséges és kitartó gyerekek a részvételért pontokat 
kapnak, amelyeket ajándékokra válthatnak be.

Az első héten Csíkszereda Városháza dolgozói fogják elkísérni a gyerekeket. 
A programra ugyanakkor folyamatosan várjuk újabb lelkes önkéntesek 
jelentkezését a Facebook-oldalunkon található linken.

Az útvonalakkal, a programmal, az önkéntességgel és az ajándékokkal kapcsolatos 
fontos tudnivalókat a Lábbusz/Pedibus Csíkszereda Facebook-oldalon találják, 
illetve írhatnak nekünk a labbuszpedibuscsikszereda@gmail.com e-mail-címre is. 
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Fotó: Nagy Eszter Fruzsina

Harcsa Veronika-Gyémánt Bálint Quartet: ABOUT TIME – 
lemezbemutató koncert
2022. november 10., csütörtök, 19 óra / Csíki Mozi

Életszakaszokról, jelenünkről, az összefogás és a kiállás 
fontosságáról mesélnek a Harcsa Veronika–Gyémánt 
Bálint Quartet About Time című új lemezének dalai. Az 
egyszerre lelkesítő és megrázóan őszinte szerzeményeket 
a duó belga zenésztársakkal, Nicolas Thys bőgőssel 
és Antoine Pierre dobossal rögzítette. Az albumot 
magyarországi nagyvárosok mellett Németországban, 
Hollandiában, Belgiumban és Erdélyben, többek között 
Csíkszeredában is bemutatják.

„Hangulatos utópia, amely tele van reménnyel és emberi 
melegséggel, de nem hagyja figyelmen kívül az előttünk 
álló kihívásokat” – írja ajánlójában Harcsa Veronika és 
Gyémánt Bálint új német kiadója, a Jazzhaus az About 
Time című albumról. A lemez címének kettőssége 
– „Az időről” és „Itt az ideje” valaminek – jól tükrözi 
a művészek kettős szándékát, egyszerre beszélnek 
saját életszakaszukról, és arról, hogy eljött az ideje 
bizonyos dolgoknak. Új lemezük tehát a korábbiaknál 
konkrétabb kiállás a számukra fontos dolgok mellett. 
„Egyfajta társadalmi felelősségvállalást értünk ezalatt. 

Nem akarjuk szájba rágni, hogy mi mellett, és végképp 
nem bűntudatot akarunk kelteni, inkább azt akarjuk 
nyomatékosítani, hogy a dalaink nemcsak szórakoztatni 
hivatottak, hanem az értékrendünket is képviselniük kell. 
A címadó dalban azt énekelem, hogy „it’s all about you, 
nothing more about me”. Ezalatt a szolidaritást értem, 
hogy kezdjünk el végre közösségként gondolkodni. Abban 
bízunk, hogy a zenénk is képes közösséget teremteni, és 
nem csupán a mi lenyomatunk” – meséli Harcsa Veronika.

Ahogy előző lemezüket, a Shapeshi´ert, új albumukat is 
belga ritmusszekcióval rögzítették. „Mindig fontos inspi-
ráció más országok muzsikusaival együtt dolgozni, a nemzet-
közi kvartett  gondolata is ezért volt vonzó számunkra 
már az első pillanattól kezdve, dacára a komoly logisztikai 
nehézségeknek. Ez a felállás zenei és dinamikai lehetősé-
geink tárházának a színesítéséről szól. Csodás érzés így 
is megszólaltatni a dalainkat. Nem pusztán a munka, de a 
baráti kapcsolatunk is egyre szorosabb. Mi négyen igazi 
zenekarrá fejlődtünk az elmúlt évek közös koncertjei és 
lemezfelvételei során” – emeli ki Gyémánt Bálint. 

CSÍKSZEREDA VÁROSHÁZA
www.szereda.ro
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ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS
2022. november 27. – december 18.

Van valami, ami megosztva sem fogy, hanem sokkal 
inkább szaporodik. Ez az öröm és szeretet. 

Vannak időszakok, amikor a munkás, néha terhes 
hétköznapokat valami könnyedség oldja fel, valahogy 
minden szebb. Ez pedig nem más, mint az advent, 
a várakozás időszaka. És mindezt közösségben 
megtapasztalni felemelő érzés!

Idén is szeretettel hívjuk városunk apraját-nagyját 
a szeretet ünnepét megelőző közös várakozásra: 
advent mind a négy vasárnapján találkozzunk az 
ünnepi fényárba burkolózó központi parkban felállított 
karácsonyfánál, gyűljünk az adventi koszorú köré, és 
éljük át közösen az örömet. Egymásra figyelve várjunk 
együtt a Fényre!

ÉLŐ KARÁCSONYVÁRÓ KALENDÁRIUM
Jelentkezési határidő: 2022. november 21.

Az elmúlt évben elindított kezdeményezés sikere arra 
sarkall, hogy idén is nyissunk ablakot az ünnepre! Legyen 
újra a várakozás időszaka igazán látványos, csillogó, 
de mégis meghitt. Legyen családi, baráti és közösségi 
élmény!

Bízunk abban, hogy a mozgalomhoz csatlakozók köre 
idén tovább bővül, és még több csíkszeredai otthon 
utcára néző ablaka öltözik ünnepi díszbe december 1. és 
24. között. 

Íme, néhány fontos tudnivaló:
• Családok, baráti társaságok, de akár intézmények 

munkaközösségének jelentkezését várjuk.
• Utcafronti ablakot kell feldíszíteni.
• A résztvevőknek kisorsolt nap számát minél jobban 

megvilágítva és minél nagyobb méretben kell 
megjeleníteni az ablakon (a számnak javasolt méret 

legalább 30-40 cm).
• A „játékos” hamarabb is kidíszítheti az ablakát, mint a 

számára megjelölt nap, de fontos, hogy a megjelenített 
számot csak aznap tegye láthatóvá.

• A „játékosoknak” vállalniuk kell, hogy a már 
bekapcsolódó ablakok díszei az adventi időszak végéig 
mindennap kigyúlnak.

• Minden „játékosnak” gondoskodnia kell arról, hogy 
délutántól késő estig ki legyen világítva az ablak.

Mindazok, akik nem éreznek kihívást ablakdíszítőként 
benevezni, nem kell kimaradniuk az élményből. Csapatba 
tömörülve vagy egyénileg járhatják az utcákat december 
folyamán, fényképezhetik a megtalált, feldíszített 
ablakokat és közzétehetik a fotókat az erre a célra 
létrehozott Facebook-csoportban. 

A korábbi tapasztalatokra és visszajelzésekre 
alapozva igyekszünk a várost több részre tagolni, illetve 
a jelentkezőket oly módon beosztani, hogy az egymás 
utáni napokon kivilágított ablakok egy negyedben vagy 
egymástól nem túl nagy távolságra legyenek. 

A szervezők által létrehozott Facebook-csoportban 
minden nap reggelén közzétesszük az aznapi ablakok 
térképét, így senkit sem fenyeget az a veszély, hogy 
kudarcélménnyel zárja az estét.

Az Élő karácsonyváró kalendáriumra Ablakdíszítőként 
vagy Ablakvadászként lehet jelentkezni a Csíkszereda 
Városháza Facebook-oldalán elérhető online kérdőív 
kitöltésével november 21-ig.

CSÍKSZEREDA VÁROSHÁZA
www.szereda.ro
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PÁZSINT – népzenei koncert
2022. november 9., szerda, 19 óra / Városi Művelődési Ház

Szabó Dániel cimbalmos önálló műsorában 
rácsodálkozhatunk arra, hogy egy világzenében is jártas, 
számos saját művet jegyző alkotó milyen otthonosan 
mozog a hagyományos népzene hiteles előadásában 
is, és e két személyiség – a művész és a kutató – milyen 
jól egészíti ki egymást és emeli színpadra a helyszíni 
gyűjtések recsegő alapanyagát.

A koncert Székelyföld és a Felső-Marosmente 
kiemelkedő hangszereseit és énekeseit idézi meg 
autentikus megszólalásban, változatos hangszerelésben. 
A zene fókuszában az ének, a hegedűjáték és a 
cimbalom áll, de emellett természetesen megjelennek 
a tájegységre jellemző kísérőhangszerek is. A 
koncertprogram Szabó Dániel A székelyföldi cimbalomjáték
című kutatómunkájának eredménye, amely az MMA 
Művészeti Ösztöndíj Program keretében valósult meg.

A műsorban napjaink olyan ismert népzenészei 
is közreműködnek, akik kiváló ismerői és művelői a 
népzenének, fiatal koruk ellenére számos szakmai díj 
birtokosai. 

Szabó Dániel – cimbalom, ének
Paár Julianna – ének 
András Orsolya – ütőgardon, ének
Mihó Attila – hegedű 
Nyitrai Tamás – hegedű 
Takács Ádám – hegedű, hegedűkontra, fütty
Bede Péter – tárogató, szaxofon
Papp Endre – háromhúros brácsa
Bognár András – nagybőgő 

Az előadás a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes 
szervezésében és a Bethlen Gábor Alap támogatásával 
valósul meg. 

Jegyek elővételben a www.bilete.ro oldalon, a Csíki 
Mozi jegypénztárában hétfőtől szerdáig 10 és 13 óra 
között, csütörtöktől vasárnapig 16 és 20 óra között, 
illetve az előadás előtt egy órával a Városi Művelődési 
Házban válthatók. Jegyárak: 25 lej (teljes értékű), 15 lej 
(kedvezményes diákok és nyugdíjasok számára).

6

HARGITA NEMZETI SZÉKELY NÉPI EGYÜTTES
www.hargitatanc.ro
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BOLDOGASSZONY TENYERÉN – 
a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes új műsora
Bemutató előadás: 2022. november 16., szerda, 19 óra / Városi Művelődési Ház

A világegyetem örök érvényű működési rendje alapját 
képezi a magyar néphitnek. Hiedelemvilágunkban a 
Boldogasszony, a Babba Mária, mint a világot életre hozó 
Istenanya minőség, jelképek formájában évszázadok 
alatt fennmaradt, és napjainkban is jelen van táncainkban, 
szokásainkban, ráolvasásokban, archaikus imáinkban, 
gyermekjátékainkban, énekeinkben, mesekincsünkben. 
A Boldogasszony minőség földi megnyilvánulása az életet 
adó nőben is jelen van. Az áldott állapotban lévő nő a 
napba öltözött asszony, vagyis a Nagyboldogasszony 
földi mása. A néphitben a Szentlélek a női minőség, amely 
a világot teremtette, a férfi minőség a napkultuszban 
nyilvánul meg. 

Ez a kultusz egészen a jelenkori keresztény korunkig 
köti össze az összmagyarság történetét, ami sok esetben 
nem tudatos, hanem átörökített, beivódott szokás.

Az előadás a kultikus eredetű körtáncok 
formavilágával, archaikus népi imákkal, népénekekkel, 
szülés/születés és a lakodalmi asszonnyá avatás 
szokásaival szemlélteti a Boldogasszony-tisztelet 
átöröklődött formáit.

A műsor a mindenkori emberről szól, aki történelmi 
kortól függetlenül a Boldogasszony tenyerén 
cselekszik és alkot. Az ember célja a boldogság 
elérése, amit a mindennapi szokásain és hitvilágán 

keresztül kíván megtalálni, megvalósítani. A földre 
született ember próbálja megismerni a világot. A 
csillagos ég megismerésén keresztül a világegyetem 
működését, a kapcsolatain, párkapcsolatain keresztül 
az embert, a hiedelemvilágán keresztül pedig az 
Istent. Szokásrendszere, amely körbefonja az élet 
fordulópontjait, ebben a hármasságban formálódik, hogy 
az élete kerek egész legyen. 

„A hagyomány emberének nincs külön szakrális és 
külön hétköznapi világa. A régi ember úgy tudott átlépni 
a hétköznapi idősíkból a szent időbe, hogy ez teljesen 
természetes dolog volt számára.” (Harangozó Imre)  Ez 
az egység napjainkban feldarabolódni látszik. Az előadás 
arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy ezt az egységet 
hozzuk vissza a mindennapi életünkbe.  

Rendező-koreográfus: Gábos Endre, Furik Rita; 
zenei szerkesztő: András Orsolya, Mihó Attila; 
díszlet, jelmeztervező: Furik Rita; 
forgatókönyv: Gábos Endre;
hangfelvételről közreműködik: Mihó Attila és barátai.
Igazgató: András Mihály

Az előadás a Nemzeti Kulturális Alap, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma, a Csoóri Sándor Alap 
program támogatása által valósul meg.  

A bemutatót követően november 17-én és 18-án 
is megtekintheti a közönség a Hargita együttes 
előadását.

Jegyek elővételben a www.bilete.ro oldalon, a Csíki Mozi 
jegypénztárában hétfőtől szerdáig 10 és 13 óra között, 
csütörtöktől vasárnapig 16 és 20 óra között, illetve az 
előadás előtt egy órával a Városi Művelődési Házban 
válthatók.  Jegyárak a bemutató előadásra: 35 lej (teljes 
értékű), 20 lej (kedvezményes diákok és nyugdíjasok 
számára). Jegyárak a további előadásokra: 25 lej (teljes 
értékű), 15 lej (kedvezményes diákok és nyugdíjasok 
számára)

Fotó: Demény Norbert

HARGITA NEMZETI SZÉKELY NÉPI EGYÜTTES
www.hargitatanc.ro
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PRIMANIMA – Nemzetközi elsőfilmes animációs fesztivál
2022. november 14–18. / Csíki Székely Múzeum 

A budaörsi, tizedik alkalommal megszervezett 
Primanima fesztivál ismét kiemelt figyelmet szentelt 
az i¡abb közönségnek. A három korosztályra bontott 
gyerekfilmes versenyprogramot pedig a csíki közönség 
is láthatja.  

A gyermekfilmes versenyprogram kurátora Búzás 
Anna médiaértés-oktató, aki három korosztály számára 
válogatott össze változatos animációkat a világból. 
A magyar animációs filmek közül olyan népszerű 
sorozatokból lesz látható egy-egy epizód, mint Tamás 
Iván Macskakirálylány, B. Nagy Ervin Cserebogarak, Kelen 
Bálint Dracó a borzasztó és Glaser Kati Városi legendák
szériája.

Az idei programban több olyan film is szerepel, amely 
az érzelmek világát dolgozza fel: a Félelemnek hívnak
című filmben a gyerekek megbarátkozhatnak ezzel 
a különösen nehéz és megosztó érzelemmel, a Nem 
félek! című animációban a sötétségtől való, sokszor 
indokolatlan szorongással küzd meg a főszereplő kisfiú, 
a Ne fújd fel magad! című alkotásban pedig a sértődés 
és harag válik nevetséges érzelemmé egy látványos és 
humoros vizuális csavar segítségével.

A Berlinalét és a világ legrégebbi animációs fesztiválját, 
az Annecy Nemzetközi Animációs Filmfesztivált megjárt 
kisfilmeket is láthatnak a kicsik: a Kiko és az állatok a 
bullying témájával érzékenyíti a gyerekeket, a Luce és a 
Szikla azt a kérdést teszi fel, hogy hol érezzük magunkat 
igazán otthon, a Franzy leveskonyhája és A csalogány 

éneke pedig az önzetlenség és az egymásrautaltság 
fontosságára világít rá.

A francia versfilmek elvont fogalmakat hoznak 
közelebb bájos vagy akár absztraktabb módon: a Hajnal 
nyomában és a Csodálkozás a barátságról szól, a Cukrászda
az önfeledt elfoglaltság örömét mutatja be, a Nevetés
pedig felvillantja, hogy milyen szürke lenne a világ, ha nem 
lenne kacagás, de szerencsére a végén újra kiszínesedik 
a kép.

Az érzékenyítés is egyre fontosabb a gyerekeknek 
készült animációkban: A kevesebb néha több című filmben 
a klímaváltozás tárgyköre kerül előtérbe, melyre 
lehetséges vicces megoldásokat is kínál a főszereplő 
jegesmedve.

A vetítések programja elérhető a Csíki Székely 
Múzeum honlapján, illetve Facebook-oldalán. A részvétel 
ingyenes és regisztrációhoz kötött. Érdeklődni lehet az 
info@csikimuzeum.ro címen, valamint a 0747 115 337 
telefonszámon.

CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM
www.csikimuzeum.ro
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Karda-Markaly Aranka: CSÍKSZÉK ÉS A CSÍKSZÉKI NEMESSÉG 
A 16–17. SZÁZADBAN – könyvbemutató
2022. november 17., csütörtök, 17 óra / Csíki Székely Múzeum, Protokoll terem

A Csíkszék és a csíkszéki nemesség a 16–17. században 
című kötet a szerző első önálló könyve. A kutatás 
időintervallumaként az 1562–1690 közötti periódust 
határozta meg a szerző, míg földrajzi-történeti 
szempontból a Csíki-medencében elterülő Csíkszéket 
vizsgálja, amely magában foglalta az itt lévő harminchat 
települést. E székely mikrorégió társadalmáról, azon 
belül is a helyi elitről és a mindennapok történetének 
különböző aspektusairól olvashatnak a kötetben. 
A helyi elit tisztségviselési szokásai, öltözködése és 
reprezentációs tevékenysége a kötet olyan színfoltját 
képezi, amelyet illetően a kutatás új eredményeket láttat, 
és egyben színesebbé teszi az olvasmányt. A kötetet 
bemutatja dr. Oborni Teréz, a Magyar Tudományos 
Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont 

Történettudományi Intézetének tudományos 
főmunkatársa, az ELTE Bölcsészettudományi 
Kar, Történelem Segédtudományai Tanszék 
oktatója. Kutatásainak központi kérdései az Erdélyi 
Fejedelemség története, főként politika-, gazdaság- 
és kormányzattörténeti vonatkozásban. Ezenkívül 
foglalkozik a kora újkori latin nyelvű forráskiadás 
kérdéseivel.

Dr. Karda-Markaly Aranka történész, a Csíki 
Székely Múzeum igazgatója. Tanulmányait a BBTE 
Történelem Karán, történelem szakon végezte, doktori 
dolgozatát 2021 júliusában védte meg, melyből 2022-ben 
megszületett a fent említett kötet.  Kutatási területe 
elsősorban a kora újkori Erdély, Székelyföld története. 
Ezen belül a legutóbbi tanulmányok elsősorban Csíkszék 
kora újkori történetére vonatkoznak, de korábban kutatta 
a vajdahunyadi vár és uradalom 17. századi történetét is.

Habán kerámia, orvosságos edény

CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM
www.csikimuzeum.ro
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BUDAPESTI ILLUSZTRÁCIÓS FESZTIVÁL
Kiállításmegnyitó: 2022. november 24., csütörtök, 17 óra / Csíki Székely Múzeum

A Budapesti Illusztrációs Fesztivál 2019-ben azzal a céllal 
jött létre, hogy reprezentálja és megújítsa a hazai illusztrá-
ciós művészeteket. Az illusztráció a kortárs vizualitás egyik 
legdinamikusabb fejlődő, leginnovatívabb ága. A fesztivál 
létrehozóinak szándéka, hogy kétévente ismétlődő 
(biennálé jellegű) pályázat, kiállítás és a kapcsolódó 
rendezvények által ösztönözzék a magyarországi irodalmi 
illusztráció felzárkózását a világ élvonalához, láthatóvá 
tegyék a fiatal tehetségeket, hosszabb távon pedig 
reprezentálják a magyar illusztrációt nemzetközi szinten is. 

Novemberben a Csíki Székely Múzeumban mutatjuk be 
a Budapesti Illusztrációs Fesztivál anyagát, összesen 120 

munka válik megtekinthetővé, amelyeket ismerhetünk 
akár a Gutenberg kiadó könyveiből vagy más kiadók 
által megjelentetett kötetekből is. Ugyan az egy intim 
műfaj, hisz természetes közege, ahol tenyérnyi képekkel 
az olvasó-néző alkot személyes viszonyt. A Budapesti 
Illusztrációs Fesztivál tárlatain a néző a könyvekből 
kilépett, önálló műként találkozhat az illusztrációs 
grafikával, amely mai formájában joggal tart igényt arra, 
hogy önálló képi formaként értelmezzük. A Csíki Székely 
Múzeumban novembertől megtekinthető tárlat kurátorai 
Herbszt László illusztrátor-tervező grafikus és Révész 
Emese művészettörténész.

A HÓNAP TÁRGYA
A Csíki-medence egyik legérdekesebb régészeti 
lelete Csíkszentmártonban került elő 1998-ban, egy 
ülepítőgödör ásása közben. A kőlapokból kialakított 
sírban egy, a húszas évei elején járó fiatalembert temettek 
el. Derekán vélhetően bőrövet viselt, végein két csontból 
készült, aprólékosan megmunkált szíjelosztóval. A 
legújabb vizsgálatok alapján a csontváz kora Kr. e. 
2900–2600 közé tehető. 

A szíjelosztók formai jegyeik alapján a mai Észak-
Moldva és az attól még északabbra fekvő Podólia 
területén élő korabeli közösségek tárgyaival mutatnak 
rokonságot. Egyelőre nem tudjuk, hogy az illető arról a 
vidékről érkezett-e a Csíki-medencébe, vagy egy helyi 
lakossal van dolgunk, akinek kapcsolatai voltak az ott lakó 
sztyeppei népességgel. Hogy milyen nyelven beszélt, az 
talán már soha nem derül ki, hátrahagyott javai azonban 

egy olyan világról árulkodnak, amelyben a feltűnő, ritka 
viseletek és tartozékaik is szerepet kaptak. A temetkezés 
jellege arra utal, hogy egy olyan személy került a sírba, 
aki fiatal kora ellenére a társadalom kiemelkedő tagja 
lehetett. Elképzelhető, hogy sírja fölé halmot is emeltek, 
amely az évezredek során teljesen lepusztult.

CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM
www.csikimuzeum.ro
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N O V E M B E R

19.

18.

2-5.

7.

Otfried Preußler: TORZONBORZ A RABLÓ | r.: Budaházi Attila

CSÜTÖRTÖK, 10.00 és 12.30 | Kézdivásárhely 

10.

11.

13.

12.

17.

22.

27.

20.

Tracy Letts: A JEGYZŐKÖNYV | r.: Barabás Árpád

HÉTFŐ, 19.00 | iFeszt – Interetnikai Színházi Fesztivál, Szatmárnémeti

Tracy Letts: A JEGYZŐKÖNYV | r.: Barabás Árpád

VASÁRNAP, 19.00 | Liliomfi bérlet | nagyterem

Tracy Letts: A JEGYZŐKÖNYV | r.: Barabás Árpád

KEDD, 18.00 | Csongor és Tünde bérlet | nagyterem

A színház fenntartja a műsorváltoztatás jogát!                                                               További információk: www.csikijatekszin.ro

Jegyek válthatók a színház jegypénztárában hétfőtől péntekig 13.00 - 15.00 óra között, valamint előadások előtt egy órával.

Információk és helyfoglalás a 0748-168-506-os telefonszámon. (9.00 – 15.00 között) 

2322

24.

23.

25.

Donald Margulies: PILLANATFELVÉTEL | r.: Vladimir Anton

VASÁRNAP, 19.00 | Hunyadi László Kamaraterem | sub. RO

Donald Margulies: PILLANATFELVÉTEL | r.: Vladimir Anton

SZERDA, 19.00 | Hunyadi László Kamaraterem | sub. RO

Donald Margulies: PILLANATFELVÉTEL | r.: Vladimir Anton

CSÜTÖRTÖK, 19.00 | Hunyadi László Kamaraterem | sub. RO

VASÁRNAP, 19.00 | Detroit, Michigan, AEÁ

Bende Zsuzsanna: GUBANC | r.: Bende Zsuzsanna és Vladimir Anton

PÉNTEK, 11.00 | BEMUTATÓ| Hunyadi László Kamaraterem

George F. Walker: SZAR ÜGY | r.: Alejandro Durán

PÉNTEK, 19.00  | AMI klub – Művészetek Háza

Bende Zsuzsanna: GUBANC | r.: Bende Zsuzsanna és Vladimir Anton

PÉNTEK, 10.00 és 12.00 | Hunyadi László Kamaraterem

George F. Walker: SZAR ÜGY | r.: Alejandro Durán

SZOMBAT, 19.00  | AMI klub – Művészetek Háza

Bende Zsuzsanna: GUBANC | r.: Bende Zsuzsanna és Vladimir Anton

SZOMBAT, 12.00 | Hunyadi László Kamaraterem

Lurkó Kids – 7. GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI SZÍNHÁZI TALÁLKOZÓ

Dálnoky Réka és a csapat: KILENCVENEGY | r.: Bartalis Gabriella

CSÜTÖRTÖK, 19.00  | Gyergyóalfalu

Dálnoky Réka és a csapat: KILENCVENEGY | r.: Bartalis Gabriella

SZOMBAT, 19.00  | Hunyadi László Kamaraterem

PÉNTEK, 19.00 | Hunyadi László Kamaraterem

Háy János: A HALOTTEMBER | r.: Kányádi Szilárd

PÉNTEK, 19.00 | Cleveland, Ohio, AEÁ

MÁRDIROSZ ÁGNES EGYÉNI ESTJE

MÁRDIROSZ ÁGNES EGYÉNI ESTJE

Rodrigo García: AGAMEMNON | r.: Alejandro Durán

SZOMBAT, 19.00 | nagyterem | sub. RO

Rodrigo García: AGAMEMNON | r.: Alejandro Durán

VASÁRNAP, 19.00 | nagyterem | sub. RO

26.



 12 12

KORTINA
E G Y E S Ü L E T

,,

22|23



13                   

A HONFOGLALÁS ELŐTTŐL AZ EURÓPAI UNIÓ UTÁNIG SOROZAT 
NOVEMBERI ELŐADÁSA

Dr. Szekeres Attila: CÍMEREINK SZÉKELYFÖLDÖN  
2022. november 4., péntek, 18 óra / Csíkszereda Városháza díszterme

Az előadásban szó lesz a székelység régi és új 
pecsétjéről, régi és új címeréről, valamint a történelem 
folyamán használt zászlairól. A fegyverviselő székelyek 
első pecsétje szívet átdöfő kardot tartó kart jelenített 
meg. Ezt átvette Székelyvásárhely, melynek címerét 
1616-ban a kardra szúrt medvefejjel bővítette Bethlen 
Gábor, Erdély fejedelme, Marosvásárhely néven szabad 
királyi városi rangra való emelésekor. A székelyek régi 
címere több mint öt évszázados múltra tekint vissza. 
Emlékei megtalálhatók Székelyderzsen, Bögözön, 
Székelydályán, valamint a csobotfalvi címer a kolozsvári 
Szépművészeti Múzeumban. A székely rendi nemzet új 
jelképét 1659-ben fogadta el az erdélyi országgyűlés, 
amikor a napot és holdat jelölte meg pecsétábraként. 
Kék mezőben a nap és a holdsarló párosát pajzsba 
foglalva új székely címerként ismerjük. Az előadás kitér 

a zászlóhasználatra is, a napjainkban elterjedt székely 
zászló előzményeire.

Dr. Szekeres Attila István (Marosvásárhely, 
1965) Sepsiszentgyörgyön élő heraldikus, a 
történelemtudomány doktora, 2017-től a Nemzetközi 
Címertani Akadémia levelező tagja, több hazai és külföldi 
címertani társaság tagja, a Háromszék Történelmünk 
rovatának szerkesztője, hazai és nemzetközi konferenciák 
előadója, számos tanulmány, több kötet szerzője, illetve 
társszerzője, továbbá közel száz egyházi és közigazgatási 
címer, illetve zászló tervezője. Kutatási területe 
Erdély címertana, különös tekintettel a Székelyföldre. 
Alapító elnöke az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi 
Egyesületnek, melyet a Genealógiai és Címertani 
Világszövetség és a Zászlótudományi Egyesületek 
Világszövetsége is tagjává fogadott.

A CSÍKI ÖTLETVERSENY – Petőfi utca közösségi hackathon
2022. november 11–13. / Sapientia EMTE

A közösségi 
hackathon olyan 
ötletverseny, 
amely közös 
gondolkodásra 
hívja a 
városlakókat. 

A résztvevők 
5-6 fős csapatokba 
verődve egy 
hétvége alatt 

megoldásokat dolgoznak ki arra, hogy miként lehet 
megtölteni élettel Csíkszereda Petőfi utcáját, hiszen 
egy fejlődő város központi sétálóutcájaként sokkal több 
potenciál rejlik benne.

Gyere el, hogy ötleteljünk 
együtt, alkossunk együtt! 
Alakítsuk együtt Csíkszeredát! 

Jelentkezz egyénileg vagy 3 fős 
csapattal az alábbi QR-kóddal!

A legjobb ötleteket az alábbi 
díjakkal jutalmazzuk:

Wellnessélmény! – Ottalvós kétszemélyes 
wellnessélmény a csapat összes tagjának az olaszteleki 
Daniel kastélyszállóban.

Az ötlet megvalósulása! – A zsűri által legjobbnak 
ítélt megvalósítható ötletet Csíkszereda Városháza 
belefoglalja a város jövő évi költségvetésébe.

A zsűri tagjai: Albert Sándor – főépítész, Csíkszereda 
Városháza; Andrási Erika – grant manager, Brassói 

ESEMÉNY, RENDEZVÉNY
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Közösségi Alapítvány; Juhász-Borsa Orsolya – 
osztályvezető, Gazdaságfejlesztési és digitalizációs iroda, 
Csíkszereda Városháza; Lukács László Alpár – társalapító, 

Cognitive Creators; Magyari Zoltán – vállalkozó; Mara 
Gyöngyvér – egyetemi professzor, Sapientia EMTE; Tamás 
Ervin – pályázatíró; Zsigmond Adél – fashion designer.

[arhitectura.6] – építészeti biennálé 
2022. november 11–18. / Majláth Gusztáv Károly tér, promenád

Az [arhitectura.6] szabadtéri építészeti tárlat hat megye 
(Hargita, Kovászna, Maros, Brassó, Szeben, Vâlcea) 
utóbbi két évének legjobb építészeti megvalósításait 
mutatja be. E regionális építészeti mustra célja szakmai 
szempontból leltározni mindazokat az épületeket, 
objektumokat, amelyek építészeti értéket képviselnek, 
és a laikusok számára is közelebb hozzák az építészetet 
mint szakmát, tanító jelleggel formálják a közízlést. 
A kétévente megszervezett kiállítás az építészek 
számára egy szakmai verseny is, amely idén a „hogyan 
lakunk” téma köré szerveződik. Nyolc kategóriában 
(lakóépületek, középületek, épített örökségünk 
karbantartása, javítása, közterületek, formatervezés, 
fióktervek, díszlettervezés, újoncok) összesen 137 

projektet neveztek be az idei szemlére, amelyekből a 
zsűri által kiválasztott közel 100-at november 11. és 18. 
között lehet megtekinteni a promenádon. 

A biennálé keretében november 12-én a Csíki Mozi 
emeleti kiállítótere két eseménynek is helyet ad. Egyrészt 
11.30-tól a De-a Arhitectura Egyesület által működtetett 
Játékos Építészet program során a 6–12 éves gyermekeket 
állítják kihívás elé. A műhelyfoglalkozáson életre kelnek 
a részt vevő gyermekek által elképzelt, vízzel ölelkező 
város utcái, épületei, lakói. 

Ugyanebben a teremben tekinthető meg egy 
fotóművészeti kiállítás is, ahol a kiállító művészek az 
objektíveiken keresztül próbálják megfogalmazni az idei 
biennálé témáját. 

ROLE 35 NAGYKONCERT
2022. november 13., vasárnap, 18 óra / Szakszervezetek Művelődési Háza

Idén 35 éves az erdélyi Role zenekar. Ez a 35 esztendő 
nemcsak néhány zenész közös munkáját jelenti, hanem 
egy állandó alkotóműhelyt, családot, kitartást, sok-sok 
dalt, munkát, a muzsika örömét.

„Szeretnénk megköszönni a 35 év közönségének és 
mindenekelőtt, városunknak, Csíkszeredának mindazt, 
amit e tájtól, a helyi emberektől, a helyi kultúrától, ennek 
szellemiségétől kaptunk, mindazt, amitől megmaradt 
művészi tartásunk, igényességünk, szeretetünk az 
általunk is népszerűsített helyi értékeink, tradícióink, 
magyar kultúránk gyökerei, értékei iránt.”

A 35 éves nagykoncerten az elmúlt évek dalaiból 
és a legújabb szerzeményekből összeállított műsor 
fog elhangzani, számos közreműködővel, régi 
tagokkal és vendégfellépőkkel. Amit az embereknek 
adni szeretnénk: egy világszínvonalú örömünnep, 
egyedülálló hang- és látványelemekkel. 

Jegyek elővételben a Szakszervezetek Művelődési Háza 
jegypénztáránál válthatók. Jegyárak: 35, illetve 25 lej 
diákoknak és nyugdíjasoknak.

ESEMÉNY / RENDEZVÉNY
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TRACCS – Dr. Almási Kitti Erdélyben 
2022. november 5., szombat, 19 óra / Szakszervezetek Művelődési Háza

A Magyarországon nagy sikert arató előadás-sorozat 
erdélyi kiadásának következő vendége dr. Almási Kitti!

Kitti a nő, akire titkon mindannyian szeretnénk 
hasonlítani, hiszen világosan látszik rajta, hogy 
kívül-belül rendben van önmagával – nem véletlenül 

tud annyi emberen segíteni nap mint nap! A klinikai 
szakpszichológussal mi beszélgetünk, Önök pedig 
kérdeznek!

A Traccs egy színes, improvizatív és kötetlen 
beszélgetőest, amelyen a meghívottak 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!

Az esemény moderátora: Bagaméri-Vass Noémi.

Jegyek elővételben a www.eventikum.ro oldalon 
válthatók.

Felméri Péter: B-TERV – stand up comedy est
2022. november 19., szombat, 19 óra / Szakszervezetek Művelődési Háza

Felméri Péter novemberben erdélyi turnéra indul. A 
Dumaszínház tagjaként lépett már fel szárazon és 
vízen, magyarul és angolul, kisebb és nagyobb közönség 
előtt. Adottságainak köszönhetően kiválóan alkalmas 
fellépő kisebb-nagyobb zárt termekben, hotelekben, 
szabadtéren, színházakban, köztereken, falunapokon, 
hajókon, repülőkön és – merjük kijelenteni – akár 
űrhajókon is.

Miért „B-Terv” az előadás címe? „Mert az embernek 
mindig kell legyen egy B-terve.” S miről is fog az est szólni? 
„Hát, hogy mi van, ha nem jön össze az A-terv. Akkor mit 
lehet csinálni? És persze bármilyen jó A-tervei vannak 
az embernek, előbb vagy utóbb ezek elkerülhetetlenül 
elbuknak. És akkor nem marad más, mint a B-terv. Meg 
persze beszélek a családról, a gyermekeimről is. Hogy 
milyen volt felnőni, és most milyen apának lenni. Hogy 
milyen az élet 40 felett. Amit már amúgy hetek óta tudok, 

tehát szakértője vagyok a témának. Meg persze minden 
egyébről is szó lesz. Hisz mi van, ha ezek a témák nem 
jönnek össze? Hát akkor kell egy B-terv.”

A jegyek megvásárolhatók elővételben a 
Szakszervezetek Művelődési Háza jegypénztárában. 
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A. P. Csehov – Kiss Csaba: DE MI LETT A NŐVEL? – 
a Gyulai Várszínház előadása
2022. november 22., kedd, 19 óra / Csíki Mozi

A kerettörténet szerint valamikor a 19. század végén 
három ágrólszakadt színész elindul a végtelen, forró 
országúton Bikulina bankár estélyére. Útközben egyikük 
történeteket, pletykaízű sztorikat mesél a társasági élet 
egyik mitikus nőjéről, a bankár unokahúgáról, Irináról. 
A különös dramaturgiájú történetben szerelmek és 
csalódások, kivégzések és foghúzások, öngyilkosságok 
és ellenvonatok kavarognak Irina Bikulina ártatlan, mégis 
felkavaróan buja, szenvedélyes alakja körül.

A történet örök – három férfi mesél egy nőről. Három 
férfi, három színész, három utazó. És egy látszólag soha 
véget nem érő utazás az élet színpadán.

Az előadásban három, az élete zenitjén túl levő 
vándorszínész mesél, amelyben a nő az eltűnt i¡úságot, 
a régmúlt korokat és az emlékezés által szerzett 
boldogságot, a melankolikus és elégikus nyugalmat 
jelképezi. 

Egy biztos: mindannyiunkban él egy Irinia. Egy nő, 
valami, akire vagy amire emlékezni szeretnénk, mert az 
emlékeink tartanak életben minket.

Szereplők: GyőrÂy András, Kárp György, Szélyes Ferenc
Díszlet, jelmez: Szélyes Andrea
Rendező: Béres László

Détár Enikő és Sztárek Andrea: A NŐ – zenés színházi est
2022. november 26., szombat, 18 óra / Szakszervezetek Művelődési Háza

Ez a sok zenével, illetve közismert és közkedvelt 
slágerekkel átszőtt monológ a női lét dicsérete. Azé a 

kiváltságos, semmihez sem hasonlítható helyzeté, ami 
a nőknek megadatik, pusztán attól, hogy „a gyengébbik 
nem” képviselői lehetnek. Annak minden szépségével, 
bizonyos helyzetekben nehézségeivel, amit mindnyájan 
jól ismerünk. 

Ez a kétszereplős, színházszerű előadás a nő különböző 
életszakaszait mutatja be a születéstől a kamaszkoron 
át egészen a nagymamaságig . Teszi mindezt édes-bús 
iróniával, sok-sok humorral, életismerettel, helyenként 
bölcsességgel.

A jegyek elővételben megvásárolhatók a 
Szakszervezetek Művelődési Háza jegypénztárában.

Tamás Gábor: A MÚLTAM ELKÍSÉR... – lemezbemutató koncert
2022. november 27., vasárnap, 19 óra / Szakszervezetek Művelődési Háza

A hosszú kihagyás időszaka után újra Erdélybe érkezik 
Tamás Gábor a legújabb, A múltam elkísér... című lemezének 
bemutató koncertjével. A csíkszeredai koncerten az új 
dalok mellett természetesen felhangzanak az énekes jól 

ismert slágerei is, mint az Ó, Erdély, szép hazám, a Gyere 
velem a Hargitára vagy az Utcazenész!

A jegyek elővételben megvásárolhatók a 
Szakszervezetek Művelődési Háza jegypénztárában.
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ŐSZI KAMARAZENE ESTEK
2022. november 2., szerda, 18 óra / Csíki Mozi

Újabb állomásához érkezett az Őszi Kamarazene 
Estek hangversenysorozat, amely ezúttal egy dalesttel 
örvendezteti meg közönségét. Az est címe: Una serata 
italiana / Egy olasz este.

Kendi Lajos operaénekes és Székely Attila 
zongoraművész tolmácsolásában ezúttal W. A. Mozart, G. 
Rossini illetve az olasz opera igazi nagymestere, G. Verdi 
operáinak negatív hőseit szólaltatják meg. Az operák: 
Attila, Traviata, Trubadúr, Rigoletto, Nabucco, Don 
Carlos. Természetesen a zongoravirtuóz Székely Attila, 
aki többedjére lép fel Csíkszeredában, szóló darabot is 
játszik majd, de meglepetést is tartogatunk a nagyérdemű 
közönségnek.

Kendi Lajos bariton 
énekes Farkaslakán 
született, tanulmányait 
a kolozsvári Gheorghe 
Dima Zeneakadémián 
és a salzburgi 
Mozarteum-ban végezte. 
Mesterkurzusokon 
képezte tovább magát. 
Több verseny díjazottja: 
2003-ban elnyerte 
a Hariclea Darclée 
Nemzetközi Énekverseny 

első és különdíját is, 2006-ban a Kammeroper Schloss 
Rheinsberg Nemzetközi Énekverseny első helyezését. 
Repertoárjában több neves opera- és oratóriumszerző 
műve szerepel, Bach, Mozart, Verdi, Wagner vagy Rossini 

műveinek főbb szerepeit Európa-szerte, de Japánban is 
játszotta.

Székely Attila
Marosvásárhelyen kezdte 
zenei tanulmányait, 
később a budapesti 
Zeneakadémián tanult. A 
kolozsvári Zeneakadémián 
diplomázott 2000-ben, 
majd a németországi 
trossingeni állami főiskolán 
folytatta tanulmányait. 
Több verseny díjazottja: 
1993-ban elnyerte 
a szakközépiskolák 

országos versenyének első díját, 1999-ben a romániai 
zeneakadémiák nemzeti Chopin-versenyén első, majd a 
nemzetközi „Jeunesses Musicales“-versenyen harmadik 
helyezést ért el. 2002-ben Trossingenben elnyeri a DAAD 
ösztöndíját és különdíját is. Ugyanitt kamarazenéből 
és dalkíséretből is diplomázik. Gyermekkora óta 
visszatérő vendége számos romániai filharmóniának, 
de rendszeresen koncertezik Európa-szerte. 
Kamarazenészként is figyelemre méltó a tevékenysége, 
melyet több koncerten bizonyít, illetve két hanglemeze 
is megjelent. 2021 óta a nagyváradi Partium Keresztény 
Egyetem docense.

A teljes árú jegy 20 lejbe, a kedvezményes jegy 15 
lejbe kerül, amelyet a Csíki Mozi jegypénztárában lehet 
megvásárolni.

IFJÚ TEHETSÉGEK KONCERTJE
2022. november 28., hétfő, 18 óra / Csíki Mozi

November végén újra megszervezi a Csíki 
Kamarazenekar a fiatal tehetségekbemutatkozására 
szentelt hangversenyét. Második alkalommal történik, 
hogy az együttes élén i¡ú szólisták, a Nagy István 
Művészeti Középiskola diákjai léphetnek fel. 

A zenekar koncertmestere Veress Csaba lesz.

A teljes árú koncertbelépő 15 lejbe, a kedvezményes jegy 
10 lejbe kerül, amelyet a CsíkiMozi jegypénztárában lehet 
megvásárolni.

ESEMÉNY, RENDEZVÉNY



1818

Időpont Óra Esemény Helyszín Szervező

November 
2–5.

Lurkó Kids – gyermek- és 
i¡úsági színházi találkozó Csíki Játékszín Csíki Játékszín

November 2. 18.00 Őszi kamarazene estek Csíki Mozi Csíki Kamarazenekar 
Egyesület

November 
2., 16., 30. 18.00 Népzenészklub Zengő tér Erdélyi Hagyományok 

Háza Alapítvány

November 
3., 10., 17., 24. 10.00 Ölbeli játékok az EHHA székhelye 

(Petőfi Sándor u. 30. sz.)
Erdélyi Hagyományok 

Háza Alapítvány

November 3. 18.30 Jeszenszky István Sky: 
Angyalok éneke – koncert Csíki Mozi

November 4. 18.00 Dr. Szekeres Attila: Címereink 
Székelyföldön – előadás

Csíkszereda Városháza 
díszterme Csíkszereda Városháza

November 5. 19.00 Traccs – Dr. Almási Kitti 
Erdélyben 

Szakszervezetek 
Művelődési Háza

ADI Pro Cultura Siculi, 
Eventikum

November 7. 19.00 Rendhagyó Énekóra az EHHA székhelye 
(Petőfi Sándor u. 30. sz.)

Erdélyi Hagyományok 
Háza Alapítvány

November 9. 18.00 A Csíkszeredai Prisma 
Fotóklub éves tárlata Megyeháza Galéria

Hargita Megye Tanácsa, 
Hargita Megyei Kulturális 

Központ

November 9. 19.00 Pázsint – népzenei koncert Városi Művelődési Ház Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes

November 
9., 23. 20.00 Szeredai táncház Zengő tér Erdélyi Hagyományok 

Háza Alapítvány

November 
10. 18.00 Hiperterek – Fazakas János 

László kiállítása Megyeháza Galéria
Hargita Megye Tanácsa, 

Hargita Megyei Kulturális 
Központ

November 
10. 19.00

Harcsa Veronika-Gyémánt 
Bálint Quartet: About time – 

lemezbemutató koncert
Csíki Mozi Csíkszereda Városháza

November 
11–13.

A csíki ötletverseny – 
Petőfi utca közösségi hackathon Sapientia EMTE Csíkszereda Városháza

November 
11–13.

Arhitectura 6 – 
építészeti kiállítás

Majláth Gusztáv Károly 
tér, promenád

November 
13. 18.00 Role 35 Nagykoncert Szakszervezetek 

Művelődési Háza Agora Alapítvány

November 
14. 17.00

Tóth Krisztina, Jász Attila 
és Murányi Sándor Olivér: 
Erdőkön át – irodalmi est

Kájoni János Megyei 
Könyvtár

Kájoni János Megyei 
Könyvtár
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November 
14–18.

Primanima – Nemzetközi 
elsőfilmes animációs fesztivál Csíki Székely Múzeum Csíki Székely Múzeum

November 
16. 19.00

Boldogasszony tenyerén – a 
Hargita Nemzeti Székely Népi 

Együttes előadása

Városi Művelődési 
Ház

Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes

November 
17. 17.00

Karda-Markaly Aranka: 
Csíkszék és a csíkszéki 

nemesség a 16–17. században 
– könyvbemutató

Csíki Székely Múzeum, 
Protokoll terem Csíki Székely Múzeum

November 
17. 17.00 Puskás Attila: Leporolt írások – 

könyvbemutató
Kájoni János Megyei 

Könyvtár
Kájoni János Megyei 

Könyvtár

November 
17. 19.00

Boldogasszony tenyerén – a 
Hargita Nemzeti Székely Népi 

Együttes előadása

Városi Művelődési 
Ház

Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes

November 
18. 19.00

Boldogasszony tenyerén – a 
Hargita Nemzeti Székely Népi 

Együttes előadása

Városi Művelődési 
Ház

Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes

November 
19. 19.00 Felméri Péter: B-terv – 

stand up comedy est
Szakszervezetek 
Művelődési Háza ADI Pro Cultura Siculi

November 
23. 18.00 Lux Aurumque Kamarakórus 

– koncert Csíki Mozi

November 
24. 17.00 Budapesti Illusztrációs 

Fesztivál Csíki Székely Múzeum Csíki Székely Múzeum

November 
24. 19.00

Nagy Péter: Az igen nem – 
zenés-, természettudományos 

előadás
Csíki Mozi

November 
26. 18.00 Détár Enikő és Sztárek Andrea: 

A nő – zenés színházi est
Szakszervezetek 
Művelődési Háza ADI Pro Cultura Siculi

November 
27. 17.00 Adventi gyertyagyújtás Központi park Csíkszereda Városháza

November 
27. 19.00

Tamás Gábor: A múltam 
elkísér... – lemezbemutató 

koncert

Szakszervezetek 
Művelődési Háza ADI Pro Cultura Siculi

November 
28. 17.00

Lakatos Mihály: 
Mosoly járvány idején, Simó 

Márton: Iker – kettős könyvbe-
mutató

Kájoni János Megyei 
Könyvtár

Kájoni János Megyei 
Könyvtár

November 
28. 18.00 I¡ú tehetségek koncertje Csíki Mozi Csíki Kamarazenekar 

Egyesület
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A CSÍKSZEREDAI PRISMA FOTÓKLUB ÉVES TÁRLATA
2022. november 9., szerda, 18 óra / a megyeháza földszinti kiállítóterme

A Prisma Fotóklub azzal a céllal alakult már több mint 
35 éve, hogy a tagjai alkotótáborokon és kiszállásokon 
keresztül legfőképp a pillanat varázsát, de a természeti 
kincseinket, a még fennmaradt épített örökségünket, 
az emberi arcokat és Erdély szinte minden régiójának 
jellegzetes szokásait és népviseletét is ábrázolják 
alkotásaikon keresztül. A fotóklub célja a fotográfia 
jellegzetes eszközeinek segítségével megörökíteni, 
reprodukálni és továbbadni a szépet.

A kiállítás megtekinthető 2022. november 28-ig. 

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

Támogató: Csíkszereda Polgármesteri Hivatala. 

HIPERTEREK – Fazakas János László kiállítása
2022. november 10., csütörtök, 18 óra / Megyeháza Galéria

Fazakas János László (Jana) kiállítása az utóbbi négy 
év sorozattá érlelt alkotásaiból válogat. Hiperterei 
hosszú, elmélyült alkotói folyamat eredményei. Egy 
olyan, feszültségek mentén szerveződő, saját belső 
logikájukat képről képre mind jobban kibontó dualisztikus 
konstrukcióvá rendeződnek, melyek Jana korábbi 

alkotásai felől nézve a meglepetés erejével hatnak. 
Ismerős képi megoldásai, alkotásainak jellegzetessé 
vált elemei egészen új összefüggéseket képeznek. 
Technikailag is elkülönülnek korábbi sorozataitól. 
Az olajtechnikával létrehozott realisztikus hatású 
képterei nagyon koncentrált, pontosan megtervezett 
munkafázisok eredményei, melyek a korábbiaktól eltérő 
gondolatritmust, odafigyelést feltételeznek. A gyakran 
művészettörténeti vagy bibliai párhuzamokat kínáló 
kompozíciós megoldásait a szürreális hatású terek 
geometriája ellenpontozza. A hideg, rideg, mesterséges 
környezet soha nem uralkodik el a képtereken, hanem 
a maga organikus ellentétpárjaival feszes egységet 
formálva alakítják a képek egyensúlyon alapuló 
architektúráját. (Túros Eszter)

A kiállítás megtekinthető 2022. december 14-ig.

Szervezők: Hargita Megye Tanácsa, Hargita Megyei 
Kulturális Központ, Megyeháza Galéria.
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AZ ERDÉLYI HAGYOMÁNYOK HÁZA ALAPÍTVÁNY NOVEMBERI PROGRAMJAI

Hagyományos és új programokkal is várja az 
érdeklődőket e hónap folyamán az Erdélyi Hagyományok 
Háza Alapítvány. 

A legkisebbeket és szüleiket Bodor Réka hívja ölbeli 
játékokra minden csütörtökön (november 3., 10., 17., 24.) 
délelőtt 10 órától az alapítvány Petőfi  Sándor utca 30. sz. 
alatti  székhelyén.

A Zengő tér minden páros héten (november 9., 
23.) a Szeredai táncház helyszíne, ahol 20 órától 
ördöngösfüzesi néptánc- és népdaloktatást tart Sára 
Ferenc, Varga Zsuzsanna és Márdirosz Ágnes. A program 
21 órától hajnalig tartó táncházzal folytatódik, ahol 
csíki zenészek muzsikálnak. November 4-én és 18-án 
a fi atalokat várják i¡ úsági táncházba. A Zengő térben 
19 órától Didics Norbert és Nagy Noémi Kriszta tart 
küküllőmenti néptánc- és népdaloktatást.

A páratlan hetek szerdáin (november 2., 16., 30.) 18 
órától Népzenész Klubba várják az érdeklődőket a Zengő 
térbe. November 2-án a klub meghívottja Ségercz Ferenc 
lesz, aki az erdélyi csángó táncházak egyik elindítója volt 
Sepsiszentgyörgyön. Fő hangszere a pásztorfurulya, 
de más fúvosokon is játszik népzenét és világzenét. 
A muzsika és a zeneoktatás mellett a hagyományos 
technológiájú furulyakészítés mestere is. Előadásában a 
moldvai gyűjtéseivel kapcsolatos tapasztalatairól mesél.

Ebben a hónapban Nagy Noémi Kriszta magyarszováti 
népdalokat fog oktatni a Rendhagyó Énekórán, 
november 7-én, hétfőn 19 órától, az alapítvány Petőfi  
Sándor utca 30. szám alatti székhelyén.

November utolsó heteiben újdonsággal jelentkezik 
az alapítvány: a Családos nap program keretében 
adventikoszorú-készítésre várják a családokat. E program 
részleteit hamarosan ismertetik az Erdélyi Hagyományok 
Háza Alapítvány honlapján, Facebook-, valamint 
Instagram-oldalán.
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JÉGKORONG 

Fotó: Halmágyi Zsolt

Fotó: Pál Zoltán

Túl van a hangoláson és a Kontinentális Kupa második 
körén is, tisztes helytállás mellett, a Csíkszeredai 
Sportklub jégkorongcsapata, amely novemberben 
immáron két fronton folytatja küzdelmeit. Az Erste Liga 
mellett ugyanis román bajnoki találkozók is szerepelnek a 
műsoron. Igaz, utóbbiak közül többet is elhalaszthatnak, 
hiszen két helyen egy nap nem lehet helytállni, s 
főleg részt venni nem. A Román Jégkorongszövetség 
a versenynaptár kialakítása során ezúttal sem volt 
tekintettel az Erste Liga programjára...

Erste Liga:
• November 1., kedd: DVTK Jegesmedvék – Csíkszeredai 

Sportklub (19.00).
• November 6., vasárnap: Gyergyói HK – Csíkszeredai 

Sportklub (18.30).

• November 18., péntek: Csíkszeredai Sportklub – 
Gyergyói HK (18.30).

• November 25., péntek: Csíkszeredai Sportklub – Újpest 
(18.30).

• November 26., szombat: Csíkszeredai Sportklub – BJAHC 
(18.30).

• November 28., hétfő: Csíkszeredai Sportklub – 
Ferencváros-Telekom (18.30).

Román bajnokság:
• November 2., szerda: Bukaresti Steaua – Csíkszeredai 

Sportklub (18.30).
• November 3., csütörtök: Bukaresti Steaua – Csíkszeredai 

Sportklub (18.30).
• November 11., péntek: Csíkszeredai Sportklub – 

Háromszéki Ágyúsok (18.30).
• November 12., szombat: Csíkszeredai Sportklub – 

Háromszéki Ágyúsok (18.30).
• November 20., vasárnap: Csíkszeredai Sportklub – Galaci 

VSK (18.30).
• November 21., hétfő: Csíkszeredai Sportklub – Galaci 

VSK (18.30).
• November 24., csütörtök: Háromszéki Ágyúsok – 

Csíkszeredai Sportklub (18.30).
• November 25., péntek: Háromszéki Ágyúsok – 

Csíkszeredai Sportklub (18.30).

LABDARÚGÁS

A nemzetközi szünet folytán az FK Csíkszereda második 
ligás labdarúgócsapatára három bajnoki találkozó 

vár a hónap folyamán. Ebből kettőt itthon, míg egyet 
idegenben vív meg. Pikánsnak ígérkezik, szakmai és 
szurkolói szemmel is, a Bukaresti Dinamo elleni hazai 
összecsapás.

A program:
• November 5., szombat: FK Csíkszereda – Bukaresti 

Dinamo (11.00).
• November 12., szombat: Konstancai Unirea – FK 

Csíkszereda (11.00).
• November 26., szombat: FK Csíkszereda – Sellemberk 

SK (11.00)

SPORT



 24 24

KOSÁRLABDA

Alaposan beragadt a szezon első meccsein a VSK 
Csíkszereda első osztályú férfi  kosárlabdacsapata, 
amely több súlyos vereség mellett a Román Kupától is 
búcsút vett. A tervek szerint a novemberi hónap egy 
meccset tartogat a sportág szerelmeseinek, amely során 
Lászlófy Botond tanítványai a „szomszéd vár”, vagyis a 
marosvásárhelyi csapat kosarasait fogadják.

A program:
• November 26., szombat: VSK Csíkszereda – 

Marosvásárhelyi VSK.

A CSÍKSZÉKI ERDÉLYI KÁRPÁT-EGYESÜLET NOVEMBERI TÚRAPROGRAMJA
November 6. / Gombás-bérc

Fotó: László F. Csaba

Fotó: Szász Antónia

Fotó: Szász Antónia

Túravezető: Nagy Attila (0740 204 441)

November 12. / Télkóstoló túra
Hargitafürdő – Csompoly – Csicsói-Hargita – 
Hargitafürdő    
Túravezető: Márton Adél, Márton Gyula (0721 314 261)

November 19. / Kakukk-hegy
Szentimrei Büdösfürdő – Kakukk-hegy
Túravezető: Kocsis György, Balázs-Bécsi Rozália 
(0740 258 940)

SPORT



25                   

Tóth Krisztina, Jász Attila és Murányi Sándor Olivér: ERDŐKÖN ÁT – 
irodalmi est
2022. november 14., hétfő, 17 óra / Kájoni János Megyei Könyvtár 

A Szépírók Társasága, a Székelyudvarhelyi Városi 
Könyvtár, a Kájoni János Megyei Könyvtár, a Bod 
Péter Megyei Könyvtár és Hargita Megye Tanácsa 
közreműködésével Tóth Krisztina, Jász Attila és 
Murányi Sándor Olivér kortárs szerzők erdélyi irodalmi 
körútjuk részeként Csíkszeredában is találkoznak 
olvasóközönségükkel. Az Erdőkön át című irodalmi 
találkozón Vida Gábor író, a Látó folyóirat főszerkesztője 
beszélget az alkotókkal legújabb köteteikről, zenei 
közreműködő Szántó Marcell.

Tóth Krisztina (Budapest, 1967) ez idáig harminchat 
könyvet publikált, regényt, verset, novellát, 
gyermekverseket és meséket egyaránt ír. Műveit 
több mint tizenöt nyelven olvashatják. Idén három 
kötete jelent meg Nyomozzunk!, Világpuszi és A majom 
szeme címmel. Utóbbiban egy baljóslatú kor baljóslatú 
városában akad egymásra a történész Giselle, az Új 
Egyetem docense és dr. Kreutzer pszichiáter, országosan 
ismert szegénységügyi szaktekintély. Tóth Krisztina 
szövevényes regényében egy krimi izgalmával, tűpontos 
megfigyelésekkel, részvéttel és humorral keresi és 
örökíti meg az eszmélés pillanatát. Nyomozzunk című 
gyerekkönyve a Malac és Liba sorozat hetedik darabja. 
Ebben az epizódban a főhősök nyomoznak és bunkert 
építenek, a humoros szövegeket pedig vidám versbetétek 

tarkítják. A rendkívül népszerű, vicces sorozatot Hajba 
László illusztrálta. A Világpuszi olyan mesekönyv, amelyet 
a szerző és a kiadó 99 éves korig ajánl az olvasóknak. A 
mesék hősei a szerzőtől megszokott módon rendhagyó 
figurák: egy kissrác, aki bepisil éjszaka, ezért nem mer 
elmenni a táborba, egy Mikulás, aki egy világjárvány 
miatt nem tud továbbutazni a szánjával, egy öregasszony, 
aki a Kutyák Mennyországának kulcsát őrzi, vagy egy 
Down-kóros kisfiú, aki azonnal meglátja az emberek 
igazi személyiségét. A szívmelengető és nevettető 
meséket Szalma Edit csodálatos illusztrációi teszik még 
izgalmasabbá.

Jász Attila, a Tatán élő költő az elmúlt húsz évben 
számos verses- és esszékötetet publikált. Legújabb 
könyvei a Hétköznapi királyságok és a Felhőfoszlányok a 
hajnali fűben. Utóbbi vers- és versprózakötet, melyben 
az útitárs, Fausztina nővér, vagyis Faustyna Kowalska 
(1905–1938) krakkói szent: az ő naplói, Jézus-
beszélgetései, versei találkoznak és „fikcionalizálódnak” a 
költő útiélményeivel, mai tapasztalataival. – „Ez a kötet a 
megnyugvás keresése... Újít, kísérletezik, de ugyanolyan 
fontos számára a hagyomány is. Saját bevallása szerint 
soha nem akart „irodalmi izé” lenni. Nem érdekli maga az 
irodalom, inkább az, ami azon túl van – mondjuk, hogyan 
lehet valamit pontosan megírni.

KÁJONI JÁNOS MEGYEI KÖNYVTÁR
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Murányi Sándor Olivér Folyamtánc című könyve 
kapcsán dr. Fried István Herder-díjas irodalomtörténész 
így ír: „Murányi Sándor Olivér új prózája érdekes 
vállalkozás: a talán lazábban összefűzött történetek 
részint helyét, értelmes létezése színterét változtató, 
sokat töprengő szereplő dilemmáival ismertetnek meg, 
részint az „erdélyiség” nem megszokott értelmezését 
kínálják föl. Miközben havasok közeléből a jelképesen is 
érthető Duna mellé költöző én-elbeszélő föltérképezi egy 
új otthon földrajzát, lakóinak, furcsa személyiségeinek 
eddig rejtve maradt történetét, egyben a maga 
nyugtalanságának, otthonra lelni akarásának krónikáját is 
adja. (...) A jól elbeszélő szerző új kötete eddigi műveihez 
viszonyítva újabb bizonyítéka annak, hogy prózájára 

érdemes figyelni; nemcsak jó olvasmány, hanem 
meggondolkodtató történetmondás régiónk, a sokféle 
(magyar) haza önmagaságát kereső személyiségéről.” 

A három szerző könyvbemutatóin közreműködő 
Szántó Marcell (Budapest, 1998) 2009-ben kezdett zenét 
tanulni, először magán-, majd iskolai úton. Előbb a Szent 
István zeneiskola, majd az Etűd Konzervatórium jazzgitár 
szakának tanulója. Az ELTE Bölcsészettudományi 
Karának magyar–esztétika szakán szerez oklevelet. 
Színpadi zenéléssel aktívan 2014 óta foglalkozik. Első 
zenekara a Hangember volt, ahol az irodalom és zene 
közös metszeteit kereste, először kortárs irodalmi 
műveket, majd saját verseket zenésített meg. A 
zenekarnak fennállása alatt három lemeze jelent meg, a 
budapesti klubélet aktív szereplője volt. 2019-ben Szántó 
Marcell megalapította a Folksteps zenekart, amely a 
magyar népzene és a nyugati rockzene összeházasítását 
tűzte ki céljául. Eddig két lemeze jelent meg, mindkettő 
komoly sikereket ért el. 2020 nyarán belépett a Damara
zenekarba, ami a magyar populáris és alternatív 
zene hagyományait viszi tovább, első nagylemezük 
2021 decemberében jelent meg. Szólóelőadóként is 
tevékenykedik, több saját koncert után tervez egy 
nagyobb kiadványt 2022-ben, az elmúlt négy év 
dalterméséből. 

A kötetek a helyszínen kedvezményesen 
megvásárolhatók, a szerzők dedikálják. Mindenkit 
szeretettel várnak!

Puskás Attila: LEPOROLT ÍRÁSOK – könyvbemutató
2022. november 17., csütörtök, 17 óra / Kájoni János Megyei Könyvtár 

A Sepsiszentgyörgyön élő szerző nyugalmazott biológus, 
életrajza több szállal kötődik Csíkhoz és városunkhoz. 
Kolozsváron született 1931-ben, 1954-ben diplomázott 
a Babeş–Bolyai Tudományegyetem természetrajz karán. 
Tanári pályáját Szépvízen kezdte (1954–1955), utána a 
csíkszeredai vegyes líceumban tanított (1955–1958), ahol 
a diákok bevonásával színdarabokat, irodalmi eseteket, 
a helyi rádióban történelmi megemlékező műsorokat 
rendezett. Tevékenységét a kommunista pártvezetés és 
a főtanfelügyelő politikai okokból elítélte, 1958 nyarán 
Csíkdánfalvára helyezték. 1959-ben öt tanártársával és 

öt végzős diákkal együtt politikai perben elítélték, 1964-
ben szabadult. 1971-től 1989-es nyugalomba vonulásáig 
a Kovászna Megyei Növényvédelmi Felügyelőség 
biológusaként dolgozott. Tudománynépszerűsítő 
írásai 1969-től jelentek meg különböző erdélyi 
lapokban, a hetvenes évektől kezdődően több biológiai 
vonatkozású könyve jelent meg. A Háromszék napilap 
Nemere című mellékletének hasábjain sorozatokban 
foglalkozik a gombaismeret, gyógynövényismeret, 
valamint a gyomnövények és káros rovarok elleni 
védekezés kérdéseivel. Ismeretterjesztő munkássága 
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mellett szépirodalmi és önéletrajzi témájú kötetei is 
megjelentek: Alkonykor (Sepsiszentgyörgy: T3, 2014); 
Utak és ösvények. Erdélyi magyar sors (Kaláka Könyvek, 
Sepsiszentgyörgy, Hármas Alapítvány, 2017). 1990 után 
ismét bekapcsolódott a politikai életbe, a Volt Politikai 
Foglyok Szövetsége Kovászna megyei szervezetének 
alelnöke. Társadalmi tevékenységéért több kitüntetésben 
részesült.

A Leporolt írások című 
kötete 2022-ben jelent 
meg Sepsiszentgyörgyön, 
a kötetbe válogatott 
írások zöme a hatvanas 
évek termése, tehát már a 
börtönből szabadulás után 
vagy a börtönben született.

„Könyvét egy 
felejthetetlen fényképpel 
indítja, rajta ő maga és 
akkor még apró kislánya. 
A kép alatt pár soros vers. 
És abban benne van minden, amit a továbbiakban kibont, 
elmond. Testamentum a címe: »Egy elferdült, / képtelen 
világban / amim van, / most Rád hagyom, / örömöm, / 
hogy mégis éltem, / és hogy emlékezz rám, / a bánatom.« 
Vegyesen, próza és vers váltja egymást, s a börtön falai 
között keletkezett, memorizált, sokszor furcsa módon 
lejegyzett és továbbított alkotások voltak az életbe 
való kapaszkodás fogódzói. Mert láncra verhették, de 
gondolataitól megfosztani nem tudták” – írja a kötetről 
Péter Sándor a Háromszék napilapban megjelent 
ismertetőben.

Lakatos Mihály: MOSOLY JÁRVÁNY IDEJÉN, Simó Márton: IKER – 
kettős könyvbemutató
2022. november 28., hétfő, 17 óra / Kájoni János Megyei Könyvtár

Irodalmi találkozó és kettős könyvbemutató keretében 
Zsidó Ferenc, a Székelyföld folyóirat főszerkesztője 
beszélget a két kortárs szerzővel, Lakatos Mihállyal és 
Simó Mártonnal frissen megjelent kötetük kapcsán.

Lakatos Mihály székelyudvarhelyi születésű, 
Budapesten élő kortárs prózaíró hetedik köteteként 
jelent meg a Mosoly járvány idején (Budapest, Előretolt 
Helyőrség Íróakadémia, 2021), egyben a második, amely 
az író tárcáit tartalmazza. 

„A tárcák a székely és általában a kelet-európai ember 
nyugati világból való teljes kiábrándultságának adnak 
hangot. Nyugati irányból – állítja a szerző – egy olyan 
hazug világ hazug ideológiája készül vörösiszapként 
elönteni bennünket, amely nem ismer Istent, dicsőíti a 

bűnt, az aberrációt és mindent, ami az Úr és az emberi 
természet ellen való vétek. Nem ezt a lovat akartuk, 
és ma már világos, hogy rosszabb világot hagyunk a 
gyermekeinkre, mint amilyenben mi felnőttünk.

Tamási Ábele annak idején a szegények és elnyomottak 
ügyét írta a zászlajára, az enyém már csak a józan észt 
– mondja a szerző. – A tárcáim egyfajta memoárként is 
készülnek az unokák-dédunokák számára. Azt akarom, 
hogy tudják, hogyan tértünk le a normalitás útjáról. 
Tudják, és okuljanak belőle. Mert nekik kell majd 
visszatalálniuk rá.” 

Simó Márton Iker című nagyregénye a Hargita Népe 
Lapkiadó (Csíkszereda) és az AB-ART Kiadó (Budapest) 
gondozásában látott napvilágot 2022 májusában. 
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„A szerző egy ikerpár – Hunor és Magor – életútját 
követi, de ezzel párhuzamosan az ábrázolt történetek 
jóvoltából kibontakozik előttünk egy székelyföldi család 
élete is a múlt század utolsó harmadától napjainkig. 
A narrátor – a harmadik testvér – szintén fi ú, öt évvel 
idősebb, aki mindvégig abban a miliőben tartózkodik, ahol 
eszmélt és nevelkedett. A székelyföldi falu és a kisváros 
világa mutatkozik meg a belső monológok révén, némi 
kitekintéssel a Kárpát-medence más területeire. Mivel az 
ikrek egyike, Magor a disszidálás útját választja, a regény 
lapjain elénk tárul a nagyvilág, így mi is részesülünk 
a »migráló« hős élményeiből. A Hunor nevű testvér 
helykeresése azonban mindvégig a szülőhely közelében 
zajlik. Bátyjuk – az alkotói én – folyamatosan vitákba 
keveredik az ikrekkel, az életmódjukkal, önmagával 
úgyszintén, miközben ő a krónikás, akinek az (is) feladata, 
hogy bejegyezze az emlékezetes életmozzanatokat – 
születést, lakhelyváltoztatást, házasságot, elhalálozást – 
a családi Biblia hátsó lapjaira, hiszen valamelyik előd ezért 
köttette újra a régi kiadású Szentírást, hogy az egyfajta 
emlékhelyként/ emlékeztetőként is szolgáljon. Hogy 
maradjon némi írásos nyom.” 

Lakatos Mihály (Székelyudvarhely, 1964) a Szegedi 
Tudományegyetem magyar–francia szakán végzett. 

Jelenleg Budapesten él. Eddig megjelent könyvei: Előjáték 
(novellák), Marosvásárhely, Mentor Könyvkiadó, 1995; 
A ribanc (novellák), Csíkszereda, Pro Print Könyvkiadó, 
1999; Vizit a gömb túloldalán (színművek), Kolozsvár, 
Kriterion Könyvkiadó, 2002

Etimo apó csodálatos meséi (mesék), Kolozsvár, Kriterion 
Könyvkiadó, 2002, 2012; Bolhaszerenád (versek), 
Kolozsvár–Budapest, Erdélyi Híradó Kiadó – Ráció Kiadó, 
2010; Súlyos ügyek (tárcák), Budapest, Előretolt Helyőrség 
Íróakadémia, 2019; Mosoly járvány idején (tárcák), 
Előretolt Helyőrség Íróakadémia, Budapest, 2021.

Simó Márton (Urikány, 1963) költő, elbeszélő, 
szerkesztő. 2013-ban több társával létrehozta az Élő 
Székelyföld Munkacsoport nevű alkotóműhelyt, és 
üzemelteti az Élő Székelyföld nevű portált, a Hargita 
Népe napilap munkatársa. Korábbi szépirodalmi kötetei: 
Az utolsó tanító, Pro-Print, Csíkszereda, 2003 (Székelyföld 
műhely); Bozgor, avagy Kísérlet egy szó értelmezésére. Első 
próbálkozás, A Magyar Nyelvért Alapítvány, Budapest, 
2004 (Erdélyi Műhely Könyvek); Bozgor, avagy Kísérlet egy 
szó értelmezésére. Második próbálkozás, A Magyar Nyelvért 
Alapítvány, Budapest, 2005 (Erdélyi Műhely Könyvek); 
Bozgor, avagy Kísérlet egy szó értelmezésére. Harmadik 
próbálkozás, A Magyar Nyelvért Alapítvány, Budapest, 
2007 (Erdélyi Műhely Könyvek); Tranzit, Kortárs, 
Budapest, 2009 (Kortárs próza); Gerzson szép délutánja 
(regény), Budapest–Székelyudvarhely, 2020 (Erdélyi Műhely 
Könyvek).

Összeállította: Kelemen Katalin,
Kájoni János Megyei Könyvtár
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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.

Novemberi 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
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NOVEMBERI ÉVFORDULÓK 2022 – Daczó Katalin összeállítása

Száznegyvenöt éve, 1877. november 1-jén született 
Csíkszentmártonban dobai Dobay Olga zenetörténész, 
költő, újságíró.

Százharminc éve, 1792. november 2-án született 
Csíkszentdomokoson Márton István gimnáziumi tanár, 
szentszéki ülnök, címzetes kanonok.

Kétszázöt éve, 1817. november 3-án hunyt el Medgyesen 
Borbély József Absolon, OFM tartományfőnök. 
Kozmáson született.

Százötven éve, 1872. november 3-án hunyt el 
Nyárádszeredában csíkszentsimoni Göde István
színész, iskolaigazgató, író, a magyar színészet 
úttörőinek egyike.

 Százhúsz éve, 1802. november 6-án született 
Nagykászonban Veress Ignác, a csíksomlyói ferencesek 
házfőnöke, a gimnázium igazgatója, a Makk-Gál-féle 
összeesküvés résztvevője. 

Százhúsz éve, 1902. november 6-án hunyt el Désaknán 
Kovács Gyárfás plébános, rövid ideig csíksomlyói tanár. 
Csatószegen született. Költeményei vidéki lapokban 
jelentek meg.

Százhetven éve, 1852. november 7-én született 
Karcfalván Mihály Ferenc főjegyző, országgyűlési 
képviselő. Csíkszeredában hunyt el.

Kilencven éve, 1932. november 7-én hunyt el 
Sepsiszentgyörgyön Erőss József tanár, történész. 
Csíkszeredában született, középiskolai tanulmányait 
Csíksomlyón végezte.

Százhetvenöt éve, 1847. november 8-án született 
Csíksomlyón Bochkor Károly jogász, egyetemi tanár, 
állami számviteli szakíró.

Tizenöt éve, 2007. november 9-én hunyt el 
Csíkszeredában Randják József újságíró, a Hargita 
napilap szerkesztője.

Száz éve, 1922. november 11-én hunyt el Csíkszeredában 
Wagner Sándor, a csíkszeredai Róm. Kath. Főgimnázium 
tanára.

Nyolcvanöt éve, 1937. november 11-én született 
Kolozsváron Miklós László költő, újságíró, a Hargita 
napilap munkatársa 1968–1974 között.  

Száznyolcvanöt éve, 1837. november 12-én született 
Tusnádon Imets Fülöp Jákó kanonok, tanár, 
gimnáziumigazgató. 

Százharmincöt éve, 1887. november 13-án született 
Csíkszentsimonban Kolumbán Virgil Károly premontrei 
kanonok, gimnáziumi tanár, a budafoki gimnázium alapító 
igazgatója.

Száztíz éve, 1912. november 13-án hunyt el 
Gyulafehérváron Fábián Sándor kanonok, a 
gyulafehérvári római katolikus gimnázium főigazgatója. A 
gimnáziumot Csíksomlyón és Gyulafehérváron végezte.

Százötven éve, 1872. november 16-án született 
Székelykeresztúron dr. Nagy Jenő ügyvéd, 
csíkszentmártoni földbirtokos, a Székely Nemzeti 
Múzeum alelnöke, az Országos Magyar Párt 
intézőbizottsági tagja. 

Száztizenöt éve, 1907. november 17-én született 
Kőrösbányán Bányai (eredeti nevén Baumgarten) László
közíró, történész, antifasiszta ellenálló, nemzetgyűlési 
képviselő, a Román Akadémia levelező tagja. Középiskolai 
tanulmányait részben Csíkszeredában végezte, majd 
három évet itt is tanított. 

Száznyolcvanöt éve, 1837. november 19-én született 
Tusnádon Éltes Károly teológiai doktor, apátkanonok és 
kolozsvári plébános. Csíksomlyón is tanult. 

Ötvenöt éve, 1967. november 19-én hunyt el 
Debrecenben Ferencz Béla újságíró. Csíkcsomortánban 
született, a csíkszeredai római katolikus gimnáziumban 
érettségizett.
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Nyolcvan éve, 1942. november 20-án született 
Kolozsváron Ferencz Zsuzsánna író, újságíró. 1968–69-
ben a Hargita napilap újságírója volt.

Százhuszonöt éve, 1897. november 25-én született 
Csíkszeredában Részegh Viktor újságíró, szerkesztő. 

Százkilencven éve, 1832. november 26-án született 
Brassóban Légárd József, a csíksomlyói főgimnázium 
magyar- és németnyelv-tanára.  

Százhuszonöt éve, 1897. november 26-án született 
Gyergyóbékásban Kahána Mózes író, költő, szerkesztő, 
műfordító.

Hatvan éve, 1962. november 26-án született 
Csíkszeredában Bege Antal matematikus, egyetemi 
oktató. Tíz éve, 2012. március 22-én hunyt el 
szívinfarktusban Budapesten.

Százhetvenöt éve, 1847. november 28-án
(más adatok szerint 1848. november 14-én) született 
Rugonfalván Bartha Miklós politikai író, szónok, 
publicista, a csíkszeredai kerület országgyűlési 
képviselője.

Százharminc éve, 1892. november 30-án hunyt el 
Csatószegen Kolonits István bácskai származású 
orgonaépítő mester.

KILENCVEN ÉVE HUNYT EL ERŐSS JÓZSEF 

Kilencven éve, 1932. november 7-én hunyt el 
Sepsiszentgyörgyön Erőss József történész, paptanár. 
Erőss József Csíkszeredában született 1868. október 
26-án. Középiskolai tanulmányait Csíksomlyón, 
teológiai tanulmányait Gyulafehérváron végezte, 
1892-ben szentelték pappá. Még ugyanabban az évben 
megkezdte kolozsvári egyetemi tanulmányait, és 
mellette javítóintézeti lelkészként dolgozott. 1894-ben 
latin–történelem szakos tanári oklevelet szerzett. Ezután 
Gyulafehérváron, majd 1902–1909 között a csíksomlyói 
Római Katolikus Főgimnáziumban tanított. 1909-től 
1929-ig, nyugalomba vonulásáig a kézdivásárhelyi 
főgimnázium tanára és a fi únevelő intézet igazgatója volt. 
1913-ban Majláth Gusztáv Károly gróf, erdélyi püspök 
szentszéki tanácsosi címmel tüntette ki. Nyugdíjasként 
Sepsiszentgyörgyre költözött, hogy a Székely Nemzeti 
Múzeumban folytathassa kutatómunkáját. 

Kora i¡ úságától elsősorban történelmi tárgyú 
cikkeket közölt, amelyek többek között a Székely 
Hírlapban, a Székely Újságban és a Közművelődésben 
jelentek meg. Fontosabb művei között tartják számon 
1910-ben megjelent olaszországi útirajzait, az 1913-ban 
Kézdivásárhelyen kiadott A székelyek története című 
művét és i¡ úsági színjátékát ágyúöntő Gábor Áronról 
(1914), valamint Háromszék telepedési története című 
tanulmányát, amely 1929-ben a Székely Nemzeti 
Múzeum emlékkönyvében és különlenyomatban 

Erőss József paptanár, történész a Csíksomlyói Róm. Kath. Főgimnázium 
1906-ban végzett növendékeinek tablóján. 
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is megjelent. Szándékában állt kidolgozni Erdély 
vallástörténetét, de hirtelen halála a mű befejezését 
megakadályozta. A sepsiszentgyörgyi római katolikus 
egyháztanács és a Székely Nemzeti Múzeum Erőss 
József elhunyta után gyászülésen emlékezett meg a 

halottról. Gyászmiséjét Sepsiszentgyörgyön tartották, 
majd földi maradványait szülővárosában helyezték 
örök nyugalomra. Sírja a csíkszeredai régi temetőben 
található. (A Magyar Életrajzi Lexikon és a korabeli sajtó 
nyomán)

SZÁZHETVENÖT ÉVE SZÜLETETT BARTHA MIKLÓS

Százhetvenöt éve, 1847. november 28-án született 
Rugonfalván Bartha Miklós országgyűlési képviselő, 
politikai író, szónok, publicista. (Születési dátumául 
több helyen 1848. november 14-e szerepel, de a 
rugonfalvi református egyháznak a csíkszeredai 
levéltárban található anyakönyvében 1847. november 
28-ra jegyezték be a születését.) Alig tízéves volt, 
amikor édesanyját elveszítette, és huszonkét éves, 
amikor édesapja is meghalt. Középiskolai tanulmányait 
Székelyudvarhelyen és Nagyszebenben végezte, 
jog- és államtudományi oklevelet a budapesti 
tudományegyetemen szerzett. 1872-ben hazatért 
szülőföldjére, ahol előbb megyei első aljegyző lett, 
de alig egy év múlva, 1873-ban a Székelyudvarhelyi 
járásban országgyűlési képviselővé választották 
(Ugyanekkor szintén Udvarhely megyében választották 
képviselővé Orbán Balázst és Ugront Gábort is). 
Ettől a pillanattól haláláig hosszabb-rövidebb 
megszakításokkal tagja volt a magyar országgyűlésnek, 
különböző választókerületek képviselőjeként, de 
mindig függetlenségi párti politikusként. 1884 és 1887 
között a csíkszeredai választókerületet képviselte. „A 
magyar közjogi ellenzék egyik elismert vezére volt, aki 
beszédeiben és írásaiban főként a közös minisztériumok 
megszüntetését, a vámunió felbontását, egy különálló 
magyar nemzeti hadsereg felállítását, valamint önálló 
magyar külpolitika megteremtését szorgalmazta. Éles 
szemmel vette észre és tárta fel a nemzetre leselkedő 
belső és külső veszélyeket, a hazai nemzetiségek 
(szászok, szerbek), különösen a románok elszakadási 
és durván magyarellenes törekvéseit” – értékelte egyik 
életrajzírója, Botlik József történész 2016-ban. Bartha 
Miklós nemcsak hatásos szónok, hanem jeles publicista 
is volt. Ő alapította az Ellenzék című kolozsvári 
politikai napilapot, és hosszú ideig töltötte be a felelős 
szerkesztői tisztet. 

Tevékeny szerepet játszott az Erdélyrészi Magyar 
Közművelődési Egyesület (EMKE) létrehozásában. 
Életének 58. évében, 1905. október 19-én Budapesten 
érte a halál. A Kerepesi úti temetőben helyezték örök 
nyugalomra. Két évvel később leplezték le síremlékét, 
Kallós Ede alkotását, amely Bartha Miklóst bronzban, 
életnagyságú fekvőhelyzetben örökíti meg, baljában a 
nemzeti zászlót tartva, jobbja mellett pedig a kezéből 
kihullott toll látható. (A korabeli sajtó, valamint Botlik 
József A nemzetpolitikus Bartha Miklós című kötete 
nyomán)

Bartha Miklós (Ország-Világ, 1885. október 3.)
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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: oÑ  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: oÑce.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: oÑce@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: oÑce@princehotel.ro, www.princehotel.ro

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

e-mail: oÑce@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: oÑce@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: oÑce@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: oÑce@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: oÑce@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: oÑce@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,
oÑce@csiki-trans.ro, www.csiki-trans.ro

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

CSÍK-INFO
HASZNOS INFÓK



CSÍKSZEREDA MEGYEI JOGÚ VÁROS 

ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYEI

CSÍKSZEREDA 
ÖNKORMÁNYZATI SZÍNHÁZA

530102 Csíkszereda 
Temesvári sgt. 6. sz. 

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

www.csikijatekszin.ro

HARGITA NEMZETI 
SZÉKELY NÉPI EGYÜTTES 

530102 Csíkszereda
Temesvári sgt. 6. sz. 

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

www.hargitatanc.ro

CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM 
MIKÓVÁR

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

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

VÁROSI SPORTKLUB 
CSÍKSZEREDA

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

Tel.: +40 751 101 229 

CSÍKINFO  TURISZTIKAI 
INFORMÁCIÓS IRODA

530110 Csíkszereda
Majláth Gusztáv Károly 2. sz.

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

www.szereda.ro

CSÍKSZEREDA KIADÓHIVATAL

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala
Csíkszereda, Vár tér 1. sz.

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




