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BEKÖSZÖNTŐ
Tartalom

Babits Mihály: RITMUS A KÖNYVRŐLBabits Mihály: RITMUS A KÖNYVRŐL

Óh ne mondjátok azt, hogy a Könyv ma nem kell,
hogy a Könyvnél több az Élet és az Ember:
mert a Könyv is Élet, és él, mint az ember -
így él: emberben könyv, s a Könyvben az Ember.
(...)
Mert a Könyv is élet, nem hideg kincs az se;
s mint az emberkertben, nem hiányzik gaz se:
de a gaz is trágya, ne bánjátok azt se!
Csak a Holnap tudja, jó volt-e vagy rossz-e?
(...)
Öröklött, nagy Varázs, holtak idézője,
messze nemzedékek egymáshoz fűzője;
mert csak a Könyv kapcsol multat a jövőbe,
ivadék lelkeket egy nemzetté szőve.
 
Ki nélkül a nép csak feledkező falka,
emlékezet! áradj szerte a magyarba!
Jaj, nem elég minket kapcsolnod a Múltba:
jelent a jelenhez kell kötöznöd újra!
 
Jelent a jelennel, testvért a testvérrel
köss össze, Magyar Könyv, dús közös eszmékkel!
S elszorított, fájó tagokba is érj el:
ne engedd zsibbadni, fussad át friss vérrel!
(...)

szereda.Origo szereda.Origo 
Havonta megjelenő ingyenes programmagazin.  

Megjelenik 3000 példányban.
Kiadja: a Csíkszereda Kiadóhivatal,  

Csíkszereda Polgármesteri Hivatalának kiadója.  
530110 Csíkszereda, Vár tér 1. sz.  
Tel.: +40 266 315 120 / 134. 
E-mail: origo@szereda.ro, www.szereda.ro

Szerkeszti: Prigye Kinga, Darvas Attila,  
Szabó Ferenczy Krisztina

Lapterv, nyomdai előkészítés és nyomda:  
Gutenberg Nyomda, Csíkszereda 
contact@gutenbertg-art.ro
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BALÁZSÉK ERDÉLYBENBALÁZSÉK ERDÉLYBEN
2021. szeptember 3., szombat, 7.00 óra / Szabadság tér2021. szeptember 3., szombat, 7.00 óra / Szabadság tér

Számtalanszor hívták már őket, és most végre a Rádió 
1-el felfedezik Erdélyt. Mert ha a hallgatók kérnek valamit, 
Balázsék nem ismernek határokat. 

Szeptember 3-án Balázsék teljes stábja elhagyja a 
budapesti stúdiót, majd a magyar határt és felfedezi a helyet, 
ahol sűrűn zöldellnek a fák, a hegyek a kék égig érnek, és 
ahol letérni az útról nem játék. Ez a hely az erdélyi Hargita 
megyében, a havasok láncolata között megbúvó Csíkszereda. 

Tarts te is szeptember 3-án, pénteken reggel 7-től 
Sebestyén Balázzsal, Vadon Janival és Rákóczi Ferivel egy 
határtalan reggeli rádiózásra. Indítsd velünk a reggelt 
Csíkszeredában a Szabadság téren!

CSÍKSZEREDA POLGÁRMESTERI HIVATALA
Csíkszereda, Vár tér 1. sz., www.szereda.ro

CSÍKSZEREDAI KÖNYVVÁSÁRCSÍKSZEREDAI KÖNYVVÁSÁR
2021. szeptember 16–19. / Erőss Zsolt Aréna2021. szeptember 16–19. / Erőss Zsolt Aréna

Színes könyvkínálattal, folyóirat- és könyvbemutatókkal, koncer-
tekkel várja a könyvek szerelmeseit a Csíkszeredai Könyvvásárra 
Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve szakmai 
partnerei, a Bookart és a Gutenberg Kiadó, valamint a részt vevő 
közel 25 könyvkiadó és könyvkereskedő. 

Miért lesz érdemes kilátogatni az idei Csíkszeredai Könyvvásá-
ra? Helyi írókat, szerzőket könyvkiadókat kérdeztünk.

Tőzsér László (igazgató, Gutenberg Kiadó-Nyomda-Könyvesbolt) Tőzsér László (igazgató, Gutenberg Kiadó-Nyomda-Könyvesbolt) 
Kiadóként nemcsak a könyv létrehozását tartjuk fontosnak, 

hanem azt is, hogy az elkészült könyvtárgyat – mely tartalom 
és forma harmonikus egysége – az olvasókhoz eljuttassuk, és 
ez nem történhet meg a személyes találkozás mágiája nélkül. 
Gutenberg Könyvesboltjainkat Csíkszeredában, Székelyudvar-
helyen, Sepsiszentgyörgyön és Marosvásárhelyen látogathatják 
az érdeklődők, a weboldalainkon pedig itthonról és Magyar-
országról is fogadjuk a rendeléseket. Mindezzel együtt úgy 
gondoljuk, hogy a könyvvásárok, könyvhetek, egyéb könyves 
rendezvények nemcsak kereskedelmi szempontból meghatáro-
zók. Időt és teret kell szakítanunk arra, hogy a könyvet valóban 
megünnepeljük, együtt örvendezünk az érték világra jöttén az 
olvasók, a szerzők, a kiadó közösségének társaságában. Ilyenkor 
a kiadó is tiszteleg a könyv előtt, és ezért igyekszünk lehető-

séget teremteni arra, hogy az érdeklődők minél közelebbről 
megismerkedhessenek a munkásságunkkal, találkozhassanak a 
szerzőkkel és illusztrátorokkal, a könyv készítőivel. 

Péter Beáta (újságíró, író)Péter Beáta (újságíró, író)
Vigyázat, könyvvásár!
Én mondom, vigyázni kell a könyvvásárral! Mert kizökkent a 

mindennapokból. Mert megzavarja az elmét. Mert beszip-
panthat egy-egy fellapozott könyv világa. Mert találkozunk 
ott barátokkal, ismerősökkel, szerzőkkel és kiadókkal, akik 
fondorlatos módon rávesznek, hogy ezt vagy azt a könyvet fel-
tétlenül olvassuk el. És mert cipelhetjük haza az újonnan vásárolt 
köteteket, hogy helyet találjunk nekik a könyvtárunkban és időt 
az elolvasásukra. Én mondom, veszélyes játék ez, mert aztán 
napokig, hetekig a gondolatainkban visszatérnek az olvasottak, 
a vásárban elhangzottak. Tapasztalatból beszélek, mert többször 
beleestem ebbe a csapdába. Elmesélem az egyik esetet, hátha 
tanulságos lesz azoknak, akik kacérkodnak a gondolattal, hogy 
ellátogassanak a könyves rendezvényre.  

Van Csíkszentsimonban egy derék rózsatermesztő ember, 
akinek van egy feliratozott autója, amellyel naponta szállítja 
a szeredai piacra a szebbnél szebb rózsákat. Az autón ez áll: 
vágott rózsa. Áldozatos, sok munkával járó tevékenység a 
rózsatermesztés, kora hajnaltól éjszakába nyúlóan dolgozik, 
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Fotó: Kelemen Kinga

CSÍKSZEREDA POLGÁRMESTERI HIVATALA
Csíkszereda, Vár tér 1. sz., www.szereda.ro

hogy a legszebbeket, legkülönlegesebbeket tudja ajánlani. 
Egyik évben ott voltam a Csíkszeredai Könyvvásár majd’ 

mindenik rendezvényén, csütörtöktől vasárnapig meghallgat-
tam számtalan beszélgetést, részt vettem könyvbemutatókon, 
koncerteken dudorásztam, kiállításokat néztem meg, olvastam és 
olvastam, forgattam az új kiadványokat, rég vágyott könyveket 
szereztem be. Vasárnap boldogan vonultam haza, felpakolva, 
feltöltődve. A baj hétfőn jelentkezett. Úgy véltem, lejárt a könyv-
vásár, az élet visszaáll a régi kerékvágásba, kezdődik a munka, 
földi dolgokon kell gondolkodni, ebédet főzni, számlákat fizetni, 
megbeszélésre sietni stb. De amint kiléptem a lépcsőházból, épp 
akkor haladt el a rózsatermesztő autója. Felpillantottam rá, és már 
olvastam is a feliratot: válogatott próza. 

Én mondom, vigyázni kell a könyvvásárral! De azt is 
mondom: naná, hogy idén is ott leszek!

Márton Evelin (író, rádiós és irodalmi szerkesztő)Márton Evelin (író, rádiós és irodalmi szerkesztő)
A könyvvásárokra – beleértve ebbe a Csíkszeredai Könyv-

vásárt is  – azért érdemes kilátogatni, mert a könyvújdonságok 
mellett szerzőkkel, szerkesztőkkel, esetleg műfordítókkal, 
könyvillusztrátorokkal is találkozni, beszélgetni lehet. A 
könyvvásár mindig jó alkalom találkozásra, de akár ismerke-
désre is. Egy jó vásár hozadéka az, hogy olvasó és író találkozik, 
kommunikál, netán összebarátkozik. 

Számomra mindig nagy öröm részt venni a Csíkszeredai 
Könyvvásáron, sok jó barát és ismerős van akikkel itt, és ez 
alkalomból szoktam találkozni.
Borsodi L. László (költő, irodalomtörténész)Borsodi L. László (költő, irodalomtörténész)

Akinek fontos a könyv(vásár), az mintegy igennel válaszol-
va a Gondolatok a könyvtárban című Vörösmarty-versben 
megfogalmazódó örök kételyre – „Ment-e / A könyvek 
által a világ elébb” –, hisz abban, hogy van értelme az írott 
szónak. Úgy gondolja, a könyv olyan szellemi érték, amely 
felé érdemes odafordulni, mert elgondolkodtat, kérdéseket 
tesz fel, nyugtalanít, vagy válaszlehetőségeket fogalmaz meg 
a felmerülő kérdésekre. Ha nem is váltja meg, de jobbá teheti 
világunkat.

A könyv mellett elköteleződő ember ugyanakkor 
tudatában van annak is, hogy a könyvvásár sziget, az 
olvasók tábora pedig szigetlakók közössége egy olyan 
közegben, amelyben joggal merül fel a kérdés: Van-e 
még könyvtár Amerikában? (Tompa Gábor) Egy olyan 
világban, amelyben szobrokat döntögetnek, könyveket 
szaggatnak, és kultúrbanditák nevezik értékesnek a 
talmit, amelyben ellehetetlenült a párbeszéd, és nincs 
tere az értelmes vitának. Könyvet vásárolni, olvasni tehát 
csendes, hittel teli tiltakozás is világunk újbarbarizmusa, 
ideologikus megnyilvánulásai és sátáni sakkjátszmái  
ellen.

A Csíkszeredai Könyvvásár részletes programjáról az 
esemény és a városháza facebook-oldalán (https://www.
facebook.com/csikszeredaikonyvvasar, https:// www.
facebook.com/csikszereda.varoshaza), valamint a helyi 
sajtóból tájékozódhatnak
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CSÍKSZEREDA POLGÁRMESTERI HIVATALA
Csíkszereda, Vár tér 1. sz., www.szereda.ro

RUNNING FESTIVAL CSÍKSZEREDA PORUNNING FESTIVAL CSÍKSZEREDA POWERED BY WERED BY ŠŠKODAKODA
2021. szeptember 17–18. 2021. szeptember 17–18. 

Csíkszeredában és környékén nagyon elterjedt a futás, 
szaladás, elég csak estefelé vagy kora reggel elindulni 
Zsögöd, Somlyó vagy Szentlélek irányába, a Gyermek 
sétányon, a futópályán.  Remek futóközösségek alakultak ki, 
amelyek különféle kis versenyeket szerveznek, kihívásokat 
alkotnak meg, amelyeknek eleget is tesznek, vagy akár 
csak együtt futnak a városban vagy a város környékén. 
Ugyanakkor, ha figyelemmel követjük a futást, mint 
tömegsportot, láthatjuk, hogy szerte a világon kialakult az 
úgynevezett futóturizmus. Rengeteg ember utazik azzal a 
céllal, hogy egy futóverseny révén ismerkedjen egy adott 
várossal vagy vidékkel. A közösségi oldalakon egyre több 
bejegyzést találunk a #városnézésfutócipőben címke alatt, de 
elég csak a New Yorkban vagy a Bostonban tartott maratonra 
vagy a Budapesten zajló futóversenyekre gondolni, amelyek 
több tízezer turistát vonzanak az adott városba és a 
környékre. 

Ezeket a szempontokat vettük figyelembe, amikor 
megálmodtuk a szeptember 17–18. időszakban sorra kerülő 
Running Festival Csíkszereda powered by Škoda elnevezést 
viselő futófesztivált, amely a Tusnád Ásványvíz Székely 
Maraton egy új szintre helyezett folytatása. A kétnapos 
rendezvénnyel profi- és amatőr, aszfalt- és terepfutókat, de 
családokat is megcélzunk. Lesz éjszakai terepfutó verseny, 
maraton, félmaraton, maraton váltó, de egy kisebb családi 
verseny is. Utóbbinak egyrészt közösségformáló szerepet 
szánunk, hiszen a közösen megélt dolgok a családi élet 

alapjai, másrészt egészségmegőrző- és nevelő szerepe is van. 
Szeretnénk, ha minél több gyermek megszeretné a mozgást. 

A versenyek útvonalait úgy választottuk meg, hogy 
a futók ízelítőt kapjanak a város és a közvetlen környék 
legszebb látnivalóiból. Az éjszakai terepfutás helyszíne 
Csíksomlyó, a futók a Kegytemplom elől indulnak és a 
Nagysomlyó hegyén található messzilátónál fordulnak 
meg. Az utcai verseny résztvevői pedig elhaladnak a 
Márton Áron Főgimnázium, a Kegytemplom, a Mikó-vár 
és a Vákár Lajos Műjégpálya előtt is.  Mindkét nap sor 
kerül közös pasta partyra, illetve még számos kiegészítő 
programra is. Ezzel az a célunk, hogy a versenyre érkezők 
ne hagyják el Csíkszeredát rögtön a verseny lejártával. 
Biztosak vagyunk benne, hogy egy színes és színvonalas 
csíkszeredai verseny után a résztvevők szívesen 
visszatérnek városunkban más alkalmakkor is.

Az esemény három rangos személy védnöksége alatt 
zajlik: Novák Ede, csíkszeredai sportminiszter, paralimpiai 
bajnok, Szabó Gabriela többszörös atlétika világ- és 
olimpiai bajnok, illetve Teslovan Adrian ralis autóvezető. 

Főtámogató: Skoda Romania, kiemelt médiapartner 
Digi FM és a futók vizét a Tusnad Ásványvíz Rt. biztosítja. 

Benevezni a www.runningfestival.ro oldalon lehet, 
helyszíni nevezés nem lesz!
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ESEMÉNY / RENDEZVÉNY

SZEPTEMBER

2221

A színház fenntartja a műsorváltoztatás jogát!

Jegyek válthatók a színház jegypénztárában hétfőtől csütörtökig 13.00 - 15.00 óra, pénteken 12.00 - 14.00 óra között, valamint

előadások előtt egy órával. Információk és helyfoglalás a 0751-039-026-os telefonszámon. (9.00 – 15.00 között) 

2.

4.

10.

14.

12.

17.

19.

23.

25.

26.
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HARGITA NEMZETI SZÉKELY NÉPI EGYÜTTES
Csíkszereda, Temesvári sugárút 6. sz., tel./fax: +40 266 371 362, e-mail: office@hargitatanc.ro, www.hargitatanc.ro

ZENG A LÉLEK, ZENG A SZÓ... – a Hargita Nemzeti Székely ZENG A LÉLEK, ZENG A SZÓ... – a Hargita Nemzeti Székely 
Népi Együttes folklórműsora Népi Együttes folklórműsora 
2021. szeptember 15., 16., 19.00 óra / Városi Művelődési Ház2021. szeptember 15., 16., 19.00 óra / Városi Művelődési Ház

A Zeng a lélek, zeng a szó... című folklórműsor a ma 
embere számára már idegennek, távolinak tűnő élet 
pillanataiból, érzéseiből merít. Ilyen pillanatok voltak a 
nem is olyan távoli múlt embere számára a sorozás, a 
katona vacsora, a háború és az abból való reményteljes 
visszatérés.  A műsor nem bocsátkozik részletekbe, 
hanem a gondosan összeválogatott táncokkal, dalokkal 
próbálja megidézni ezen életpillanatok szellemét úgy, 
hogy közben olyan tájegységeket érint, amelyek mentén 
átkalauzol a történelmi Magyarországon,  és ízelítőt nyújt 
a magyar néptánc-, népdalörökségünk sokszínűségéből. 
Így születhet meg a szilágysági, tövisháti, bogdándi, buzai, 
ördöngösfüzesi, Kárpát-medencei karikázók, sóvidéki 
és felcsíki táncok forgatagában az a pillanat, amikor a 
búcsúzás, a harc és a visszatérés beavatásait megélt ember 
már nem mint test táncol, hanem mint lélek. Mert élni, 

táncolni, dalolni, igazán csak lélekből lehet. Így válik örök 
életűvé.  

A műsort szerkesztette: Szabó László 
Koreográfusok: Antal Zsolt, Gábos Endre, Kelemen 

Szilveszter, Kósa Gabriella, Szabó László.
Zenei szerkesztő: Mihó Attila
Igazgató, művészeti vezető: András Mihály 

A belépőjegyek ára az alábbiak szerint alakul: teljes 
értékű jegy – 25 lej, kedvezményes jegy diákoknak és 
nyugdíjasoknak – 15 lej, felnőtt csoportoknak (10 főtől) – 20 
lej, nyugdíjas és gyermekcsoportoknak (10 főtől) – 10 lej.

Online jegyváltás: bilete.ro 
Jegyek munkanapokon a Hargita Együttes székhelyén 

8.00 és 16.00 óra között, illetve az előadás előtt egy órával a 
Városi Művelődési Házban válthatók.

Fotó: Dobos Eszter
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ESEMÉNY / RENDEZVÉNY

SKIRTBIKE CSÍKSZEREDA – szoknyás kerékpáros felvonulásSKIRTBIKE CSÍKSZEREDA – szoknyás kerékpáros felvonulás
2021. szeptember 4., szombat, 11.00 óra2021. szeptember 4., szombat, 11.00 óra

Egy év kihagyás után negyedik alkalommal csatlakozik 
Csíkszereda a Skirtbike mozgalomhoz, mely Romániában 
2010-ben indult. Azóta országszerte a legváltozatosabb 
korosztályt képviselő több száz kerékpározó nő csatlakozott a 
kezdeményezéshez annak érdekében, hogy a nőiességet és a 
kerékpározás divatját népszerűsítse.

A rendezvény célja, hogy népszerűsítse a városi kerékpározást 
és felhívja a figyelmet arra, hogy a környezetbarát 

közlekedési eszközzel bárhova könnyedén el lehet jutni, a 
biciklizés ugyanakkor nem zárja ki azt, hogy a hölgyek ruhát 
vagy szoknyát viseljenek.

A civil kezdeményezésként elindított csíkszeredai esemény 
szervezői arra buzdítják a vállalkozó kedvű hölgyeket, 
hogy öltsék magukra legszebb ruhájukat, szoknyájukat, 
pattanjanak kerékpárra és vegyenek részt a kerékpáros 
felvonuláson szeptember 4-én, szombaton. Az indulás 11.00 
órakor lesz a Csíki Játékszín előtti térről.

A rendezvényen a szervezők a legszebben feldíszített 
kerékpár, a legszebb szoknyás kerékpáros, a legidősebb, 
illetve a legfiatalabb résztvevő, anya-lánya kategóriákban 
osztanak ki díjakat, illetve tombola is lesz.

Az eseményen kortól és nemtől függetlenül bárki részt 
vehet. A részvétel mindenki számára ingyenes. 

A felvonulás útvonaláról, illetve további részletekről a Skirtbike 
Csíkszereda Facebook-oldalán (https://www.facebook.com/
SkirtBike-Miercurea-Ciuc) tájékozódhatnak az érdeklődők.

CSÍKI NŐK A SPORTBANCSÍKI NŐK A SPORTBAN
2021. szeptember 4., szombat, 9.00 óra / Központi park2021. szeptember 4., szombat, 9.00 óra / Központi park

Nemrég járt le a tokiói olimpia, ahol számos nő 
versenyzett, sokan dobogósok is lettek. Köztük volt 
Allyson Felix, amerikai atléta, aki most szerezte meg 
10. és 11. aranyérmét. Kevesen tudják, hogy korábban, 
amikor várandós lett, a Nike azonnal fel akarta rúgni a 
vele kötött szerződést, mivel várandósság, szülés és az azt 
követő időszak idejére csökkenteni szokták a sportolók 
támogatását, mondván a nő nemű sportolók nem tudnak 
ez idő alatt teljesíteni. Allyson Felix hosszas, nyilvános 
kampányolással, az anyákért való kiállásával elérte a cégnél, 
hogy ne büntessék a nőket ilyen módon. Szülése után 10 
hónappal pedig rekordot döntött.

Bár a sport a sportszerűségről, az egyenlőségről, a 
tehetségről, az elkötelezettségről és a kemény munkáról 
szól, amint Allyson Félix története is mutatja, a nőknek ezen 
a téren is számos olyan nehézséggel kell szembesülniük, 
amelyekkel a férfiaknak nem. 

Az RMDSZ Csíki Területi Nőszervezete szeretné felhívni a 
figyelmet a csíki női sportolókra, sportolási lehetőségekre, 
az egészségesebb életmód kialakításának a fontosságára egy 
olyan kezdeményezéssel, amely lehetőséget teremt a téma 
megvitatására, és egy mélyebb beszélgetés elindítására. 

A rendezvény programja:A rendezvény programja:
• 9.00 – Reggeli torna a Fit Arena csapatával
• 12.30 – Mentális dopping – Roseti-Karikás Emőke, 

sportpszichológus
• 13.30 – Kiút a táplálkozási tanácsok útvesztőiből – Vitos 

Dorottya, dietetikus
• 15.00 – Nők az élsportban – beszélgetés csíki női 

olimpikonokkal, edzőkkel.
• Fotókiállítás – válogatás Fodor Zsuzsánna folyamatban 

lévő projektjéből, amely a székelyföldi női jégkorong 
világát dokumentálja
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VÁSÁRHELYI ANTAL ÉS TÓTH GYÖRGY KIÁLLÍTÁSAVÁSÁRHELYI ANTAL ÉS TÓTH GYÖRGY KIÁLLÍTÁSA
2021. szeptember 9., csütörtök, 18.00 óra / Új Kriterion Galéria2021. szeptember 9., csütörtök, 18.00 óra / Új Kriterion Galéria

A kortárs magyar vizuális művészet két kiváló egyénisége, 
Vásárhelyi Antal grafikus és Tóth György fotóművész 
kiállításának ad otthont az Új Kriterion Galéria a bukaresti 
Magyar Kulturális Intézettel partnerségben.

Vásárhelyi Antal Vásárhelyi Antal (Szatmárnémeti) 1969–1973 között a bukaresti 
képzőművészeti egyetemen belsőépítészeti és grafikai 
tanulmányokat végzett. 1979-ben telepedett át Magyarországra, 

1979–1982 között megszakításokkal a budapesti Fiatal Művészek 
Klubja művészeti vezetője volt, kiállítások szervezésével, 
társművészeti programok rendezésével foglalkozott.

1988-ban a Hiány című társadalmi és művészeti folyóirat 
szerkesztője lett. 1998-ban megszervezte a Hommage à M. 
C. Escher című kiállítást, 1999-ben az UNESCO és az ICSU 
támogatásával a Tudomány a művészetben – művészet a 
tudományban című tárlatot. 

Nagyméretű, geometrikus, többnyire fekete-fehérben 
komponált, a leggyakrabban architektonikus elemekből 
építkező lapjait M. C. Escher illuzionisztikus térformálásának 
hatására utaló megoldások jellemzik, az elvont formákat 
gyakran figurális részletekkel társítja, a tárgyilagos, hűvösen 
elemző hang ironikus vagy drámai mozzanatokkal gazdagodik.

(artportal.hu)
Tóth György Tóth György (Budapest) 1972 óta fényképez rendszeresen. 1980-
ban a Magyar Televízió fotósa, 1998-tól 2000-ig a fotóosztály 
vezetője. 1980–1986 között tagja és három éven át vezetőségi 
tagja volt Fiatal Fotóművészek Stúdiójának. A Balogh Rudolf-
díjjal és a 2008-as év Magyar Fotográfia Nagydíjával kitüntetett 
fotóművész tagja a Magyar Fotóművészek Szövetségének és 
Magyar Alkalmazott Fotográfusok Kamarájának. 

Dokumentaristaként indult, majd elmozdult, több 
expozíciós portrét, aktot készített. 

(artportal.hu)

IX. HARGITAI SZALON IX. HARGITAI SZALON 
2021. szeptember 16., csütörtök, 18.00 óra / Megyeháza Galéria2021. szeptember 16., csütörtök, 18.00 óra / Megyeháza Galéria

Idén kilencedik alkalommal rendezi meg a Hargita Megyei 
Kulturális Központ és Hargita Megye Tanácsa a Hargitai 
Szalont, amely lényegében a megyei tárlatból alakult át 
azáltal, hogy tematikussá vált. Minden évben más-más téma 
jelenti a kihívást az alkotóknak. Idén a RESTART tematika 
volt megadva, amely szervesen kapcsolódik az előző évek 
gondolatiságához. A káosz architektúrája. Jelen-Jellem-
Jelenlét. Határok. Együttélés. Létformák. Gyökerek. Periféria. 
Lélektér. Íme néhány olyan kulcsfogalom, amelyekhez az  
előző őszi szalonok munkái kapcsolódtak. Az évek folyamán 
a Szalon nemcsak, hogy beépült Hargita megye kulturális 

életébe, hanem más megyékből és külföldről is vonzza 
a résztvevőket. Vándoroltatása pedig hozzáférhetővé 
teszi mind a csíki, udvarhelyszéki, mind a Gyergyó vidéki 
látogatók számára a megtekintését. Idén, október 29-én 
a magyarországi Dunaharasztiban található Laffert Kúria 
impozáns kiállítóterében a Hargitai Szalon, mint Csíkszereda 
kulturális nagykövete fog bemutatkozni.

2021. szeptember 16-án 18 órakor, a csíkszeredai 
megnyitó alkalmával a Szalonon résztvevő két alkotó – a 
zsűri előzetes döntése alapján – szakmai díjban részeszül.

A kiállítás 2021. október 13-ig látogatható.
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A CSÍKI KAMARAZENEKAR HANGVERSENYEA CSÍKI KAMARAZENEKAR HANGVERSENYE
2021. szeptember 19., vasárnap, 18.00 óra / Csíki Mozi2021. szeptember 19., vasárnap, 18.00 óra / Csíki Mozi

A Csíki Kamarazenekar szeptember végi hangversenyén “két 
klasszikus”, Johann Sebastian Bach és Wolfgang Amadeus 
Mozart muzsikája csendül fel. A vonószenekari felállásban 
megjelenő zenekar élén, hol karmesterként, hol szólista-
karmesterként Fejérvári Zoltán zongoraművész áll majd. A 
budapesti szólista Bach és Mozart egy-egy zongoraversenyét 
szólaltatja meg, melyeket egy-egy zenekari kompozíció előz 
meg. A művészről részletesebben itt olvashatnak: www.
zoltanfejervari.com

A hangverseny műsorán Bach 3. brandenburgi versenye 
(BWV 1048) és d-moll zongoraversenye (BWV 1052), illetve 

Mozart Adagio és Fúga (K. 546) és Esz-dúr zongoraversenye 
(K. 271) szerepelnek.

A koncertre a belépő felnőtteknek 20, nyugdíjasoknak, 
illetve diákoknak 10 lejbe kerülnek, amelyeket a www.
bilete.ro honlapon vagy a Csíki Mozi jegypénztárában lehet 
megvásárolni előadás előtt egy órával. 

A hangversenyt Csíkszereda Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 
támogatja. 

HONFOGLALÁS ELŐTTŐL AZ EURÓPAI UNIÓ UTÁNIG SOROZAT HONFOGLALÁS ELŐTTŐL AZ EURÓPAI UNIÓ UTÁNIG SOROZAT 
SZEPTEMBERI ELŐADÁSASZEPTEMBERI ELŐADÁSA
Csomortáni Magdolna: Családneveink eredete, szerepe, sokféleségeCsomortáni Magdolna: Családneveink eredete, szerepe, sokfélesége
2021. szeptember 24., péntek, 18.00 óra / Csíkszereda Városháza díszterme2021. szeptember 24., péntek, 18.00 óra / Csíkszereda Városháza díszterme

A megkülönböztető szerepű családnevek apáról fiúra 
öröklődő, leszármazást jelölő, családi összetartozást bizonyító 
személynevek, amelyek lehetőséget teremtenek a személyek 
pontosabb megnevezésére. A családnevek a 9–10. században 
jelentek meg az észak-olasz városállamokban, innen terjedtek 
el egész Európában. Magyarországon a 13. században 
jelentek meg, az elterjedésük, használatuk a 14. század elejére 
vált általánossá, a 17–18. században már következetesen 
öröklődtek, de a 18. század utolsó negyedéig még változhattak, 
cserélődhettek is. Megjelenésükkel, elterjedésükkel az 
eredeti egyelemű személynévadás, -használat a kételemű 
személynévadás, -használat újabb, változatosabb formájába 
lényegült át. A vizsgálatok szerint az évszázadok során 
kialakult családneveink nyelvi szempontból változatosak, 
sokfélék, informatívak. Többek között tájékoztathatnak az 
eredetükről: eredet szerint a legjellegzetesebbek közöttük 
a magyar eredetű családnevek (Apafi, Csíki, János), amelyek 
mellett idegen nyelvekből kölcsönzöttek is előfordulnak 
(Árgyelán, Marosán, Moldován, Báder, Bauer, Hencz; Csernák, 
Gyurkovics, Hudecz). A magyar eredetű családnevek utalhatnak 
a névadáskori személyek legkülönbözőbb adottságaira: ősre, 
rokonra, nemzetségre (Ábrahám, Pető, Pázmán), lakó- vagy 

származási helyre (Erdélyi, Kolozsvári, Szendrei), tisztségre, 
méltóságra (Bán, Bíró, Gazdag), családi állapotra (Legény, 
Ifjú, Vén), foglalkozásra (Faragó, Dobos, Kádár), külső-
belső tulajdonságokra (Balog, Fekete, Császár), eseményre 
(Örökkéélő, Péntek, Szerencse) stb. A keresztény kultúrában 
gyökerező családneveink mint „családtörténetünk jelképei, 
emlékei” századokon át őrzik műveltségünk, hagyományaink 
legkülönbözőbb elemeit, következésképpen nyelvünk, kultúránk 
identitásteremtő, megbecsülendő értékei.

Csomortáni MagdolnaCsomortáni Magdolna (Csíkszereda, 1960) 1983-ban szerzett 
magyar-francia szakos diplomát a kolozsvári Babeş-Bolyai 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán. 1990-ig 
magyar-francia szakos tanárként tevékenykedett előbb Bihar 
megyében, majd Hargita megyében, 1990-től a kolozsvári 
Babeş-Bolyai Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara 
Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszékének oktatója. 2001-
ben védte meg Csík helynevei című doktori disszertációját. 
Fő kutatási területe a névtan és a nyelvjáráskutatás. 
Kutatási eredményeit hazai és nemzetközi tudományos 
konferenciákon mutatta be, de publikálta is azokat hazai és 
magyarországi szakkiadványokban.

ESEMÉNY / RENDEZVÉNY
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DÉL-HARGITA TELJESÍTMÉNYTÚRADÉL-HARGITA TELJESÍTMÉNYTÚRA
2021. szeptember 11., szombat 2021. szeptember 11., szombat 

A Csíkszéki Erdélyi Kárpát-Egyesület tizedik alkalommal 
szervezi meg a hagyományos őszi, ezúttal jubileumi 
Dél-Hargita Teljesítménytúrát. A tavalyihoz hasonlóan 
nagy a választék a gyalogos távok terén: 15, 30, 45 km-es 
szakaszokon lehet indulni, illetve választhatók a 35 km-es, 60 
km-es, illetve 85 km-es kerékpáros távok is.

A X. Dél-Hargita Teljesítménytúrának ismét a zsögödi strand 
ad majd otthont, ahová nagy szeretettel várnak minden 
természetjárót.

RajtRajt
Gyalogos távokGyalogos távok
• 7.00–8.00 (45 km-es gyalogos táv)
• 8.00–9.00 (30 km-es gyalogos táv)
• 9.00–10.00 (15 km-es gyalogos táv)

Kerékpáros távokKerékpáros távok
• 7.00–8.00 (85 km-es kerékpáros táv)
• 8.00–9.00 (60 km-es kerékpáros táv)
• 9.00–10.00 (35 km-es kerékpáros táv)

ÚtvonalakÚtvonalak
Gyalogos távokGyalogos távok
• 15 km-es táv: Zsögödfürdő – Fenyés nyaka – Kis-patak – 

Bilibók-puszta – Rejtek-patak forrása – Zsögödfürdő
• 30 km-es táv: Zsögödfürdő – Fenyés nyaka – Szentimrei 

Büdösfürdő – Gesztenye-puszta – Lucs melléke – 
Hirtelen-puszta – Bilibók-puszta – Rejtek-patak forrása –ż 
Zsögödfürdő

• 45 km-es táv: Zsögödfürdő – Fenyés nyaka – Bánya-patak –  
Vermed-patak – Kakukk-hegy – Nagy-láz – Szentimrei 
Büdösfürdő – Gesztenye-puszta – Lucs melléke – 
Hirtelen-puszta – Bilibók-puszta – Rejtek-patak forrása –  
Zsögödfürdő

Kerékpáros távokKerékpáros távok
• 35 km-es táv: Zsögödfürdő – Fenyés nyaka – Szentimrei 

Büdösfürdő – Gesztenye-puszta – Lucs melléke – 
Hirtelen-puszta – Bilibók-puszta – Rejtek-patak forrása –  
Zsögödfürdő

• 60 km-es táv: Zsögödfürdő – Fenyés nyaka – Szentimrei 
Büdösfürdő – Nagy-láz – Lugosi-puszta – Kovács-patak –  
Erdőfülei út – Kormos-patak – Lucs melléke –  
Hirtelen-puszta – Bilibók-puszta – Rejtek-patak forrása – 
Zsögödfürdő

• 80 km-es táv: Zsögödfürdő – Fenyés nyaka – Bánya-patak –  
Vermed-patak – Mitács-patak – Mitács-puszta – Fenyő-
sarka – Kisbaconi út – Erdőfüle – Kormos-patak – Lucs 
melléke – Hirtelen-puszta – Bilibók-puszta – Rejtek-patak 
forrása – Zsögödfürdő

NevezésNevezés
A nevezés online regisztráció formájában történik, illetve a 

helyszínen is van lehetőség jelentkezésre.

További információ a http://www.cseke.ro/dhtt oldalon 
található. 

SPORTNAPTÁR
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CÍMVÉDŐKÉNT AZ ELIT LIGÁBANCÍMVÉDŐKÉNT AZ ELIT LIGÁBAN

Elkezdődtek az U19-es és az U17-es korosztályos labdarúgó-
bajnokságok, amelyben érdekeltek az FK Csíkszereda 
alakulatai is. Az U19-es csapat címvédőként kezdett, míg az 
U17-es alakulat a legutóbbi idényt az 5. helyen zárta.

Az U19 és U17-es bajnokságban részt vevő csapatokat 
földrajzi kritériumok szerint keleti, illetve nyugati csoportba 
osztják. Az FK Csíkszereda akárcsak tavaly az U19 és U17-es 
korosztályban a nyugati csoportba kapott besorolást. A 

szakszövetség újított a kiíráson és a másodosztályban 
alkalmazott szabály érvényesül az utánpótlásban is. Az 
alapszakasz során a csapatok csak egy odavágó kört tudnak le. 
A helyezések alapján az első hat csapat bejut a felsőházba, míg 
a második hat csapat az alsóházba kerül, ahová magukkal viszik 
az addig megszerzett pontokat. Mind a felsőházban, mind az 
alsóházban egy oda-visszavágó kört rendeznek. A felsőház első 
két helyezettje továbbjut a négyes döntőbe.

Az U17-es és U19-es Elit Liga Nyugati csoportjának 
résztvevői: Kolozsvári U, Universitatea Craiova, FK 
Csíkszereda, Temesvári Ripensia, Nagyváradi Bihar, Brassó 
Kids Tâmpa, Temesvári Banatul LPS, Temesvári Poli, 
Kolozsvári CFR, Medgyesi Gaz Metan, Aradi UTA, Kolozsvári 
Viitorul.

A szeptemberi műsor:A szeptemberi műsor:
• 3. forduló, szeptember 4., szombat: FK Csíkszereda – 

Universitatea Craiova.
• 4. forduló, szeptember 11., szombat: Nagyváradi Bihar – 

FK Csíkszereda. 
• 5.  forduló, szeptember 18., szombat: FK Csíkszereda – 

Kolozsvári U.
• 6. forduló, szeptember 26., vasárnap: Kolozsvári CFR – FK 

Csíkszereda.

FELEDTETNI A ROSSZ AUGUSZTUSTFELEDTETNI A ROSSZ AUGUSZTUST
 
Az idény kezdete előtt az FK Csíkszereda felnőtt csapatát 
azon együttesek közé sorolták, amely az egyik titkos esélyes 
arra, hogy kivívja az első ligás szereplést. Ehhez képest 
viszont a Valentin Suciu által dirigált csíkiak vérszegény 
idénykezdésen vannak túl. Az első négy fordulóban nemhogy 
pontot nem tudtak szerezni, de még gólt sem tudtak rúgni.

Ezt a rossz sorozatot kell megtörni és szeptemberben 
elkezdeni a felzárkózást a mezőnyhöz.

Ehhez sorban a Kolozsvári U, a Temesvári Poli és a FC 
Buzău lesznek az ellenfelek.

A szeptemberi műsor:A szeptemberi műsor:
• 6. forduló, szeptember 11.: FK Csíkszereda – Kolozsvári U.
• 7. forduló, szeptember 18.: Temesvári Poli – FK Csíkszereda 
• 8. forduló, szeptember 25.: FK Csíkszereda – FC Buzău.

SPORTNAPTÁR
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KÁJONI JÁNOS MEGYEI KÖNYVTÁR
Csíkszereda, Stadion utca 1. sz., tel./fax: +40 266 371 988, e-mail: info@konyvtar.hargitamegye.ro, konyvtar.hargitamegye.ro

A TÖRTÉNET LELKE – A LÉLEK TÖRTÉNETEI – A TÖRTÉNET LELKE – A LÉLEK TÖRTÉNETEI – 
szeptemberi olvasókör felnőtteknekszeptemberi olvasókör felnőtteknek
2021. szeptember 7., kedd, 17.00 óra / Kájoni János Megyei Könyvtár2021. szeptember 7., kedd, 17.00 óra / Kájoni János Megyei Könyvtár

A Kájoni János Megyei Könyvtárban idén áprilisban indult 
új olvasókör felnőttek számára Kuna Ibolya és Péter Katalin 
könyvtárosok vezetésével. A nyári vakációban szünetelt 
a kör tevékenysége, szeptembertől viszont újraindulnak a 
rendszeres találkozók. A kör irányítói rendszerint felolvasnak 
egy-egy rövid novellát vagy részletet, amelyet aztán 
közösen beszélnek meg, a kötetlen beszélgetés során pedig 

a résztvevők szabadon elmondhatják  a témához fűződő  
gondolataikat, véleményüket. 

„Minket is meglepett, hogy már a legelső alkalommal 
mennyire közvetlen, barátságos hangulat alakult ki. A 
vélemények különböztek, ugyanakkor mindanyiunk számára 
érdekesek, értékesek voltak.” – írták a szervezők a könyvtár 
közösségi oldalán. 

LÁZADÓ MUGLIK – az ifjúsági olvasókör szeptemberi találkozójaLÁZADÓ MUGLIK – az ifjúsági olvasókör szeptemberi találkozója
2021. szeptember 14., kedd, 15.30 óra / Kájoni János Megyei Könyvtár2021. szeptember 14., kedd, 15.30 óra / Kájoni János Megyei Könyvtár

A 2016 óta működő ifjúsági olvasókör is újraindítja 
szeptembertől rendszeres havi találkozóit. Péter Katalin és 
Kuna Ibolya könyvtárosok – a kör moderátorai – minden 
hónap második keddjén várják az érdeklődő diákokat a jó 
hangulatú, kötetlen beszélgetésekre. A felolvasott novella 

vagy regényrészlet alapján bontakozik ki a beszélgetés, 
amelyeken a fiatalokat érdeklő számos témáról szó esik. Az 
oldott hangulatú találkozók alkalmat adnak a fiataloknak, 
hogy szabadon elmondhassák véleményüket egy-egy téma 
kapcsán. 

NÉPMESE NAPJA A KÖNYVTÁRBANNÉPMESE NAPJA A KÖNYVTÁRBAN
2021. szeptember 30., csütörtök / Kájoni János Megyei Könyvtár2021. szeptember 30., csütörtök / Kájoni János Megyei Könyvtár

A Magyar Népmese Napja kiemelkedő hagyományos eseménye 
az esztendőnek a Kájoni János Megyei Könyvtárban. Az 
intézmény 2006-ban csatlakozott a Magyar Olvasástársaság 
(HUNRA) által útjára indított, határokon átívelő mozgalomhoz, 

hogy Benedek Elek születésnapján, szeptember 30-án minden 
évben együtt ünnepeljük a népmesét. 

Idén is színes, interaktív programmal készülnek a 
könyvtárosok a jeles nap megünneplésére. A könyvtár célja 
személyesebbé tenni, népszerűsíteni a népmesék világát, 
mondanivalóját a fiatalok és idősek körében egyaránt, ráirányítani 
a figyelmet a magyar népi kultúra által képviselt értékekre, teret 
kínálni a népmesék világát közvetítő programoknak. 

A  Népmese Napján tehát idén is mesékkel és 
meglepetésekkel várnak minden gyereket és meseszerető 
felnőttet a Kájoni János Megyei Könyvtárba. A részletes 
programot az intézmény honlapján, közösségi oldalán és a 
sajtóban is közzéteszik a szervezők. 

Összeállította: Kelemen Katalin
Kájoni János Megyei Könyvtár
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A CSALOGÁNY – ÖA CSALOGÁNY – Örmény népmesékrmény népmesék
Kiadó: Gutenberg Kiadó
Terjedelem 48 oldal, kivitelezés:  cérnafűzött, keménytábla

Átváltozások titokzatos történetét mesélik A csalogány oldalai. Az erdélyi etnikumok népmeséit 
bemutató könyvsorozat újabb kötete ezúttal az örmény kultúrába kalauzolja el olvasóit. A szép-
ség és a bátorság, az állhatatosság és a hűség, a generációkról generációkra hagyományozódó 
bölcsesség meséit Kürti Andrea illusztrátor színekben pompázó, álomszerű rajzai keltik életre.

SIMON RÉKA ZSUZSANNA: SIMON RÉKA ZSUZSANNA: Kricckracc kapitány és a gránátalmiakKricckracc kapitány és a gránátalmiak
Kiadó: Gutenberg Kiadó

Terjedelem 64 oldal, kivitelezés:  cérnafűzött, keménytábla

A mélységes kék Blüpp-tenger közepén, a hegyes-völgyes Gránátalma-sziget partjainál nevesincs vitorlás 
horgonyoz. Árbóckosarában egy kis kandúr szunyókál, míg fedélzetén, karosszékében Kricckracc kapitány 
a tegnapelőtti újságot olvassa. Szomszédságukban Borsika néni, egykori vadvízi hajóskapitány lakóhajója 

ringatózik. Reggeli nyugalmuk azonban illékony. Különös kalóztámadás áldozatául esnek, vagy épp egy 
kisördög névnapját ünneplik meg, és megmentenek egy gyermekkönyvtárat. Orosz Annabella illusztrációival.

BALÁZS IMRE JÓZSEF:BALÁZS IMRE JÓZSEF: MadárÁBÉCÉ MadárÁBÉCÉ
Kiadó: Gutenberg Kiadó
Terjedelem 88 oldal, kivitelezés:  cérnafűzött, keménytábla

Hogyan zajlik egy teadélután az álarcos gébics otthonában? Milyen nyelveken „beszél” az énekes 
nádiposzáta? Mi az izlandi kerceréce kedvenc tévéműsora? Hát a fekete harkály kedvenc hangszere? 
Kitől kap levelet az olívgeze? Miért hüppög az uhu? Mit tart a zsezse a zsebében? Ha kíváncsi vagy az 
égi vándorok titkos birodalmára, Balázs Imre József csivitelően kedves és vidám madárversei minden 
felmerülő kérdésedre választ adnak. A versekhez szépségesen színes és élethű illusztrációkat az 
ökológus végzettségű Kelemen Kinga készített. A kötet végén madárhatározó található.

LÁSZLÓ NOÉMI:LÁSZLÓ NOÉMI: Műrepülés Műrepülés
Kiadó: Gutenberg Kiadó

Terjedelem: 70 oldal, kivitelezés:  cérnafűzött, keménytábla, védőborító

Európa, Erdély, Kolozsvár, múlt és jelen, erő és erőtlenség, a szépség esélye
mindennapjainkban. Röviden erről szólnak a Műrepülés című verseskötet darabjai, a László

Noémitől megszokott enyhén kontrasztos felhanggal, de a felölelt tartalmat végül mégis
vállaltan szintetizáló szándékkal egymás mellé rendelt új, kötetben eddig nem közölt versek. 

Kürti Andrea illusztrációival.

Szeptemberi Szeptemberi könyvbarát-kedvezmény a Gutenberg könyvesboltokban: 10–25%-os kedvezménnyelkönyvbarát-kedvezmény a Gutenberg könyvesboltokban: 10–25%-os kedvezménnyel
kínáljuk a Gutenberg Kiadó és a Pallas-Akadémia Könyvkiadó könyveit! 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 

KÖNYVKOSÁR
A GUTENBERG KIADÓ AJÁNLÓJA
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SZEPTEMBERI ÉVFORDULÓK 2021 – Daczó Katalin összeállításaSZEPTEMBERI ÉVFORDULÓK 2021 – Daczó Katalin összeállítása

Tíz éve, 2011. szeptember 4-én hunyt el Csíkszeredában 
Ercsei FerencErcsei Ferenc tanár, festő, szobrászművész.

Huszonöt éve, 1996. szeptember 4-én hunyt el 
Kézdivásárhelyen Fülöp KálmánFülöp Kálmán középiskolai tanár, igazgató. 
Csíkpálfalván született.

Százötven éve, 1871. szeptember 5-én született Csíkdelnén 
Incze Domokos Incze Domokos plébános, a csíkszentmártoni kerület 
országgyűlési képviselője. 

Negyven éve, 1981. szeptember 6-án hunyt el Székely-
udvarhelyen László Ignác László Ignác római katolikus plébános, főesperes, 
Csík vármegye képviselője a Magyar Országgyűlés Felsőházában. 
1930 és 1936 között Csíkszeredában volt hittanár.

Kilencven éve, 1931. szeptember 8-án szentelték fel a a 
csíksomlyói kegytemplom új orgonájátcsíksomlyói kegytemplom új orgonáját.

Százöt éve, 1916. szeptember 8-án a monarchia ellen 
harcoló román csapatok megszállták Csíkszeredát, majd egy 
hónappal később, 1916. október 9-én az osztrák-magyar 
és német ellentámadás elől meghátrálva felgyújtották a 
várost.

Százöt éve, 1916. szeptember 8-án, a harcok során esett 
el Csíkszeredában a román hadsereg egyik tisztje, Vulovici  Vulovici 
Nicolae Nicolae katonaköltő. 

Száznegyven éve, 1881. szeptember 8-án született 
Csíkszeredában Szopos SándoSzopos Sándor festőművész, 
könyvillusztrátor, a dési szabad festőiskola vezetője. 

Százhuszonöt éve, 1896. szeptember 9-én született 
Csíkszeredában vitéz altorjai Kozma IstvánKozma István altábornagy, 
a székely határvédelmi erők parancsnoka. Hetven éve, 
1951. október 2-án kivégezték. 1990-ben rehabilitálták és 
posztumusz vezérezredessé nevezték ki.

Háromszáz évvel ezelőtt, 1721. szeptember 9-én hunyt 
el Gyulafehérváron csíkkarcfalvi Mártonfi GyörgyMártonfi György, Erdély 
püspöke. Tanulmányait a csíksomlyói ferenceseknél 
kezdte.

Százhúsz éve, 1901. szeptember 11-én hunyt el budapesti 
kórházi kezelés alatt Baktsi GáspárBaktsi Gáspár csíkszeredai közjegyző, 
a református egyház gondnoka, a csíkszeredai Dal- és 
Zeneegyesület első elnöke. 

Ötven éve, 1971. szeptember 13-án hunyt el Stuttgartban 
Horváth FerencHorváth Ferenc vezérőrnagy. Brassóban született, 
tanulmányait részben Csíkszeredában végezte. Földi 
maradványai Hargitafürdőn nyugszanak.

Százhatvan éve, 1861. szeptember 15-én született Csíkszentimrén 
Csató FerencCsató Ferenc vezérőrnagy, a magyar szent korona országaihoz 
tartozó csendőrség felügyelőjének helyettese. 

Százharmincöt éve, 1886. szeptember 17-én született Makón 
dr. Csipak Lajosdr. Csipak Lajos címzetes kanonok, a csíkszeredai Római 
Katolikus Főgimnázium magyar irodalom tanára. 

Huszonöt éve, 1996. szeptember 20-án hunyt el Budapesten 
Keresztes DénesKeresztes Dénes gyógypedagógus-pszichológus, az Erdélyi 
Figyelő szerkesztője. Csíkszeredában született.

Negyvenöt éve, 1976. szeptember 21-én hunyt el Vámszer Vámszer 
Géza Géza néprajzkutató, művészettörténész, csíkszeredai 
középiskolai tanár, a Csíki Székely Múzeum egyik alapítója.

Húsz éve, 2001. szeptember 23-án hunyt el Budapesten 
Csiby Sándor Csiby Sándor tanár, andragógus, újságíró, a 
Felnőttoktatási Kislexikon főszerkesztője, a Magyar Rádió 
és az RTV oktatási csoportjának vezetője, s mint ilyen, 
alapítója a rádiós és televíziós szakmai képzéseknek. 
Bélborban született, gimnáziumi tanulmányait részben 
Csíkszeredában végezte. 

Negyven éve, 1981. szeptember 23-án hunyt el Csíkszeredában 
dr. Dénes Lászldr. Dénes László sebész főorvos, kórházigazgató.

Huszonöt éve, 1996. szeptember 26-án hunyt el 
Csíkszeredában Horváth AntalHorváth Antal, a moldvai csángók 
történetének kutatója.

Kilencvenöt éve, 1926. szeptember 26-án született 
Gyergyókilyén falván dr. Fodor Ferencdr. Fodor Ferenc orvos, szemész, 
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egyetemi tanár, a román morfológiai és szemészeti iskola 
nemzetközi hírű egyénisége, 1979–1984 között román 
nemzetgyűlési képviselő. Az első gimnáziumi osztályt, az 
1940/41-es tanévben Csíkszeredában végezte.

Negyven éve, 1981. szeptember 27-én hunyt el Gödöllőn 
Kovács DénesKovács Dénes meseíró. Kozmáson született.

Száztíz éve, 1911. szeptember 28-án hunyt el Tusnádfürdőn 
Vischer (Halász) KonrádVischer (Halász) Konrád szabadságharcos honvédszázados, a 
Makk-féle összeesküvés résztvevője. 

Négyszáztizenöt éve, 1606. szeptember 29-én született 
Szovátán Damokos KázmérDamokos Kázmér ferencrendi szerzetes, 
felszentelt püspök, Erdély apostoli helynöke. Nagy szerepe 
volt az erdélyi katolicizmus erősítésében a reformáció 
időszakában. Pestisben hunyt el Csíksomlyón 1677. 
szeptember 5-én.

Százkilencven éve, 1831. szeptember 29-én született 
Csíkszentmihályon Búzás MihályBúzás Mihály plébános, kanonok. 
Csíkszentmártonban tevékenykedett.

Százhuszonöt éve, 1876. szept. 29-én született 
Szilágysomlyón Vitéz Antal Berárd Vitéz Antal Berárd, OFM teológiai tanár, 
1935-ben csíksomlyói házfőnök. 

Kilencven éve, 1931. szeptember 29-én hunyt el 
Csíkszeredában csíkszentmártoni Bocskor (Bochkor) Béla dr. Bocskor (Bochkor) Béla dr.
tiszti ügyész, a Csíki Lapok egyik alapítója és az első felelős 
szerkesztője. 

Hatvanöt éve, 1956. szeptember 29-én hunyt el a csíkszeredai 
börtönben, politikai fogolyként Marie Eleonore WiedMarie Eleonore Wied, Ion 
Octavian Bunea felesége, albán hercegnő. 

Százharminc éve, 1891. szeptember 30-án hunyt el 
Budapesten Molnár György,Molnár György, a csíkszeredai dr. Molnár József 
öccse, 1848–49-as honvédtüzér, színész, a budai Népszínház 
igazgatója, a Nemzeti Színház tagja.

Ötven éve, 1971. szeptember 30-án hunyt el Hidason 
menasági Adorján ImreAdorján Imre földbirtokos, országgyűlési képviselő, 
a Csíkmegyei Gazdasági Egyesület főtitkára, a Csíki Gazda 
szerkesztője.

SZÁZÖTVEN ÉVE SZÜLETETT INCZE DOMOKOSSZÁZÖTVEN ÉVE SZÜLETETT INCZE DOMOKOS
Százötven éve, 1871. szeptember 5-én született 
Csíkdelnén Incze Domokos római katolikus plébános, 
kászonalcsíki főesperes, országgyűlési képviselő. 
Középiskolai tanulmányait a csíksomlyói Római Katolikus 
Főgimnáziumban folytatta a VI. gimnáziumi osztály 
befejezéséig (1888), majd a gyulafehérvári Római Katolikus 
Főgimnáziumban tanult, ahol 1890-ben érettségizett. 
1894. július 7-én pappá szentelték. Csíkszentgyörgyön, 
Gyergyóalfaluban, majd Gyergyószentmiklóson káplán, 
Fenyéden, Csíkcsicsóban, Küküllőkeményfalván plébános 
volt, végül 1905-ben csíkszentgyörgyi plébános lett, és 
43 éven át szolgálta az egyházközséget. Tevékenysége 
alatt épült a plébánia épülete és a kántori lak, 
gyümölcsöst telepítettek, megalakult az Erdélyi Katolikus 
Népszövetség csíkszentgyörgyi tagozata. Emellett ő volt 
a kerület főesperese, jelen volt a római katolikus státus 
gyűlésein, tagja volt Csík vármegye törvényhatósági 
bizottságának, és 1910-ben egy, a korabeli sajtó által 
sokat vitatott választáson, a csíkszentmártoni kerületben, 
pártonkívüli, 67-es programmal országgyűlési képviselővé 

választották. Később az országgyűlési almanachban 
mint nemzeti munkapárti képviselő szerepelt. Mivel az 
első világháború kitörése miatt újabb választásokat nem 
tartottak, Incze Domokos egészen 1918-ig tagja volt a 
magyar képviselőháznak és hozzászólásaiban az 1916-
ban elmenekült lakosság számos problémájára hívta fel 
a fi gyelmet. A háború után a Magyar Párt csíkvármegyei 
szervezetének egyik első elnöke lett. 1942-ben hivatalosan 
nyugalomba vonult. 1943-ban kormányzói elismerésben 
részesült a két világháború közötti időszakban a magyarság 
megtartásáért végzett következetes munkájáért. 
Egyes leírások szerint a két világháború között a román 
parlamentben, a második világháború idején pedig a 
magyar országgyűlésben ismét képviselő volt. Incze 
Domokos 1954. április 10-én hunyt el. Életpályája további 
kutatásra szorul.

(Ferenczi Sándor: A gyulafehérvári (erdélyi) 
főegyházmegye történeti papi névtára – 2009, Vásárhelyi 
Ferenc: 1910–1918. évi országgyűlés című kötetek, valamint 
a napi sajtó nyomán)
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TÍZ ÉVE HUNYT EL ERCSEI FERENCTÍZ ÉVE HUNYT EL ERCSEI FERENC

Tíz éve, 2011. szeptember 4-én hunyt el Csíkszeredában 
Ercsei Ferenc tanár, szobrászművész. Ercsei Ferenc 1956. 
július 3-án Szászrégenben született Ercsei Ferenc asztalos 
és Szabó Rozália tanítónő gyerekeként. Marosvásárhelyen, 
a Zene- és Képzőművészeti Líceumban érettségizett 1975-
ben. 1984-ben a kolozsvári Ion Andreescu Képzőművészeti 
Főiskola szobrászat szakán szerzett oklevelet. Egy rövid 
bukaresti kitérőt követően formatervező lett a csíkszeredai 
Termelő, Felvásárló és Áruforgalmazó Szövetkezetek 
megyei szövetségénél. 1990-től a csíkszeredai Zene- és 
Képzőművészeti Líceumban tanított. 

Számos csoportos és egyéni tárlaton szerepelt, nem 
csak szobrászként, hanem festőként, grafi kusként is. 
Egyéni kiállítása volt többek között Szászrégenben (1980), 
Kolozsváron (1984) és Csíkszeredában (1988, 1999). Dolgozott 
a gyergyószárhegyi, a homoródszentmártoni, a zalabaksai és 
a gyomaendrődi alkotótáborokban és a parajdi sóbányában 
is készített sószobrokat. Legismertebb köztéri alkotásai: 
Keménfa – világháborús emlékmű, Nagy Ödönnel közösen 
(1991), Zalabaksa, római katolikus templom – Stációk (1992-

1993), Csíkszereda, Petőfi  iskola – Petőfi  Sándor mellszobor, 
Nagy Ödönnel közösen (1994), Gyomaendrőd, termálkút – 
Bőségszarú (1999), Csíkszereda – Gloria Victis szobor (2006). 
Ez utóbbit, az 1956-os magyar forradalomnak emléket állító 
alkotást, amelyet 2006. október 23-án lepleztek le, saját 
bevallása szerint Márai Sándor Mennyből az angyal című 
versének visszatérő motívuma, a csodáról hírt vivő angyal 
ihlette. A szobor 2,5 méter magas, a súlya több mint 400 kg. 
A viaszvesztéses technikával készült bronzszobor felállításakor 
Csíkszeredában az addigi legnagyobb volt a maga nemében. 
Emlékezetes maradt a csíkszeredai közönség számára az 
Ékszer című Ercsei-kiállítás is, amit 1999. szeptember 30-án 
a felújított Városi Művelődési ház előcsarnokában nyitottak 
meg. „Az egyéniség eredetiségét tartom minden nemű alkotás 
legfőbb ismérvének, hiszen most a művészetek határtalan 
változatosságában ez lehet az egyetlen járható út. Ezért 
csak az „Inventiv” művészet nyújthat újat a szemlélőnek, 
megbotránkoztatva vagy gyönyörködtetve, de mindenképpen 
állásfoglalásra késztetve őt….”– vallotta Ercsei Ferenc. (Az 
Ékszer című kiállítás katalógusa, valamint a napi sajtó nyomán)

Ercsei Ferenc és a hírt hozó angyal (Daczó Katalin felvétele)
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KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEK 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: offi ce@hargitatanc.ro, 
www.hargitatanc.ro

SZAKSZERVEZETEK MŰVELŐDÉSI HÁZA / Szabadság tér 16.,
 tel.: 0266 372 182, 0266 311 295, e-mail: ccs@topnet.ro

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

GALÉRIÁKGALÉRIÁK
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.

PÁL ART GALLERY / Szász Endre u. 28, tel.: 0733 926 151

ÉTTERMEKÉTTERMEK
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
GRIZZLY / Jégpálya u. 1., tel: 0740 333 535
ÖT KUTYA / Zöld Péter u. 17., tel.: 0744 575 124

PIZZÁZÓK, ÉTKEZDÉKPIZZÁZÓK, ÉTKEZDÉK
BANDIDO’S RESTAURANT & PIZZA / Petőfi  Sándor u. 25., 

tel.: 0266 314 749
CHICKEN'S FAST FOOD / Márton Áron u. 24., 0751 158 158
RENEGADE PUB & PIZZA / Petőfi  Sándor u. 3., 

tel.: 0747 288 388
GÖSSER / Testvériség sgt. 14., tel.: 0744 393 435
TOSCA / Majláth Gusztáv Károly tér 1., tel.: 0266 311 112
DON POPPY / Tudor Vladimirescu u. 2., tel.: 0753 018 018
VIA NAPOLY / Márton Áron u. 34., tel.: 0752 245 385
DABO DÖNER / Petőfi  Sándor u. 3., tel.: 0740 388 288

BÁROK, KÁVÉZÓK, SZÓRAKOZÓHELYEKBÁROK, 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
MORRISON MUSIC PUB&PIZZA / Hargita u. 6., 

tel.: 0746 399 751
JELEN JUICE BAR / Petőfi  Sándor u. 53/2,, tel.: 0733 713 712
INDIE CAFFE & CLUB / Márton Áron u. 56., tel.: 0266 317 539 
TEAHÁZ / Petőfi  Sándor u. 6.
ONE CAFFÉ / Temesvári sgt. 24., tel.: 0752 901 635
TIME TRAP ESCAPE ROOM / Hargita utca 9/B/3.,

tel.: 0775-205105
timetrapescaperoom@gmail.com, www.timetrap.ro

CUKRÁSZDÁKCUKRÁSZDÁK
BAKÓ CUKRÁSZDA / Liviu Rebreanu u. 38., tel.: 0266 315 768

Kossuth Lajos u. 11–13., tel.: 0751 285 641

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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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

SZÁLLODÁKSZÁLLODÁK
HUNGUEST HOTEL FENYŐ *** / Nicolae Bălcescu u. 11.  

Tel.: +40 266 311 493, +40 741 234 733 
Fax: +40 266 372 181 
e-mail: reserve@hunguest-fenyo.ro 
marketing@hunguest-fenyo.ro 
www.hunguest-fenyo.ro

JAKAB ANTAL HÁZ** / Szék u. 147., Tel.: +40 741 258 156 
e-mail: office.jakabantal@caritas-ab.ro 
www.jakabantal.ro

MERKUR HOTEL ** /Mérleg u. 1., Tel./fax: +40 266 316 829,  
+40 752 931 185,  
e-mail: reservation@hotelmerkur, www.hotelmerkur.ro

PARK HOTEL *** / Szék u. 58/A, 
Tel.: +40 266 313 833, Tel./fax: +40 266 314 095 
e-mail: office@hotelpark.ro, www.hotelpark.ro 

PRINCE HOTEL ** / Hargita u. 74., Tel.: +40 266 371 583, 
+40 749 952 429, Fax: +40 266 371 583 
e-mail: office@princehotel.ro, www.princehotel.ro

PANZIÓKPANZIÓK
BÉCSI PANZIÓ *** / Brassói u. 105., Tel.: +40 723 000 242 

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

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

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

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

GAMBRINUS PANZIÓ*** / Bolyai u. 7. Tel.: +40 726 107 503 
e-mail: office@gambrinusz.ro, www.gambrinusz.ro

HARMÓNIA PANZIÓ *** / Apor Péter u. 17. 
Tel./fax: +40 266 372 236, 
 Mobil: +40 744 669 350 
e-mail: harmoniapanzio@yahoo.com

JULIU`S PANZIÓ *** / Brassói út 125.  
Tel./fax: +40 266 311 160 
e-mail: office@juliuspension.ro, www.juliuspension.ro

KORONA PANZIÓ ** / Márton Áron u. 40. 
Tel./fax: +40 266 310 993, Mobil: +40 740 162 158 
e-mail: korona@panzio.ro, www.korona.panzio.ro

NÁRCISZ PANZIÓ ** / Szék u. 90.  
Tel.: +40 366 104 568, +40 740 543 676 
e-mail: narcisz@kabelkon.ro, www.narciszpanzio.ro

RANDEVÚ PANZIÓ ** / Búza u. 1. 
Tel.: +40 266 372 067, +40 744 590 219 
e-mail: office@randevupanzio.ro, www.randevupanzio.ro

SIESTA PANZIÓ *** / Szentlélek u. 33/A 
Tel./fax: +40 266 312 910, +40 751 060 520 
e-mail: siestapanzio@yahoo.com, www.siestapanzio.ro

SZÉKELY SZÁLLÁS PANZIÓ ** / Szék u. 81. 
Tel.: +40 746 758 236

TURUL PANZIÓ ** / Brassói u. 35/A 
Tel./fax: 0266 315 767, +40 744 575 063 
e-mail: turulpanzio@kn.ro

VÁRDOMB PANZIÓ *** / Nagymező u. 150. 
Tel.: +40 744 812 638 
e-mail: office@vardomb.ro, www.vardomb.ro 

HARGITAFÜRDŐHARGITAFÜRDŐ
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

BALU MENEDÉKHÁZ *** / Hargitafürdő 59. 
Tel.: +40 728 542 542  
e-mail: office@balupark.com, www.balupark.com

BELLA VITA 2 PANZIÓ *** / Hargitafürdő 
Tel.: +40 728 994 631, +40 722 457 556 
e-mail: bellavita@marien.ro,www.bellavita.marien.ro 

BÍRÓ PANZIÓ ** / Hargitafürdő 54., Tel.: +40 746 737 832 
e-mail:: biro_tici@yahoo.com

CSÍKI MENEDÉKHÁZ *** / Hargitafürdő 25 
Tel.: +40 266 372 602, +40 757 059 647 
e-mail: csiki-panzio@gmail.hu

HARGITA VILLA** / Hargitafürdő 
Tel.: +40 266 313 452, +40 735 735 124  
Tel./fax: +40 266 372 145 
e-mail: salvator@salvator.ro
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HOTEL OZON *** / Hargitafürdő, Ozon u. 
Tel./fax: +40 366 100 141,+40 736 650 893  
e-mail: rezervari@hotelozon.ro, office@hotelozon.ro 
www.hotelozon.ro

MANDALA PANZIÓ *** / Hargitafürdő, Tel.: +40 266 324 292, 
+40 740 885 242, +40 743 432 638 
e-mail: reservation@mandalapanzio.ro

MÁRTON PANZIÓ** / Hargitafürdő 83. 
Tel.: +40 723 500 587, +40 722 953 163 
e-mail: szilard.marton@gmail.com

TIROL PANZIÓ *** / Hargitafürdő 
Tel.: +40 744 798 500, +40 755 433 886 
e-mail: office@klumpa.ro, www.klumpa.ro

TÓFALVI PANZIÓ *** / Hargitafürdő 10., 
Tel.: +40 740 652 973 
e-mail: tofalvieva@yahoo.com, www.tofalvipanzio.ro

UZ BENCE MENEDÉKHÁZ** / Hargitafürdő 15.  
Tel.: +40 266 324 394, +40 745 629 337  
e-mail: uz_bence@yahoo.com www.uzbence.ro

SPORTSPORT
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
Fun Bike Kerékpárszaküzlet / Mihail Sadoveanu u. 8. 

tel.: 0745 512 679, www.funbike.ro
Nóra Sportcentrum / Mihail Sadoveanu u. 36. 

tel.: 0751 285 656, www.funbike.ro
Zergeszakbolt / Petőfi Sándor u. 33. 

tel.: 0740 144 318, zergeszakbolt.wordpress.com
KARESZ SPORT / Vörösmarty u. 25. 

tel.: 0740 890 725, www.kareszsport.com
300 Bowling Club / Szentlélek utca 41. sz.  

tel.: 0266 316 380, www.300bowlingclub.ro

TAXIKTAXIK
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 SÜRGŐSSÉGI HÍVÓSZÁMOK 
EGYSÉGES SÜRGŐSSÉGI HÍVÓSZÁM: 112
RENDŐRSÉG: 0266 205 000 – megyei, 0266 311 283 – városi
MENTŐSZOLGÁLAT: 0266 310 229, 0266 310 562,  

0266 371 229
KÖZÜZEMEK Rt. (állandó hibaelhárító):  

0747 130170
HARVÍZ Rt.: 0758  770 040
ÁRAMSZOLGÁLTATÓ – HIBABEJELENTÉS: 0800 500 929
Hegyimentő közszolgálat: SALVAMONT: 0725 826 668
S.O.S. TELEFONOS LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT – 

hétköznap 19.00–23.00 óra között 
0754 800 808 Orange-hálózat 
0723 800 808 Vodafone-hálózat

HASZNOS TELEFONSZÁMOKHASZNOS TELEFONSZÁMOK
MEGYEI TÁVHÍVÓSZÁM: 0266
CSÍKSZEREDA POLGÁRMESTERI HIVATALA 

Vár tér 1., tel.: 0266 315 120, fax: 0266 371 165  
varoshaza@szereda.ro, www.szereda.ro 

HARGITA MEGYE TANÁCSA 
Szabadság tér 5., tel.: 0266 207 700,  
fax: 0266 207 703, www.hargitamegye.ro 

PREFEKTUSI HIVATAL 
Szabadság tér 5., tel./fax: 0266 371 114,  
0266 372 061, 0266 372 080 
www.prefecturahr.ro 

MAGYARORSZÁG FŐKONZULÁTUSA – CSÍKSZEREDA 
Petőfi Sándor u. 45.  
időpontfoglalás, honosítási kérelmek: 0366 087 000 
időpontfoglalás, útlevélkérelmek: 0366 087 001 
egyéb ügyek: 0266 207 336 

ROMÁNIAI MAGYAR PEDAGÓGUSOK SZÖVETSÉGE 
Taploca u. 20., tel.: 0266 371 377, fax: 0266 312 852  
www.rmpsz.ro

SAPIENTIA – ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM 
CSÍKSZEREDAI KAROK 
Szabadság tér 1., tel.: 0266 314 657, fax: 0266 372 099 
www.csik.sapientia.ro

HELYI BUSZJÁRATOK 
Csíki-Trans Kft.,  
tel.: 0266 311 322, 0749 091 524 
office@csiki-trans.ro, www.csiki-trans.ro

VASÚTÁLLOMÁS 
Brassói u. 11., tel.: 0266 315 102

VASÚTI JEGYIRODA / Brassói u. 11., www.cfr.ro

CSÍK-INFO
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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




