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PÁRBESZÉD, SÖTÉTBEN 
koncertszínház Csoóri Sándorról

2022. április 2., szombat, 19 óra, Csíki Játékszín
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Csoóri Sándor: Szőlőhegy, háború előtt

Akkor még nem volt háború
s nem voltak itt ez értelmetlen kövek és gerendák:
a pusztulás anyajegyével megjelölt romok –
A pincék homlokán, fönt, napóra villogott.

Egyetlen hosszú nap volt itt a nyár,
egyetlen hosszú nap volt itt az életem.
Ültem hullámzó cseresznyeágon, drótként kifeszült szeleken
s nem is emlékszem igazán:
gyerek voltam-e vagy madár.

Akkor még nem volt háború
s nem voltak halottaim, kik az idő törmelékei közt
feküsznek, mint a rongybabák –
Vasárnapló legények itták a vad novát
s nézték a csonka Holdat: isteni rézfokos volt,
melyet egy betyár az ég gerendájába belevág.

Akkor még nem volt háború
s nem kellett egyetlen szorongás
és egyetlen bosszú bűvöletében élnem –
Úszott a Nap a szarvasok szemében
s szép neve volt a Földnek,
gyermeki szép neve volt.

Birsalmasárga hegy, pincék és seregélyek,
a piros szőlővessző időmön átparázslik.
Mindenütt nyár van most is,
de ez már másik –
visszhangot keresek és társakat, hogy éljek.

szereda.Origo 
Havonta megjelenő ingyenes programmagazin. 

Megjelenik 2600 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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PÁRBESZÉD, SÖTÉTBEN – koncertszínház Csoóri Sándorról
2022. április 2., szombat, 19.00 / Csíki Játékszín

Felsorolni is nehéz lenne a koronavírus-járvány negatív 
hatásait, de hál’ Istennek volt, van  számos ellenpélda is. 
Ilyen Vecsei H. Miklós és művésztársai Párbeszéd, sötétben 
című koncertszínházi előadása, melyet Csoóri Sándor 
életművéből állítottak össze, és amely a mai eltávolodás 
és uniformizálódás ellen keres szenvedélyes és egymásra 
figyeléssel teli válaszokat.

„Az előadást receptre kellene felírni. Az egész 
társadalomnak” – írja Korcsmáros Felícia az index.hu-n 
megjelent kritikájában. 

Nos, kedves csíkszeredaiak, a recept kiállítva! Következzen 
egy „orvosi látlelet” Vecsei H. Miklóstól!

Sokoldalúságról tesz tanúbizonyságot eddigi 
kultúraközvetítői tevékenysége. Küldetéstudat, útkeresés, sok 
fölösleges szabadidő vagy más motiválja mindezekre?

A szüleim szociális munkások és pedagógusok. Az ő 
példájuk által mindenképpen olyan dolgokkal szerettem 

volna foglalkozni az életemben, ami ad az embereknek. 
A színház és a színházban található különböző művészetek 
mind nagyon sokat tudnak segíteni mind saját magam 
megértésében, mind rajtunk keresztül az embereknek, 
hogy elhelyezzék magukat a világban. Így aztán 
hivatásként gondolok arra, amit csinálok, és hálás lehetek, 
hogy eszméletlen alkotótársakkal sodor össze újra és újra 
az élet. 

A Csoóri Sándor munkássága előtt tisztelgő előadást 
megelőzően Arany János, József Attila és Pilinszky János 
életművéből is alkottak estet. Honnan jött a sorozat ötlete, s 
miért pont ők lettek a kiválasztottak?

Ez igazából véletlenszerűen alakult így, nem terveztünk 
sorozatot. A mi generációnknak példaképekre van 
szüksége. Ha belenézünk a hírekbe, nem igazán 
találkozunk olyan gondolkodókkal, akik önreflexíven és 
építő jelleggel állnának előttünk. De ha visszatekintünk a 
reformkorba vagy a 20. századi magyar irodalomba, akkor 
hálásak lehetünk, hogy magyar az anyanyelvünk, és van, 
kinek megfogjuk a kezét. 

A karanténidőszak alatt kinyílt az a bizonyos fiók, amelyben 
a „ha egyszer lesz időm” típusú munkák vannak. Köthető egy 
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CSÍKSZEREDA VÁROSHÁZA
www.szereda.ro

konkrét verssorhoz, egy mondathoz az az aha-élmény, hogy 
a Csoóri-gondolatiságot előtérbe kell állítani? Azaz, mi súgta, 
„(...) menj oda (...) s ha nincs út, hát te légy az út oda”?

Csoóri Sándorra valóban a karanténidőszak alatt találtunk 
rá. A Szőlőhegy háború előtt című versében volt egy sor: 
„Visszhangot keresek és társakat, hogy éljek.” Így indult el 
a kapcsolatunk, mivelhogy én is és az alkotótársaim is ezt 
keresik. Visszhangot és társakat, hogy éljünk. 

A Párbeszéd, sötétben című est létrehozásában 
alkotótársai Kiss Flóra, Mihalik Ábel, Ratkóczi Huba és 
Frimmel Jakab. Csíkszeredában viszont más felállásban 
lépnek színpadra. 

Flórát pár éve ismerem. Csodálatos énekesnőnek és jó költői 
gondolkodású embernek tartom. Vele együtt kezdtük el 
olvasni a műveket, aztán amikor összeállt egy tervezett 
tematika, akkor az kiadta a formát: koncertszínház. Ehhez 
pedig korosztályunk legjobb zenészeit hívtuk segítségül, 
valamint a Kiégő Izzók csapatát, amely hihetetlenül merész, 
vetített látványvilágot álmodott mögénk. 

Csíkszeredában Hegedűs Bori lesz velünk, aki a 2022-es 
turnéra csatlakozott a Párbeszéd, sötétben produkciójához. 
Bár még csak 19 éves, kezdi a magyar könnyűzenei élet egyik 
legkeresettebb hangjává kinőni magát. Legutóbb Tempfli 
Erikkel közös „Anya” című dalukkal láthatta a közönség A Dal 
döntőjében. 

Amint a felvezetőben is említettük, receptre való az ilyen 
jellegű előadás. Ehhez kapcsolódva: alkotóként (stílszerűen: 

kultúrdoktorként), kérem, érveljen: miért nézze meg a 
csíkszeredai közönség ezt az előadást?  

A látvány, a zene és az előadás minősége, remélem, magáért 
fog beszélni, de ezeken felül már-már életbevágóan fontos 
Csoóri gondolatisága a mai világban. Megpróbálták őt 
karaktergyilkolni a 90-es években, pedig a rendszerváltás 
előtt ő volt a közös metszéspont. Nagyon hiányoznak 
a világunkból a hídemberek. Ő valóban az volt. Mi 
megpróbáltuk elhozni az ő legszebb és legerősebb 
gondolatait, amit ha együtt hallunk, az örökre összeláncolhat 
minket, és segít közös célokat találni. 

Vecsei H. Miklós Junior Prima-díjas színművész, a Színház- és 
Filmművészeti Egyetemen végzett, gyakornoki évét a debreceni 
Csokonai Nemzeti Színháznál töltötte, majd 2015–2020 között 
a Vígszínház tagja (A Pál utcai fiúk előadás Nemecsekjeként 
nagy népszerűségre tett szert). Ifj. Vidnyánszky Attilával 
közösen vezeti a fiatal színházi alkotók közösségeként 
2017 elején alakult Sztalker Csoportot, amely egy, az Arany 
János-évforduló apropóján készült, első saját bemutatóval 
(Kinek az ég alatt már senkije sincsen) indult útjára. Vecsei H. 
Miklós hívta életre 2018-ban POKET néven a Sztalker Csoport 
olvasást népszerűsítő projektjét. Szövegkönyveket és verseket 
ír, a SZFE doktori iskolájának hallgatója, több színházban is 
vendégszerepel, filmekben játszik, 2021 márciusától a Lapozz 
99 irodalmi podcast műsorvezetője.
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Rodrigo García: AGAMEMNON
Bemutató előadás: 2022. április 1., 3., péntek, vasárnap, 19.00 / nagyterem

Visszatértem a bevásárlóközpontból és istenesen 
megvertem a fiamat... – így indul Rodrigo García darabja. 
Általánosságban véve az ő célja a jelenkori kapitalista 
fogyasztói társadalom kritizálása. A téma rendkívül 
aktuális és a társadalom diktálta „muszáj”-ról szól, amivel 
mindannyian nap mint nap találkozunk. Az előadás a 
performansz határát súrolja, amely által a színész–
néző kapcsolat szorosabbá válik, ami a színész lélektani 
realizmusát segíti, ugyanakkor a nézőt szimbó-
lumokkal és harsány képekkel bombázza, akárcsak a 
mindennapok.

Az előadást 16 éven felüli nézőinknek ajánljuk.

Szereposztás
Fekete Bernadetta / Puskás László

Fordító: Veress Albert
Az eredetivel összevetette: Budaházi Attila
Díszlet- és jelmeztervező: Ruxandra Manole
Zenei aláfestés: Alejandro Duran
Rendező: Alejandro Duran
Produkciós vezető: Keresztes Szabolcs
Képzőművészek: Keresztes-Nyírő Anna, Kreuzer Emmy, Nagy 
Réka, Székely Hanna
Ügyelő: Kraft Noémi
Világosító: Hátszegi Ákos, Hangosító: Szép Szabolcs

A MAGYAR KÖLTÉSZET NAPJA
2022. április 11., hétfő

Egész napos programsorozattal ünnepli a magyar költészet 
napját  a Csíki Játékszín a Role zenekar közreműködésével. 
A Tizenegy címet viselő, hagyományos költészet napi műsor 
keretében  április 11-én 11 órától versek hangzanak el a 
társulat színészeinek előadásában a színház lépcsőin.

Emellett slam poetry és kihelyezett könyvtár színesíti 
a programot. A megyei könyvtár jóvoltából hangulatos 
olvasókuckókat alakítanak ki a színházban, ahol az évfordulós 
költők köteteit vehetik kézbe az olvasók. Este pedig a Role 
együttes és a színház társulata készül közös előadással. 

TÁNCVILÁGNAPI ESEMÉNYEK
2022. április 29–30.,  péntek–szombat

Kétnapos eseménnyel készül a tánc világnapja alkalmából a 
Csíki Játékszín. Pénteken flashmobra, majd közös táncolásra 
számíthatnak az érdeklődők a Just Dance nevezetű 
társasjáték modelljére. Szombaton hiphop és kortárs 
workshopok mellett filmvetítés is szerepel a programban.

Az esemény helyszíne a színház előtti tér, a rendezvényen 
való részvétel ingyenes és korosztálytól független.
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A színház fenntartja a műsorváltoztatás jogát!                                                             További információk: www.csikijatekszin.ro

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

valamint előadások előtt egy órával. Információk és helyfoglalás a 0748-168-506-os telefonszámon. (9.00 – 15.00 között) 

1.

2.

3.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

21.

23.

25.

27.

28.

29. 30.

Rodrigo García AGAMEMNON Alejandro Duran: | r.: 

Rodrigo García AGAMEMNON Alejandro Duran: | r.: 

Rodrigo García AGAMEMNON Alejandro Duran: | r.: 

Rodrigo García AGAMEMNON Alejandro Duran: | r.: 

PÉNTEK, 19.00 | BEMUTATÓ | nagyterem

VASÁRNAP, 19.00 | BEMUTATÓ | nagyterem

SZOMBAT, 19.00 | nagyterem

VASÁRNAP, 19.00 | nagyterem

PÁRBESZÉD, SÖTÉTBEN – koncertszínház Csoóri Sándor életműve alapján

SZOMBAT, 19.00 | vendégelőadás | nagyterem

Költészetnapi események a ROLE zenekar közreműködésével

HÉTFŐ, 11.00 | Csíki Játékszín

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

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

SZERDA, 19.00  |  Hunyadi László Kamaraterem

CSÜTÖRTÖK, 19.00  |  Hunyadi László Kamaraterem

Varró Dániel: CSEPPINKÓKA KALIMBABA SZENZÁCIÓS ANYAKALANDJA
| r.: Blénessy Enikő

Varró Dániel: CSEPPINKÓKA KALIMBABA SZENZÁCIÓS ANYAKALANDJA
| r.: Blénessy Enikő

CSÜTÖRTÖK 1 Hunyadi László Kamaraterem, 1 .00 |

VASÁRNAP 1 Hunyadi László Kamaraterem, 1 .00 |

Dés László – Nemes István – Böhm György – Korcsmáros György – Horváth Péter:

VALAHOL EURÓPÁBAN | r.: Somogyi Szilárd

Dés László – Nemes István – Böhm György – Korcsmáros György – Horváth Péter:

VALAHOL EURÓPÁBAN | r.: Somogyi Szilárd

VASÁRNAP, 19.00 |  nagyterem

HÉTFŐ, 20.00  |  Sepsi Aréna

Carlo Goldoni: KÉT ÚR SZOLGÁJA | r.: Barabás Árpád

PÉNTEK, 19.00  |  Az UDVARTÉR TEÁTRUM vendégelőadása | nagyterem

Leo Stein – Jenbach Béla – Kálmán Imre CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ Sebestyén Aba: | r.: 

KEDD, 19.00 |  nagyterem

Leo Stein – Jenbach Béla – Kálmán Imre CSÁRDÁSKIRÁLYNŐ Sebestyén Aba: | r.: 

SZERDA, 19.00 |  nagyterem

Molière TARTUFFE Victor Ioan Frunză: | r.: 

CSÜTÖRTÖK, 19.00 | nagyterem

Molière TARTUFFE Victor Ioan Frunză: | r.: 

SZOMBAT, 19.00 | nagyterem

TÁNCVILÁGNAPI ESEMÉNYEK
PÉNTEK és SZOMBAT  | Csíki Játékszín

2221
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CSÍKI KAMARAZENEKAR

AZ ÁLLATOK FARSANGJA – családi hangverseny kicsiknek, nagyoknak
2022. április 6., szerda, 18.00 / Csíki Mozi

Camille Saint-Saëns francia zeneszerző Az állatok farsangja 
című, 14 darabocskát felölelő ciklusát házi muzsikálásra 
szánta, és nem járult hozzá nyilvános bemutatásához. Csupán 
halála után ismerhette meg a nagyközönség ezt a hallatlanul 
szellemes karikatúrasorozatot. Életrajzírója, James Harding 
szerint a zeneszerző „mélyen meg lett volna sértve, ha tudja, 
hogy összes művei közül ez az extravagáns szellemeskedés 
lett a legnépszerűbb”.

A mű tele van néhol csacska, néhol fanyar zenei 
karikatúrákkal: az Elefánt bumfordi zenéje például Berlioz 
szimfonikus költeményéből, a Faust elkárhozásából kölcsönzi 
hangjait, a Teknősbéka Offenbach-muzsikára lép be, a 
Kövületek című tétel Rossini Sevillai borbélyára utal. Mi több: 
kicsúfolván zenésztársait és önmagát is, a zongoristák is 
helyet kaptak az állatok között.

Fellép a Csíki Kamarazenekar, aki pedig végigvezet a 
történeten: Adorján Csaba.

A jegyek az előadásra 15 és 10 lejbe kerülnek, melyeket a 
www.bilete.ro honlapon, illetve a Csíki Mozi jegypénztárában 
lehet megvásárolni.

A CSÍKI KAMARAZENEKAR HANGVERSENYE
2022. április 30., szombat, 19.00 / Csíki Mozi

E hónap végén városunkba látogat a nagyszerű Kelemen–
Kokas házaspár, akiket elkísér a hegedűben szintén 
tehetséges gyermekük, Kelemen Gáspár. A zenészcsalád 
másfél évvel ezelőtt adott hangversenyt a Kamarazenekar 
élén, akkor még teljes közönségzár alatt, élőben közvetítve 
az előadást.

Műsorukon 19. és 20. századi művek szerepelnek.
• Mendelssohn-Bartholdy: 10., h-moll szimfónia
• Weiner Leó: 1. divertimento

• Wieniawski: D-dúr polonéz, no. 4.
• Csajkovszkij: Firenzei emlék

Meghívottak:
Kelemen Barnabás, 

Liszt Ferenc-, Kossuth-, 
Bartók-Pásztory-díjas 
hegedűművész, 
Kokas Katalin, Liszt 
Ferenc-díjas brácsa- és 
hegedűművész. Szólót 
játszik gyermekük, 
Kelemen Gáspár.

A jegyek az előadásra 
20 és 10 lejbe kerülnek, 
melyeket a www.
bilete.ro honlapon, 
illetve a Csíki Mozi 
jegypénztárában lehet 
megvásárolni.
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Dr. Porkoláb Imre: A VÁLTOZÁS EREJE – előadás
2022. április 1., péntek, 18.00 / Csíki Mozi

A Romániai Magyar Közgazdász Társaság csíkszeredai szervezete 
és Csíkszereda Városháza szervezésében egy olyan előadásra 
várjuk az érdeklődőket, melyben dr. Porkoláb Imre elsősorban az 
„energiamenedzsment” témához kapcsolódó alapvető mítoszok 
lerombolására és a tartós csúcsteljesítmény fenntartására 
fókuszál, a kiszámíthatatlan (VUCA) környezetben, a digitális 
transzformáció korában, innovatív időmenedzsment és vezetői 
döntéshozatali módszereket és ötleteket bemutatva.

A jövőben a túlélés formulája eléggé egyértelmű: valaki vagy 
adaptálódik az egyre gyorsabb ütemben változó viszonyokhoz, 
vagy végérvényesen lemarad. Ez egyaránt igaz az egyéni 
adaptációs képességek fejlesztésére, az időmenedzsment- 
képességekre, valamint a szervezeti szintű adaptációra.

Dr. Porkoláb Imre több éves hazai és nemzetközi 
szervezetfejlesztési, innovációs és rendszerfejlesztési vezetői 

tapasztalattal, illetve 
7 évnyi multinacionális 
szervezetnél (NATO/
Pentagon) töltött 
globális stratégiai 
változás menedzsment 
tapasztalattal 
rendelkezik. Több 
mint 30 éven át – 
részben elit katonai 
alakulatoknál – szerzett vezetés, képesség-fejlesztés, 
szervezetátalakítás témában jártasságot. Éles katonai 
terepismeret (Irak/Afganisztán, Különleges műveletek) van 
birtokában. Egyedülálló képzések a világ legjobb oktatási 
intézményeiben (UK Sandhurst, USA Stanford/Harvard/NPS, 
HU NKE/Corvinus).

INDULNOM KELL 2.0 – László Attila és Vigyinszki Máté koncertje
2022. április 12., kedd, 19.00 / Szakszervezetek Művelődési Háza

Az Indulnom kell 2.0 című koncertsorozatával indul útra László 
Attila és Vigyinszki Máté. 2022 áprilisában a tavaszi erdélyi turné 
során Csíkszeredába is ellátogat a zenészpáros.

A belépőjegy ára 40 lej, elővételben megvásárolható a 
Szakszervezetek Művelődési Házának jegypénztárában.

INEFFABLE feat. BILL LAURANCE – koncert
2022. április 23., szombat, 19.00 / Szakszervezetek Művelődési Háza

Az Ineffable újra egy vendégelőadóval lép színpadra, 
Barabás Lőrinc után ezúttal Bill Laurance-szel. Az 
angol zongorista, billentyűs, zeneszerző, producer, 
négyszeres Grammy-díjas előadóművész az új műfajt 
megteremtő Snarky Puppy zenekar egyik alapító tagjaként 
számtalanszor bejárta a világot, több száz koncertet 
játszott rajongói tízezreinek.

A csíkszeredai koncerten Laurance- és Ineffable-kompozíciók 
mellett közös improvizációk is elhangzanak.

Jegyek a bilete.ro oldalon válthatók.
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A HONFOGLALÁS ELŐTTŐL AZ EURÓPAI UNIÓ UTÁNIG SOROZAT 
ÁPRILISI ELŐADÁSAI

Tóth Boglárka: ÖTSZÁZ ÉVES TETŐSZERKEZETEK CSÍKBAN
2022. április 8., péntek, 18.00 / Csíkszereda Városháza díszterme

A legújabb kutatások során fény derült rá, hogy a Csíki-
medence négy plébániatemplomát ma is a középkori, 15–16. 
században épített tetőszerkezet fedi. A dendrokronológiai 
vizsgálatok révén immár évre pontosan ismert a 
csíkszentgyörgyi, a csíkkozmási, a csíkszentmihályi és a 
csíkmenasági templom ma álló fedélszerkezetének építési 
éve, ami egyben a késő gótikus szentélyek építésének idejét 
is kijelöli. Szintén a tetőszerkezet faanyagának évgyűrű-
vizsgálata alapján tudjuk, hogy mikor épült a csíkkarcfalvi 
templom ma álló, késő gótikus szentélye.

Az előadás betekintést nyújt a történeti faszerkezetek 
dendrokronológiai kormeghatározásának rejtelmeibe, 
és megismerhetjük a Csíki-medence eddig lappangó 
emlékanyaga, a középkori templom-tetőszerkezetek 
jellemzőit, helyi jellegzetességeit. Szó lesz fahasználatról, 
famegmunkálásról, ácskötésekről, ácsjelekről, valamint a 
templomok késő középkori építéstörténetéről.

Tóth Boglárka budapesti származású régész, 20 éve él 
Csíkszeredában, négy kamasz gyerek édesanyja. Budapesti 
tanulmányait követően műemlékvédelmi képzésben vett 
részt Németországban, majd dendrokronológiai kutatásokra 
szakosodott. Férjével, a szintén régész Botár Istvánnal 2007-

ben labort alapított Csíkszeredában. Ez Románia egyetlen 
dendrokronológiai kutatólaborja, amely kifejezetten történeti 
keltezéssel foglakozik. Munkájuk során már több mint 300 
erdélyi műemlék (templomok, világi épületek faszerkezetei, 
faelemei), műtárgy (oltárkép, mennyezet, stallum, hangszer), 
illetve régészeti falelet esetében végeztek dendrokronológiai 
kormeghatározást (www.dendrolab.ro).

Tircsné Dr. Propper Valéria: MAGYAR ÍRÓK A VILÁGHÁBORÚ(K) 
ÉS TRIANON POKLÁBAN
2022. április 22., péntek, 18.00 / Csíkszereda Városháza díszterme

Tircsné Dr. Propper Valéria irodalomtörténész A magyar 
történelem legsötétebb napjai alcímet viselő előadásának 
alapját Gyóni Géza költő és vitéz Somogyváry Gyula költő-író 
műveiből készült összeállítás alkotja. Mindketten katonaként 
harcoltak az I. világháborúban. Gyóni Géza hadifogolyként a 
krasznojarszki orosz fogolytáborban, Szibériában halt meg, 
néhány nappal főhadnagy öccse után, elborult elmével, 33. 

születésnapján. Ha semmi mást nem írt volna, csupán 1914 
novemberében Przemysl ostrománál a Csak egy éjszakára 
című költeményét, már ezzel az egyetlenegy verssel is beírta 
volna magát az irodalmi panteonba. 

Somogyváry Gyulának még nehezebb sors jutott, mint 
Gyóni Gézának. Somogyváry végigharcolta az első nagy 
háborút, megérte az összeomlást, a Tanácsköztársaság 

ESEMÉNY / RENDEZVÉNY 
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minden nemzetáruló aljasságát, amelynek  egyenes 
következménye lett a trianoni tragédia. Majd néhány 
reménykeltő konszolidált év után ismét rákényszerült, hogy a 
második nagy háborúban is katonaként védje hazáját.

Egy életrajzírója úgy fogalmazott, hogy: „Akit mind a német 
Gestapo, mind a magyar Államvédelmi Hatóság méltónak talált 
az elhurcolásra, az csak igaz magyar ember lehet….”

Mert Somogyváry Gyula fogoly volt Mauthausenben, 
majd összes könyvét betiltották a magyar kommunisták, akik 
aztán el is hurcolták a kistarcsai fogolytáborba, ahol máig 
tisztázatlan körülmények között életét vesztette. De írásai, a 
betiltás ellenére rejtve, titkolva, bújtatva, de fennmaradtak. 

E két igaz magyar ember életéről, írásairól, a háborúról, 
Trianonról, a magyar sorsról beszél előadásában, megrázó 
vetített képek és filmrészletek kíséretében Tircsné Dr. Propper 
Valéria irodalomtörténész, nyugalmazott könyvtárigazgató.

Tircsné Dr. Propper Valéria (Miskolc, 1952) bölcsészdoktor, az 
irodalomtudományok doktora.

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

Botár István: MÉG EGYSZER A CSÍKI VÁRAKRÓL 
2022. április 29., péntek, 18.00 / Csíkszereda Városháza díszterme

A Hargitán hosszan elszórtan helyezkednek el a 
csíkszentdomokosi Várbükkön, Rákoson a pogányvári sziklán, 
a Csicsótól keletre, a zsögödi Harom csúcsán, illetve  a 
Tusnádi-szoros fölé magasodó Vártetőn sorjázva középkori 
váraink.  A csíki várakról korábban már többször volt szó. 
Gondolták őket rabonbánok (bármi is legyen ez) fészkének, 
határvédő várláncolat tagjainak, közösségi mentsvárnak, 
újabban magánvárnak. Mindegyik felfogás mellett és ellen 

is hozhatók érvek, ellenérvek, és bizonyos, hogy nem csak 
egyetlen magyarázat, nem csak egy megoldása van ennek a 
kérdésnek. Az idén folytatott Rákos-pogányvári ásatás során 
merült fel egy kézenfekvőnek tűnő, eddig kevés figyelmet 
kapó szerep. Az előadás során a korábbi álláspontokat és 
ezt az újabb feltételezést mutatjuk be, bízva abban, hogy 
közelebb jutunk a várak történeti szerepének megértéséhez.

Botár István (Csíkszereda, 1976) a Csíki Székely Múzeum 
régésze, Budapesten az ELTE Régészeti Intézetében szerzett 
diplomát (2001), illetve ugyanott doktori fokozatot (2015). 
Disszertációjának témája a Csíki-medence középkori 
településtörténete volt, amelyet 2016-ban a magyarországi 
középkorászok szakmai közössége Kubinyi-díjjal méltatott. 
Feleségével alapította és működteti Románia egyetlen 
olyan dendrokronológiai laboratóriumát, amely történeti 
faszerkezeteket és faberendezéseket kutat és keltez. 
Munkájuk során közel 300 erdélyi műemléket datáltak.

Kutatási területei Székelyföld és kiemelten Csík 
népvándorlás és középkori településtörténete, középkori 
egyházi építészet, dendrokronológia. 

Rendszeresen ad elő és publikál hazai és nemzetközi 
konferenciákon, illetve szakmai folyóiratokban, 
konferenciakötetekben, közléseinek száma hetven körüli. 
Meghívott egyetem meghívott előadója. Csík középkori 
régészetét-történetét feldolgozó monográfiája a budapesti 
Martin Opitz Kiadónál idén lát napvilágot.

Nős, négy gyermek édesapja.
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FREE CAMP 2005–2021 – retrospektív kiállítás
Megnyitó: 2022. április 21., csütörtök, 18.00 / Szakszervezetek Művelődési Háza, márványterem

2005-ben a Free Camp Nemzetközi Képzőművészeti 
Alkotótábor abból a megfontolásból indult Csíkszeredában, 
hogy egyrészt a Székelyföldről is be lehessen pillantani, 
hová, merre tart a huszonegyedik században a világ 
képzőművészete, másrészt pedig kimondottan érdemesnek 
és érdekesnek tűnt felfedezni azt is, miként látnak minket 
más országok képzőművészei, mit vesznek észre mindabból 
a természetes és épített, társadalmi, közösségi és emberi 
környezetből, ami számunkra már otthonos, megszokott. 

A Hargita Megye Tanácsa és a Hargita Megyei Kulturális 
Központ szervezésében, valamint Csíkszereda Megyei Jogú Város, 
több magántámogató segítségével több mint másfél évtized 
alatt sikerült a FREE Campnek kiteljesednie. Több mint száz 
képzőművész érkezett vagy tért vissza Hargita megye székhelyére. 
A tábor mindvégig nyitva maradt a művészetkedvelők előtt is. 
Ugyanakkor a táborokban mindvégig jelen voltak a műkritikusok 
is, hogy ne csupán az eredményt lássák, hanem napról napra ők is 
nyomon követhessék az alkotás folyamatát. 

Az összegező kiállítás gazdag és változatos válogatás az 
évek során kialakult, igen értékes Free Camp-gyűjteményből 
és lehetővé teszi a látogatónak, hogy betekinthessen korunk 
posztmodern képzőművészeti világának a belső életébe, 
a huszonegyedik század vizuális nyelvének megannyi 
átalakulására, önkifejezésének szerteágazásaira, mindazokra 
a reflexiókra és önreflexiókra, ahogyan a művészek 
válaszolnak az oly gyorsan átalakuló külső világunk és a 
belső, emberi értékrendszerek közel sem mindig harmonikus 
érintkezési felületeiből fakadó kérdésekre. 

A kiállítás június 9-ig látogatható.

Bajkó Attila: KÉT VILÁG – kiállítás
Megnyitó: 2022. április 28., csütörtök, 18.00 / Megyeháza Galéria

„Játsszunk egy kis asszociációs játékot! Ha Bajkó Attila, akkor 
ló, vadló, mese, hegyek, fa, világok, hit, színek, ellentétek, 
árnyék, szeretet, szenvedély, kérdések, energia, lendület. Ezek 
egyszerre is jelen lehetnek. A mese sorozatában az archaikus 
szimbolikus világ újrateremtése játszik szerepet, természetesen, 
könnyed, játékos ecsetvonásokkal. A fa tökéletes alapanyagnak 
bizonyult, ezt a lelkületet csakis természetes alapokkal lehet 
közvetíteni. A most látható festményeiben is a kettős világ 
tükröződik: a fent és a lent. A földiek árnyéka az égben, az 
égi energiák lenyomata a földön. Mindez egy természetközeli 
színvilággal. Az alkotói folyamatban is jelen van a kettősség. 
Az alföldi nagyváros lüktetése hozza létre azokat a műveket, 
amelyeket a Csíki-havasok ihlettek. Az archaikus világ 
újrateremtése valósul meg modern technikák által. Amikor 
már azt hiszed, hogy alaposan megnéztél egy képet, eljutott 
hozzád, megszólított, akkor veszed észre, hogy a szürrealitás 

elemei között, hopp, megjelenik egy ló, egy szarvas, egy hegyi 
templom, patak vagy hal. Nem változik naiv festészetté, és nem 
marad szürreális sem. Egyszerűen csak hat!” (Molnos Ildikó)

A kiállítás május 19-ig látogatható.
A kiállítás szervezője: Hargita Megye Tanácsa, a Hargita 
Megyei Kulturális Központ és a Megyeháza Galéria.



13                   

ESEMÉNY / RENDEZVÉNY ESEMÉNY / RENDEZVÉNY 

Április 2., Elsőszombat
16 órától kezdetét veszi az ünnepélyes Szűz Mária-köszöntő. 18 órától szentmise 

lesz, majd ünnepélyes rózsafüzér és gyertyás körmenet.

Április 10., Virágvasárnap, az Úr szenvedésének vasárnapja
Ma Jézus Jeruzsálembe való bevonulása emlékére ünnepélyes bevonulást 

tartunk, barkaágakat szentelünk és körmenetet tartunk. 
Szentmisék rendje: 8, 10.30 és 18 óra.

Április 12., kedd
Kezdetét veszi a Szent Antal-nagykilenced. I. imaalkalom. 

Szentmisék rendje: 8, 10.30 és 18 óra.

Április 14., Nagycsütörtök
A kegytemplomban reggel 7.30-tól imádkozzuk Jeremiás siralmait. 

18 órától Szentmise az utolsó vacsora emlékére.

Április 15., Nagypéntek
Reggel 5 órától keresztutat végzünk a Jézus-hágón. A kegytemplomban 7.30-tól 
imádkozzuk Jeremiás siralmait. 10–16 óra között gyóntatás lesz a kolostor folyo-
sóján. Este 6 órától megünnepeljük Urunk Szenvedését. A szentsírnál elhelye-

zett perselyadományaikat a Szentföld megsegítésére fogjuk továbbítani.  

Április 16., Nagyszombat
A kegytemplomban reggel 7.30-tól imádkozzuk Jeremiás siralmait. 9 és 17 óra 

között csendes Szentségimádás lesz a Szentsírnál. 10–16 óra között gyóntatás lesz 
a kolostor folyosóján. Este 8 órától Húsvéti Vigília ünneplése, feltámadási szer-
tartás és körmenet. Kérjük, hogy a szertartásra hozzanak magukkal gyertyát.

Április 17., HÚSVÉTVASÁRNAP. KRISZTUS FELTÁMADÁSA
Szentmisék rendje: 8, 10.30 és 18 óra.

Reggel 7-től és a 8 órás szentmise után eledelszentelés lesz.

Április 18., HÚSVÉTHÉTFŐ
Szentmisék rendje: 8, 10.30 és 18 óra.

Április 19., kedd
Szent Antal-nagykilenced II. Szentmisék rendje: 8, 10.30 és 18 óra.

Április 24., HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA. AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA

Április 26., kedd
Szent Antal-nagykilenced III. Szentmisék rendje: 8, 10.30 és 18 óra.

A kegytemplomban a Szentmisék sorrendje: hétköznap reggel 7.30-tól 
és 18 órától, vasárnap reggel 8-tól, 10:30-tól és 18 órától.

Minden Szentmise előtt gyóntatunk. 

Ferences Rendház – Csíksomlyó, tel.: 0266–371449 
iroda@csiksomlyo.ro    templomigazgato@csiksomlyo.ro 

Áprilisi események 
a Szűzanya csíksomlyói

kegytemplomában, pápai kisbazilikában

Szeretettel várjuk önöket! Pax et bonum!
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KÁJONI JÁNOS MEGYEI KÖNYVTÁR
https://konyvtar.hargitamegye.ro

GYERMEKKÖNYVEK NAPJA 
2022. április 1., péntek,  10.00–14.00 / Kájoni János Megyei Könyvtár

A Gyermekkönyvek Nemzetközi Napját április 2-án, Hans 
Christian Andersen dán meseíró születésnapján ünnepeljük. 
A jeles nap alkalmából a Kájoni János Megyei Könyvtár 
gyermekkönyvtára különleges hangulatú, színes könyves 
világa hívogatja a gyerekeket az épület földszintjén. 
Tavaly év végén beszerzett új, játékos hangulatú polcok és 
színes ülőbútorok még vonzóbbá, mesésebbé varázsolják 
a játéksarkat és a nagyobbaknak kialakított tanulósarkat. 
Az új polcokon rengeteg érdekes, új könyv sorakozik, akár 
egyedül, szülőkkel vagy csoportosan érkeznek a könyvtárba 
a gyerekek, szívesen töltik itt szabadidejüket. A könyvtárosok 
segítenek nekik tájékozódni a könyvtár rendszerében, hogy 

a polcokon mindenki megtalálja az őt leginkább érdeklő 
olvasmányt. 

Április 1-jén, pénteken magyar és román nyelvű 
gyermekfoglalkozásokat is szerveznek, amelyek az olvasásra 
és a könyvekre irányítják a figyelmet. 

A könyvtár bábcsoportja 10 órától a Păpuşica Bălăioară 
című román nyelvű elődást játssza, míg 12 órától Hans 
Christian Andersen meséiből papírszínházat tekinthetnek 
meg a gyermekek magyar nyelven.  

A foglalkozásokon egyénileg és csoportosan is részt lehet 
venni. Nagyobb létszámú csoport esetén a részvétel feltétele az 
előzetes jelentkezés a következő telefonszámon: 0266–371 988.

Bálint Magdolna: GYERMEKI SZÍVVEL – könyvbemutató
2022. április 6., szerda, 17.00 / Kájoni János Megyei Könyvtár  

„Ez a könyv a bennünk élő gyermekhez vezet, aki olykor fél, 
kiszolgáltatott, magányos, máskor vidám, önfeledt, boldog. 
És az út a gyermekhez… Te vagy, kedves olvasó, a felnőtt 
éned által, aki tapasztaltál eddigi felnőtt életéveid alatt 
fájdalmat, örömet, csalódást, elégedettséget. Építettél és 
romboltál magadban falakat, bejártad szíved csapdáit, és 
végül rátaláltál a belső öröm forrására, szomjadat oltva és 
gyógyító vízként táplálva a benned élő gyermeket. Életre 
hívtad, hogy utat mutasson és fényt gyújtson, mint egy 
üstökös életed egén.”

Az idézett sorok Bálint Magdolna Gyermeki szívvel 
című könyvének borítóján olvashatók. A Zsuffa Tünde 
magyarországi író ajánlásával megjelent kötetet 2022. április 
6-án, 17 órakor ismerheti meg a csíkszeredai közönség.

Bálint Magdolna 2006-ban fejezte be tanulmányait a 
kolozsvári BBTE Római Katolikus Teológia és történelem 
szakán, majd kozmetikát tanult Kolozsváron, 2007-től 2018-ig 
kozmetikusként, sminkesként és masszőrként dolgozott 
Csíkszeredában. Hét éve a kozmetikát mint szakmát tanítja 
Csíkszeredában, három éve pedig iskolában hittant és 
történelmet tanít Csík környéki falvakban helyettesítő 
tanárként, jelenleg Nagytusnádon és Újtusnádon. Korábban 
két terápiás jellegű könyve jelent meg (Füstös Magdolna 
néven): Hit, remény, szeretet (2015) és a Férfi a nőben (2018).  

A közönségtalálkozón Csata Orsolya televíziós szerkesztő 
mutatja be a kötetet és beszélget a szerzővel, Antal 
Zsuzsanna zenetanár és két tanítványa fuvolajátékával teszi 
ünnepélyessé a bemutatót.

EGY CSÖPPNYI AUSZTRIA – Interkulturális est
2021. április 7., csütörtök, 17.00 / Kájoni János Megyei Könyvtár

Az Interkulturális estek rendezvényeinek sorában Csíkban 
tevékenykedő, külföldi fiatal önkéntesek vetítéssel kísért 
előadásokon mutatják be saját országuk kultúráját, és 
beszélgetnek az érdeklődőkkel. A hetedik Interkulturális esten 

– a Care2Travel Egyesület és a Kájoni János Megyei Könyvtár 
közös szervezésében – Ausztria kultúrájába, történelmébe, 
szokásaiba, hagyományaiba nyerünk betekintést az osztrák 
önkéntes előadása által. 
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KÁJONI JÁNOS MEGYEI KÖNYVTÁR
https://konyvtar.hargitamegye.ro

Czilli Aranka: KÉSSEL ÉS VILLÁVAL – könyvbemutató
2022. április 13., szerda, 17.00 / Kájoni János Megyei Könyvtár 

A kortárs líra kedvelői Czilli Aranka kovásznai költő legújabb, 
Késsel és villával című verseskötetével ismerkedhetnek 
meg a Kájoni János Megyei Könyvtárban. A szerző 
beszélgetőtársa dr. Pieldner Judit, a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetem oktatója, irodalomkritikus.   

Czilli Aranka (Kovászna, 1982) fiatalon elnyerte a Magyar 
Művészeti Akadémia Fiatal Alkotók ösztöndíját, jelenleg 
Térey János alkotói ösztöndíjas. Elemi és középiskoláit 
szülővárosában végezte, egyetemi oklevelet Kolozsváron, 
a Babeş-Bolyai Tudományegyetem néprajz–magyar szakán 
szerzett 2007-ben. Rendszeresen közöl magyarországi és 
erdélyi irodalmi folyóiratokban. Három gyermek édesanyja, 
családjával szülővárosában él, magyartanárként dolgozik. 
Harmadik önálló kötete,  a Késsel és villával című verseskötet 
Varga Melinda szerkesztésében, Ördög Fanni illusztrációival 
jelent meg,  az Irodalmi Jelen Könyvek sorozatban.

„Czilli Aranka költészete fájdalomból és örömből szőtt 
pillanatmintás égtakaró. A mindennapok szinesztéziája, 

a székely táj és ember lírai lenyomata. Érzéki és érzékeny 
versvilág, nem harsány, nem hivalkodó, inkább finom és 
elegáns, ugyanakkor határozott és karakteres. A gyerekkor 
számtalan emléke, a hovatartozás, az identitás, a családi 
kötelékek, a nemzet, a haza, a hit leitmotívumok, e 
köré építkezik a költő. Olyan, akár egy szeletnyi ég, hol 
csillagmintás, hol felhőcsipkés, egyszer vakítóan kék, máskor 
pedig vészjóslóan kökényfekete.” (Varga Melinda)

Danyi Zoltán: A RÓZSÁKRÓL – könyvbemutató
2022. április 25., hétfő, 17.00 / Kájoni János Megyei Könyvtár

Danyi Zoltán A Rózsákról 
című új regényét mutatják 
be a  Kájoni János Megyei 
Könyvtárban április 25-én, 
hétfőn 17 órától.  
A szerző beszélgetőtársa 
Murányi Sándor Olivér 
székelyudvarhelyi író lesz. 

Danyi Zoltán (Zenta, 
1972) bölcsészettudományi 
tanulmányait Szegeden és 
Újvidéken végezte. 2002 

óta verseskönyveket és prózaköteteket publikál. 2008-ban 
doktori fokozatot (PhD) szerzett Hamvas Béla regényeiről 
írt értekezésével, ezt követően a szerző kéziratainak 
sajtó alá rendezésével foglalkozott (naplók, levelek). 
Első regénye, A dögeltakarító (Magvető kiadó, 2015) a 
délszláv harcokban részt vevő, vajdasági magyar fiatal 

identitáskereséséről szól, amelyért Mészöly Miklós-díjat 
vehetett át 2016-ban. 

2011 óta rózsatermesztőként dolgozik. A rózsákról című 
új regényében egy rózsakertész tudatfolyamába nyerünk 
betekintést: a munka rutinjába és saját szabályaiba menekülő 
főhős monológjából felsejlik, hogyan alakítja a lelket a 
kiszolgáltatottság, és hogyan próbál az ember ennek ellenállni. 
Sorsfordító döntések születnek a hazájáról, melyeknek nem 
lehet részese. A testéről is sorsfordító döntések születnek, 
melyeknek szintén nem lehet részese. Kelet-európai történet, 
tömegek története. Miképpen veheti vissza valaki a saját 
történetét? A rózsák erejével? A mesteri módon megírt hosszú 
mondatok örvényként ragadják magukkal az olvasót.

A kötet a helyszínen kedvezményesen megvásárolható, a 
szerző dedikálja. 

Összeállította: Kelemen Katalin,
Kájoni János Megyei Könyvtár
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SPORTNAPTÁR

A CSÍKSZÉKI ERDÉLYI KÁRPÁT-EGYESÜLET ÁPRILISI TÚRAPROGRAMJA

Április 2., szombat / Kerékpárral Alcsíkon
Borvízek útja: Csíkzsögöd – Lázárfalva
Túravezető: Kocsis György, Balázs Bécsi Rozália (0740 258 940)

Április 9., szombat / Nagymező-havas túra
Túravezető: Zsigmond Éva (0745 369 116)

Április 10., vasárnap / Hegyes-havas túra
Túravezető: Nagy Attila (0740-204441)

Április 23., szombat / Csofronka túra
Pongráctető – Csofronka – Pongráctető
Túravezető: Márton Adél, Gyula (0721 314 261)

LABDARÚGÁS

Közel volt a bravúrhoz az FK Csíkszereda második ligás labda-
rúgócsapata, amely ezúttal egy hajszállal maradt le a felsőházi 
rájátszásról. Ez egyben Valentin Suciu vezetőedző munkájának 
végét is jelentette az alakulat kispadján. Helyét Dican Ferenc vette 
át, aki a folytatásban az alsóházi rájátszás A csoportjában kell 
vezesse a csapatot. A rendelkezésére álló hat meccs valójában 
felkészítő a soron következő idényre, hiszen az FK szinte biztosan 
nem fog kiesni, így tét nélküli találkozók elé néznek.

Az FK április folyamán a Temesvári Polival, a 
Sellemberkkel, a Dacia Unirea Brăilaval, a Bukaresti 
Metaloglobusszal, valamint a Jászvásári Polival találkozik.

Az FK műsora
• Április 2., szombat: FK Csíkszereda – Temesvári Poli
• Április 9., szombat: Sellemberki SK – FK Csíkszereda
• Április 16., szombat: FK Csíkszereda – Dacia Unirea Brăila
• Április 22., szombat: Bukaresti Metaloglobus – 
• FK Csíkszereda
• Április 30., szombat: FK Csíkszereda – Jászvásári Poli

KOSÁRLABDA

Öt győzelemmel és húsz vereséggel a 15. helyen áll a VSK 
Csíkszereda férfi  kosárlabdacsapata a román élvonalbeli 
bajnokságban és négy meccsel az alapszakasz zárása előtt 
matematikailag is eldőlt, hogy a Lászlófy Botond edzette 
kosarasok nem tudnak odaérni a rájátszásra. Április folyamán a 
VSK két olyan csapattal küzd meg, amely a rájátszásért harcol 
– Temesvár és Nagyszeben –, és két olyannal, amely közvetlen 
riválisa a másiknak, vagyis a Galaccal és a Bukaresti Rapiddal.

A VSK műsora
• Április 2., szombat: VSK Csíkszereda – Nagyszebeni CSU 

(17.00)
• Április 9., szombat: Galaci CSM – VSK Csíkszereda
• Április 15., péntek: VSK Csíkszereda – Bukaresti Rapid 

(17.00)
• Április 29., péntek: Temesvári SCM – VSK Csíkszereda
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KÖNYVKOSÁR
A GUTENBERG KIADÓ AJÁNLÓJA

SZŐCS MARGIT: TEOFIL
Kiadó: Gutenberg Kiadó
Terjedelem 96 oldal, kivitelezés: cérnafűzött, keménytábla, védőborító

Szőcs Margit meséi a gyermeki játékosságot, a kortalan bölcsességet és a nélkülözhetetlen humort 
szólítják meg bennünk. 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.

LÁSZLÓ NOÉMI: Feketeleves
Kiadó: Gutenberg Kiadó

Terjedelem 92 oldal, kivitelezés: cérnafűzött, keménytábla

A Feketeleves minden sallangtól mentes közvetlensége egyformán szólít meg gyermek és felnőtt 
olvasót. Előbbieket biztosítja arról, hogy szorongásaikkal, tanácstalanságukkal nincsenek egyedül, 
utóbbiakban pedig feleleveníti az ismeretlenben lebegés fájdalmát, az első élmények ujjongását, 
a hétköznapi dolgok kérlelhetetlen fontosságát. A kötet gyermekhangú megszólalója az ösztönös 

megértés érvényességére emlékeztet. Rofusz Kinga illusztrációival.

KÖNYVKOSÁR
A GUTENBERG KIADÓ AJÁNLÓJA

Áprilisi könyvbarátkedvezmény a Gutenberg könyvesboltokban: 10–25%-os kedvezménnyel
kínáljuk a Gutenberg Kiadó és a Pallas-Akadémia Könyvkiadó könyveit! 
Csíkszereda, Petőfi  Sándor utca 4. sz. Tel.: 0752 031 310; facebook: gutenbergkonyvesboltcsikszereda
Marosvásárhely, Rózsák tere 56. sz. Tel.: 0752 032 950; facebook: gutenbergkonyvesboltmarosvasarhely 
Székelyudvarhely, Márton Áron tér 8. sz. Tel.: 0752 032 201; facebook: gutenbergkonyvesboltszekelyudvarhely
Sepsiszentgyörgy, Kossuth Lajos u. 1. Tel.: 0741 142 061; facebook: gutenbergkonyvesboltsepsiszentgyorgyKÖNYVESBOLT

GUTENBERG 
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ÁPRILISI ÉVFORDULÓK 2022 – Daczó Katalin összeállítása

Tizenöt éve, 2007. április 2-án hunyt el Esztelneken Köntzey 
József agrármérnök, gazdasági iskolai szaktanár. Középiskolai 
tanulmányait részben Csíkszeredában végezte.

Százhuszonöt éve, 1897. április 3-án született Csíkszeredában 
Hirsch Hugóné, Filep Judit (más adatok szerint a vasútvonal 
megnyitásának napján, április 4-én – de a születési 
bizonyítványában 3-a szerepel). A népművelői és karitatív 
feladatokat is felvállaló Hirschné többek között a csíkszeredai 
népkonyha fenntartója és a Katolikus Népszövetség alelnöke 
volt, ugyanakkor fontos szerepet töltött be a csíkszeredai 
műkedvelő színjátszás fellendítésében.

Százhuszonöt éve, 1897. április 4-én adták át a forgalomnak 
a Csíkszeredán áthaladó vasutat Dániel Ernő kereskedelmi 
miniszter jelenlétében.

Százhuszonöt éve, 1897. április 6-án hunyt el Csíksomlyón 
Adorján Imre csíkmenasági születésű tanár. Részt vett a 
szabadságharcban és „ahogy csak lehetett, izzó hazaszeretet 
csepegtetett a tanulóifjúság szívébe”. Ő alapította a 
főgimnázium önképzőkörét, híresen jó táncos volt, és a 
legjobb kardvívó az egész környékén. 

Száztizenöt éve, 1897. április 8-án született Gyergyószárhegyen 
Ferencz Jenő zenetanár, karnagy. A Csíksomlyói Tanítóképzőben 
tanult, Sepsiszentgyörgyön élt. Ötvennégy éven keresztül 
szolgálta a romániai magyar kórusmozgalmat.

Százöt éve, 1917. ápr. 10-én hunyt el Székelyudvarhelyen 
Kovács János, a székelyudvarhelyi római katolikus gimnázium 
tanára. Csatószegen született, középiskolai tanulmányait 
részben Csíksomlyón végezte. 

Százharmincöt éve, 1887. április 11-én született 
Erzsébetvárosban Szőkefalvi Nagy Gyula matematikai szakíró, 
egyetemi tanár. 1909-1911 között Csíksomlyón, majd a Római 
Katolikus Főgimnázium költözése után, az 1911-1912-es 
tanévben, Csíkszeredában tanított.

Száztizenöt éve, 1907. április 12-én született 
Kézdiszárazpatakon Ópra Benedek, a csíkszeredai gimnázium 
tanára, a kommunista rendszer üldözöttje.

Ötven éve, 1972. április 13-án jelent meg a 113-as számú 
Államtanácsi rendelet, amely 87.793 m² földterület és 
1810 m² beépített terület kisajátításáról rendelkezik 
Csíkszeredában. Ekkor sajátította ki az állam bontás céljából 
a Dózsa utca, a Tudor Vladimirescu utca és a Gyakorlótér egy 
részét.

Százhetvenöt éve, 1847. április 14-én született Zalatnán 
Móricz Gyula csíksomlyói főgimnáziumi tanár, szakíró, a 
Székelyföld szerkesztője.

Száznegyven éve, 1882. április 17-én született Budapesten, 
és kilencven éve, 1932. március 29-én hunyt el ugyanott 
báró Rudnyánszky Sándor országgyűlési képviselő, 
csíkzsögödi Mikó Bálint unokaöccse és örököse. A 
Csíksomlyói Római Katolikus Főgimnáziumban érettségizett 
1899-ben. 

Hatvan éve, 1962. április 17-én született Csíkszeredában 
Kopacz Tibor, az eddigi legeredményesebb csíkszeredai 
gyorskorcsolyázó. 

Hatvanöt éve, 1957. április 19-én hunyt el Biharkeresztesen 
Rugonfalvi Kiss István történész, levéltáros, egyetemi tanár. 
Gyimes felsőlokon született, elemi iskoláit Csíkszentgyörgyön 
végezte. 

Negyven éve, 1982. április 19-én hunyt el Écsy László János
OFM csíksomlyói házfőnök, tartományfőnök. 

Hatvan éve, 1962. április 21-én született Csíkszeredában 
Páll Ágnes táncoktató, a gyergyószentmiklósi Step Dance 
Sportklub alapítója és vezetője, több díjazott táncos-
nemzedék oktatója és edzője. 2011. október 30-án hunyt el.

Száztizenöt éve, 1907. április 21-én hunyt el Murányi 
Kálmán felcsíki főesperes, csíksomlyói plébános, a madéfalvi 
emlékoszlop alapját kezelő első szűkebb körű bizottság 
alelnöke.

Százhetven éve, 1852. április 22-én született Csatószegen 
és százhúsz éve, 1902. november 7-én hunyt el Désaknán. 
Kovács Gyárfás római katolikus plébános, jegyző, 
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SZÁZTIZENÖT ÉVE SZÜLETETT ÓPRA BENEDEK

Száztizenöt éve, 1907. április 12-én született 
Kézdiszárazpatakon Ópra Benedek középiskolai tanár, volt 
politikai fogoly. 1926-ban Kézdivásárhelyen érettségizett, 
majd 1932-ben Kolozsváron francia–magyar szakos 
tanári oklevelet szerzett. Franciaországi tanulmányútját 
követően egy évig Székelyudvarhelyen, a Római Katolikus 
Főgimnáziumban tanított, majd a csíkszeredai Római 
Katolikus Főgimnázium tanára lett, ahol 1941. október 
végéig francia, magyar és román nyelvet is oktatott. Emellett 
tagja volt Csík vármegye törvényhatósága Iskolán-kívüli 
Népművelési Bizottságának, és előadásokat tartott a 
Katolikus Népszövetség összejövetelein, valamint a helybéli 
leánykongregáció ülésein. 1941-től a szilágysomlyói m. kir. 
állami gimnázium megbízott igazgatója, 1942-től 1945-ig 
igazgatója volt. 1945-ben, a kommunista hatalomátvétel 
után egyes napilapok szerint internálták az ifjúság körében 
kifejtett szovjetellenes propaganda miatt, de 1946-tól 

ismét a csíkszeredai Római Katolikus Főgimnáziumban 
tanított és egyik előadója volt a rövid életű csíkszeredai 
Zöld Péter Népfőiskolának (későbbi „munkásegyetemnek”). 
A csíkszeredai gimnázium államosítása után Brassóba 
költözött, ahol több középiskola, köztük a fémipari líceum 
tanára volt. 1956-ban tanítványai arra kérték, hogy vegyen 
részt a magyar forradalom napjaiban alakult Erdélyi Magyar 
Ifjak Szövetsége (EMISZ) munkájában. „Ópra Benedek 
óva intette a fi atalokat a rájuk leselkedő veszedelemtől, 
és valójában nem vett részt szervezkedéseikben, mégis 
1958-ban váratlanul Bukarestbe, a tanügy-minisztériumba 
rendelték, ahol október 24-én a vasútállomáson 
letartóztatták és a brassói szekuritátéra vitték. A kirakatpert 
1959. március 9. és 19. között Marosvásárhelyen tartották 
meg. A kolozsvári katonai törvényszék bírói tanácsa a 
hírhedt Macskássy Pál szabóinasból lett hadbíró őrnagy 
elnökletével döntött az EMISZ-esek sorsa felett, súlyos 

képviselő. Egy évig a csíksomlyói főgimnázium tanára 
volt.

Száztizenöt éve, 1907. április 22-én született Budapesten 
Ébner Jenő római katolikus pap, a lazarista rend tagja, 
marosfői plébános. 

Százhatvan éve, 1862. április 23-án született Kézdicsomortában 
Gyergyai J. Dezső P. Ferenc-rendi áldozópap, a Szent Antal 
Társulat elnöke, a csíksomlyói gimnázium tanára. 

Háromszázharmincöt éve, 1687. április 25-én hunyt el 
Gyergyószárhegyen Kájoni János Ferenc-rendi szerzetes, 
zeneszerző, a csíksomlyói nyomda alapítója. 

Harmincöt éve, 1987. április 25-én hunyt el 
Szegeden Károly Árpád kertészmérnök, a mezőgazdasági 
tudományok kandidátusa. Csíkmenaságon született, 
Csíkszeredában folytatta középiskolai tanulmányait.

Száztíz éve, 1912. április 25-én született Szárhegyen Gurzó 
György Anaklét OFM teológiai tanár, templomigazgató. 
Középiskolai tanulmányait Marosvásárhelyen, Medgyesen és 
Csíksomlyón végezte. 

Százhuszonöt éve, 1897. április 26-án született 
Csíkszentdomokoson Hankó János grafi kus. A csíkszeredai 
Római Katolikus Főgimnáziumban érettségizett.

Nyolcvan éve, 1942. április 27-én hunyt el Brassóban 
Csiszér Imre Elek OFM tartományfőnök. Csíkcsobotfalván 
született.

Hatvan éve, 1962. április 27–30-a között zajlott a Nagy 
Nemzetgyűlés rendkívüli ülésszaka a mezőgazdaság 
szövetkezetesítésének befejezése alkalmából. 

Negyven éve, 1982. április 28-án hunyt el Bukarestben 
Kahána Ernő orvosi és lélektani író, publicista. Csíkszeredában 
is tevékenykedett. 

Százötvenöt éve, 1867. április 29-én született 
Székelyudvarhelyen Sárosy Károly újságíró, elbeszélő. 
A csíksomlyói Római Katolikus Főgimnáziumban tanult.

Száznegyven éve, 1882. április 30-án hunyt el 
Csíksomlyón a csíkszentmártoni Bocskor Mihály ügyvéd 
és földbirtokos. A csíksomlyói kegytemplom kriptájában 
nyugszik.
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SZÁZNEGYVEN ÉVE HUNYT EL BOCSKOR MIHÁLY

Száznegyven éve, 1882. április 30-án hunyt el Csíksomlyón 
csíkszentmártoni Bocskor Mihály ügyvéd és földbirtokos. 
Bocskor Mihály, a jeles csíkszentmártoni Bocskor (Botskor) 
család leszármazottja 1814. szeptember 27-én született 
Csíkszentkirályon. Tanulmányait Csíksomlyón és Kolozsváron 
végezte. Kormányszéki írnokként dolgozott, majd az ügyvédi 
oklevél megszerzése után Kolozsváron ügyvédi irodát nyitott 
(más adatok szerint 1845-1848 között erdélyi kormányszéki 
főügyész volt). Az 1848-49-es szabadságharc alatt 
nemzetőrként szolgált (Tivai Nagy Imre szerint kapitány, 
Bona Gábor adatai szerint hadnagy, Boldog Gyöngyi - Dr. 
Sipos III. Béla írása szerint százados volt). A világosi 
fegyverletétel után fogságba esett, ahonnan befolyásos 
ügyfeleinek köszönhetően szabadult. Előbb Kolozsváron, 
majd az 1850-es évektől Csíksomlyón nyitott ügyvédi irodát. 
Emellett 1857-től a csíksomlyói gimnázium főgimnáziummá 
alakítására létrehozott „Csík Somlyói iskolai pénzalapkezelő 
püspöki bizottmány“ pénzbegyűjtője és ügyvédje, 1866-
tól pénztárnoka volt. 1867 júliusában Csík vármegye 
főügyészévé választották. Ezt az állást egy rövid, 1872-ben 
történt megszakítással 1876-ig töltötte be. Feljegyezték 
róla, hogy nem tudott németül, az ügyvédi gyakorlatában 
a latin nyelvet használta. Társaságkedvelő emberként 
gyakran látta vendégül csíksomlyói (ma is álló) kúriájában 
Csík előkelő családjait és vezető embereit. „A közügyek 
mikéntjében döntések az ő házának födele alatt jöttek létre 

számtalan kérdésben úgy, hogy a legközelebbi közgyűlés 
határozataival szankcionáltassanak” – emlékezett vissza 
Tivai Nagy Imre. Szintén T. Nagy Imre feljegyzéseiből tudjuk, 
hogy ellenezte a megye székhelyének Csíkszeredába való 
költöztetését, és e kérdésben ellentétbe került a főispánnal 
és követőivel, ezért 1876-ban lemondott főügyészi 
tisztségéről. A továbbiakban ügyvédi gyakorlatának 
folytatása mellett birtokain gazdálkodott, továbbvitte és 
megnyerte azt a nagy pert, amelyet a zárda nevében 32 
confrater után úrbéri kárpótlásért folytatott az állammal. 
Bocskor Mihály 1882. április 30-án tüdőgyulladásban hunyt 
el. A ferences zárdának tett szolgálataiért őt és özvegyét, 
az 1905-ben elhunyt csíkvacsárcsi Balázs Katalint a 
csíksomlyói zárda kriptájában helyezték örök nyugalomra. 
Négy fi a közül Bocskor Ádám (1858–1914) Fogaras 
vármegye árvaszéki elnöke, Bocskor Bálint (1862–1931) 
pedig Csík vármegye tiszti főügyésze volt. Egyik unokája 
Bochkor Ádám (1885–1973) orvos, szakíró, a Katolikus 
Orvosok Szent Lukács Egyesületének alapítója, a Budapesti 
Tudományegyetemen a törvényszéki orvostan magántanára 
lett. (Felhasznált irodalom: Boldog Gyöngyi - Dr. Sipos III. 
Béla: Az embermentő és családfakutató Dr. Botskor Lóránt 
csendőr alezredes és a csíkdelnei Botskor családfa. In.: 
Matrikula, 2015. 2. sz.; Tivai Nagy Imre: Emlékezés régi 
csíkiakról. – Csíkszereda: Csíkszereda Kiadóhivatal, 2009, 
valamint a korabeli sajtó.)

börtönévekre ítélve őket. Ópra Benedeket négy társával 
együtt hamis vádak alapján huszonöt év szigorított 
kényszermunkára és teljes vagyonelkobzásra ítélték.” 
(Iochom István) Ezután hat évet töltött a Duna-deltában, 
a Peripraván levő internálótáborban és a szamosújvári 
börtönben. 1964-ben amnesztiával szabadult, de a 
tanügybe nem térhetett vissza, ezért egy évig Brassóban 
szakképzetlen munkásként dolgozott, majd 1965-ben ismét 
Csíkszeredába költözött, és a faipari vállalatnál kapott 
munkát egy volt tanítvány segítségével. Itt dolgozott 
1968-as nyugdíjazásáig. Kétszer nősült, első felesége 
(1935-től) Irinyi Margit tanítónő, második felesége (1954-
től) Ambrus Irén tanítónő volt, aki letartóztatása után (de 
egyes adatok szerint már 1957-ben) hivatalosan elvált tőle, 
hogy megtarthassa munkahelyét, de szabadulása után 

Ópra Benedek ismét hozzá költözött, majd utolsó éveiben a 
feleség szüleinek csíkszeredai lakásában lakott. A közkedvelt 
tanár 1978. november 25-én hunyt el Csíkszeredában. A 
helybéli régi temetőben helyezték örök nyugalomra. „Egész 
életét az ifjú nemzedék nevelésének szentelte, munkásságát 
a szülőföld és népének becsületes, hűséges szolgálata 
hatotta át” – olvasható gyászjelentőjében. 

1996-ban, az 1956-os magyar forradalom és 
szabadságharc 40. évfordulóján Göncz Árpád, a Magyar 
Köztársaság elnöke posztumusz kitüntetésben részesítette. 
Szülőfalujának iskolája 2001 óta Ópra Benedek nevét 
viseli. Az iskola homlokzatán álló domborművet Vetró 
Andás készítette. (A korabeli sajtó, a 2009-ben megjelent 
Kézdiszentléleki breviárium, valamint a Pedagógusok 
arcképcsarnoka 2010 című kötet és a gyászjelentője nyomán.)
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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: offi 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: office.jakabantal@caritas-ab.ro,
www.jakabantal.ro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HARGITAFÜRDŐ
ALBERT PANZIÓ ** / Hargitafürdő 26.,

tel.: +40 744 597 050,
e-mail: alzsoka@yahoo.com, www.albertvilla.ro

BAGOLYKŐ MENEDÉKHÁZ *** / Hargitafürdő sz. n.,
tel.:+ 40 366 100 148, +40 747 299 721,
e-mail:: bagolykomenedekhaz@gmail.com,
www.cabanapiatrabufnitei.ro

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

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

BÍRÓ PANZIÓ ** / Hargitafürdő 54., tel.: +40 746 737 832,
e-mail: biro_tici@yahoo.com, www.pensiuneabiro.ro
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BOGÁT HÁZ *** / Hargitafürdő 30., tel.: +40 744 913 967,
e-mail:  daday_zsuzsa@yahoo.com

BURFA VENDÉGHÁZ*** / Hargitafürdő 5.,
tel. +40 735 854 508, e-mail: burfacabin@gmail.com

CASTOR HOTEL *** / Hargitafürdő 1001.,
e-mail:  castorharghita@gmail.com,
tel.: +40 722 953 163, +40 735 854 508

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

DÓRI APARTMANOK ** / Hargitafürdő 229.,
tel.: +40 745 639 784,e-mail:  ildi_tofalvi@yahoo.com

HARGITA VILLA** / Hargitafürdő,
tel.: +40 266 313 452, +40 735 735 124, 
tel./fax: +40 266 372 145, e-mail: salvator@salvator.ro

HOTEL OZON *** / Hargitafürdő, Ozon u.,
tel./fax: +40 366 100 141,+40 736 650 893, 
e-mail: rezervari@hotelozon.ro, www.hotelozon.ro

ILDIS APARTMANOK * / Hargitafürdő 26A,
tel. +40 745 639 784, e-mail:  ildi_tofalvi@yahoo.com

ILONKA VILLA ** / tel.: +40 744 939 338
JÁNOS PANZIÓ *** / Hargitafürdő, tel.: +40 740 064 270,

e-mail: contact@janospanzio.com
TIROL PANZIÓ *** / Hargitafürdő, 

tel.: +40 744 798 500,+40 755 433 886, 
e-mail: office@klumpa.ro, www.klumpa.ro

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

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

SPORT
VÁKÁR LAJOS MŰJÉGPÁLYA / Nicolae Bălcescu u. 9.,

tel.: 0266 371 457
MOLNÁR LAJOS MŰJÉGPÁLYA / Szív u.
ERŐSS ZSOLT ARÉNA / Stadion u. 3., tel.: 0751 101 229
CSÍKI CSOBBANÓ / Jégpálya u. 15. sz., tel.: 0756 101 878
ZSÖGÖDI FÜRDŐ / Zsögödfürdő 1. sz., tel.: 0743 874 429
300 BOWLING CLUB / Szentlélek utca 41. sz., 

tel.: 0266 316 380, www.300bowlingclub.ro
KISSOMLYÓ SKI / Kissomlyó u., tel.: 0749 523 145, somlyo.ro

TAXIK
CITY TAXI / tel.: 0754 372 111, 0745 585 656, 0721 741 082
RADIO TAXI / tel.: 0266 324 300, 0266 372 777, 

0721 510 048, 0740 652 426
MILLENNIUM TAXI / tel.: 0266 310 888, 0742 224 224, 

0722 424 427, 0788 262 144
SÜRGŐSSÉGI HÍVÓSZÁMOK 
EGYSÉGES SÜRGŐSSÉGI HÍVÓSZÁM: 112
RENDŐRSÉG: 0266 205 000 – megyei, 

0266 311 283 – városi
MENTŐSZOLGÁLAT: 0266 310 229, 0266 310 562, 

0266 371 229
KÖZÜZEMEK RT. (állandó hibaelhárító): 0747 130 170
HARVÍZ RT.: 0758 770 040
ÁRAMSZOLGÁLTATÓ – HIBABEJELENTÉS: 0800 500 929
Hegyimentő közszolgálat, SALVAMONT: 0725 826 668
S.O.S. TelEFONOS LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT –

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

HASZNOS TelEFONSZÁMOK
MEGYEI TÁVHÍVÓ SZÁM: 0266
CSÍKSZEREDA VÁROSHÁZA / Vár tér 1., 

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

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

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

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

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

SAPIENTIA – ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM
CSÍKSZEREDAI KAROK / Szabadság tér 1., tel.: 0266 314 657, 

fax: 0266 372 099, www.csik.sapientia.ro
HELYI BUSZJÁRATOK / CSÍKI-TRANS KFT.,

tel.: 0266 311 322, 0749 091 524,
office@csiki-trans.ro, www.csiki-trans.ro

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

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

CSÍK-INFO
HASZNOS INFÓK
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