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Szent György Napok

Több száz változatos programot kínál Erdély 
legelőször megrendezett városünnepe, melynek 
sodrásában kicsik és nagyok egyaránt megtalálják azt, 
ami szívüknek - lelküknek kedves. Kiállítások, könnyű- 
és komolyzene koncertek, sport- és ügyességi 
vetélkedők, táncház, kirakodóvásár, lacikonyhák sora 
várja vendégeinket.

Helyszín: Sepsiszentgyörgy

www.szentgyorgynapok.roi

Gyakran előfordul, hogy tudjuk úti célunkat, 
de gondban vagyunk utazásunk időpontjának 
kiválasztásával. E kis eseménynaptárba 
összeválogattunk pár nagy horderejű vagy 
éppen különleges székelyföldi rendezvényt, 
melynek függvényében tervezni lehet a 
kirándulást és mely biztosan nem okoz 
csalódást. Természetesen nem csak ezekre a 
rendezvényekre várjuk, hanem az év bármelyik 
szakában, hisz Székelyföld mindig tud újat 
nyújtani.
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Háromszéki Huszártoborzó

Helyszín: Erdővidéki települések

Hogyan győzték meg a férfilakosságot annak idején, 
hogy álljanak be katonának? Milyen volt a huszárok 
viselete? Kiderül mindez a rendezvényen. 
Csatlakozzon az Erdővidék településeit átlovagoló 
huszárcsapathoz és kísérőihez!

május 18-20.

www.kvmt.roi
2

Időutazásra hívjuk Erdővidék szívében, ahol 
szemügyre vehetik a korabeli fegyvereket, 
viseleteket. A harci bemutatók, szórakoztató 
játékok, kézműves foglalkozások élményt nyújtanak 
kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Helyszín: Barót, Vargyas

Erdővidéki Középkori 
és Reneszánsz Napok

www.erdovidek.roi

május 12-13.
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Háromszéki Kolbászparadé

Helyszín: Sepsiszentgyörgy

A versenyző csapatok több száz méter kolbászt 
töltenek: ínycsiklandozó falatok kacsintanak ránk a 
roskadásig terített asztalokról.  Ezekhez jól illik a 
szilvapálinka, ami jó kedvre derít, és máris kezdődhet 
a mulatság! 

május 19.

www.kolbaszparade.roi
4

Ezen a héten senki sem unatkozhat, hisz pezseg az 
élet Székelyföldön! A sokadalom egy közös ünnep, 
ahol mindenki jól érzi magát, hisz kedvére 
válogathat a kulturális, sport, gasztronómiai, vagy 
gyerek programok közül.

Hargita, Kovászna, Maros megyei települések

Székelyföld Napok

www.szekelyfoldnapok.roi

május 18-25.
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Perkői Gyermek 
és Ifjúsági Néptánctalálkozó

Helyszín: Kézdiszentlélek, Perkő

Gyerekcentrikus rendezvény, melyen a gyereksereg a 
népzene, néptánc, népmese és népi játékok nyelvén 
tanulja meg ápolni és őrizni  kultúránkat. 
Természetesen a felnőtteket is szívesen várjuk! 

június 3.

www.cultcov.roi
6

Mára már az összmagyarság kegyhelyévé vált 
Csíksomlyó ahol a több tízezres tömeg együtt 
imádkozik Babba Máriához. A Székely Gyors és a 
Csíksomlyó Expressz  nosztalgiavonatok segítenek  
abban, hogy egy élménnyel teli utazásban legyen 
része.

Helyszín: Csíksomlyó

Pünkösdi búcsú

www.csiksomlyo.roi

május 26.
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Csíkszeredai Régizene Fesztivál

Helyszín: Csíkszereda

Régizenétől hangos Csíksereda városa egy 
héten át. Hogyan szól a lant, cimbalom, 
barokk gitár, görbekürt, koboz? Milyen zenékre 
mulattak elődeink a barokk, rokokó, 
reneszánsz korában? Kiderül a Fesztiválon...

július 8-15.

www.musica-antiqua-hr.roi
8

Ezer Székely Leány Napja

Helyszín: Csíksomlyó

Habár neve ezer székely leány találkozóját hirdeti, 
a székely népviseletbe öltözött ünneplők száma 
messze felülmúlja ezt. A nap egyik érdekessége, 
mikor egy fotózás erejéig a Hármashalom-oltár előtt 
összegyűlnek a székely ruhás lányok.

július 7.

www.szereda.roi
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Székelyföld egyik szimbóluma az ásványvíz. Minden 
forrás más-más összetételű vízzel ajándékoz meg, ezért 
különböző ízűek, különböző gyógyhatásúak. A borvíz 
ünnepén közel félszáz ásványvízből kortyolhat, valamint 
a borvízzel higított palacsinta vetélkedőjén készült 
remekeket is megkóstolhatja. Idén vajon ki nyeri el a 
Tündérek bora és az Aquarius királynője címet?

Helyszín: Csíkszentkirály

Aquarius – a borvíz ünnepe

www.kvmt.ro, www.hargitamegye.roi

július 21.

10

július 14-15.

A Székely Vágta több mint a magyarországi Nemzeti 
Vágta előfutama: a verseny mellett lovas-íjászat, 
fogathajtás, huszárfelvonulás, lovas kézműves vásár 
is várja a „lóbarátokat”.  Megéri hát „kivágtatni” az 
Óriáspince-tetőre!

Székely Vágta

Helyszín: Maksa, Óriáspince-tető

www.szekelyvagta.roi



11

Székelyföld egyik szimbóluma az ásványvíz. Minden 
forrás más-más összetételű vízzel ajándékoz meg, ezért 
különböző ízűek, különböző gyógyhatásúak. A borvíz 
ünnepén közel félszáz ásványvízből kortyolhat, valamint 
a borvízzel higított palacsinta vetélkedőjén készült 
remekeket is megkóstolhatja. Idén vajon ki nyeri el a 
Tündérek bora és az Aquarius királynője címet?

Helyszín: Csíkszentkirály

Aquarius – a borvíz ünnepe

www.kvmt.ro, www.hargitamegye.roi

július 21.

10

július 14-15.

A Székely Vágta több mint a magyarországi Nemzeti 
Vágta előfutama: a verseny mellett lovas-íjászat, 
fogathajtás, huszárfelvonulás, lovas kézműves vásár 
is várja a „lóbarátokat”.  Megéri hát „kivágtatni” az 
Óriáspince-tetőre!

Székely Vágta

Helyszín: Maksa, Óriáspince-tető

www.szekelyvagta.roi



13

Ki ússza a legjobb időt a rétyi tóban? Kinek gurul a 
leggyorsabban a kétkerekűje? Kit milyen gyorsan visz a 
lába a futásban? Ez a profik és amatőrök versenye – 
profi szurkolókkal. Ne hiányozzon róla!

Helyszín: Réty

Triatlon 

www.alpinsport.roi

július 21.

12

Tusványos – 
Bálványosi Nyári Szabadegyetem 
és Diáktábor

Helyszín: Tusnádfürdő

A több mint két évtizede rendszerességgel 
megrendezett szabadegyetem a magyar és román 
politikusok együttgondolkodásának fóruma, melyet 
napközben gazdag programok és este koncertek 
tesznek színesebbé.

július 24-29.

www.tusvanyos.roi
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Perkői búcsú

Helyszín: Kézdiszentlélek, Perkői kápolna

A második leghíresebb székelyföldi zarándokhely több 
ezer hívőjét várja Szent István napján. Tartson velünk 
a Perkő hegy tetejére, a kereszténység, első magyar 
királyunk szentté avatása, az új kenyér ünnepére!

www.kezdiszentlelek.roi

augusztus 20.

14

Volt már olyan, hogy két másodperc döntötte el, ki 
kerül a dobogó legfelső fokára. A verseny mindig tele 
van izgalommal, meglepetéssel. Te ott leszel mikor 
elhangzik a „Vigyázz, kész, rajt!”?

Start: Csíkszereda

Székelyföld 
Kerékpáros Körversenye

www.csikisport.roi

július 21.
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Nemzetközi
Töltöttkáposzta Fesztivál

Helyszín: Parajd

Szurkoljon a kuktáknak a legkisebb és a 
legnagyobb, valamint a legfinomabb és 
legeredetibb töltöttkáposzta elkészítésében, 
majd legyen szemtanúja egy nem mindennapi 
ceremóniának: a káposztalovaggá ütésnek. 

szeptember 21-23.

www.kaposztafesztival.roi

Turisztikai információs irodák

www.sepsiszentgyorgyinfo.ro
sepsinfo@sepsi.ro

www.szereda.ro
csikinfo@szereda.ro

www.cjmures.ro
turism@cjmures.ro

www.nyaradmente.ro
office@valeanirajului.ro

www.szekelykapu.ro
primchibed@tangel.ro

Kovászna

Sepsiszentgyörgy

Csíkszereda

Marosvásárhely

Nyárádszereda

Kibéd

Szabadság tér, 7 sz.

Vár tér, 1 sz.

Enescu utca 2 szám

Bocskay István tér 48 sz.

Papszoros utca 60/a

+(40)-267-316474 

+(40)-266-317007 

+(40)-365-404934

+(40)-265-576024

+(40)-742-210849

Város

www.info-covasna.ro
turism@primariacovasna.ro

Egyesülés utca, 2/A +(40)-267-340344

Cím Web / Mail Telefon

www.tourinfo.ro
office@tourinfo.ro

Székelyudvarhely +(40)-266-217427Márton Áron tér, 6 sz.
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Kiadja: Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület, Kovászna Megye Tanácsa, Hargita Megye Tanácsa

Fotók: Albert Zoltán, Ádám Gyula, Hoffmann Edit, Horváth Tas, Kelemen Lajos, Kovács László Attila,
Papucs András, Szász Lenke, Rancz András, Toró Attila, Vargyasi Levente, Ádám Gyula, Hargita Megye Tanácsa, 
Hargita Megye Kulturális Központ, Hargita Megyei Innovációs és Inkubációs Szövetség, Csoma Szidónia

Ingyenes kiadvány
Sepsiszentgyörgy, 2012 


