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Csíkszentimre a  Csíki-medence alcsíki rés 

zén, a Dél-Hargita keleti előterében, az Oltbatorkoló bal parti Bedecs patak és a jobb parti Rege-

Bánya patakok között fekszik. 

                    

Történelmi értékeink 

Falunkban számos törénelmi érték található amelyből most kettőt részletesebben is bemutatunk és 

amely tükrözi falunk szépségét, érdekességét: 

 Templom 

A községünkben egy Római Katolikus Temploma található, amit Hargita megye műemlékeinek 

hivatalos jegyzéke (1992) műemléképületként tart nyilván. Habár Dr. Jancsó Benedek és Vofkori 

László által talált források szerint Csíkszentimrén már a 13. században fellelhető volt egy román 

stílusú templom, a mai templom 1776-ban épült Tengeszeg tízes területén, az egyházközség és 

Henter Ádám költségén. Egy régebbi templom gótikus (csúcsíves) elemei beépültek az új, 

többnyire barokk (18. századi) templomba. A régi templomból megmaradt a torony és a szentély, 

de azok is csak átalakítva. 

Az 1776-os nagy átépítés alkalmával olyan munkát végeztek, hogy a "Domus historia" bejegyzését 

idézve (1868 dec.14.-én): "...így jött létre azon templom, melynek Alcsíkon nincs hasonló mása."  

                 



Henter-kúria 

Értékes műemléke még a községnek a Henter-kúria, amelynek különösen a lépcsős portikusza szép. 

Négyszögletes kőoszlopai reneszánsz díszítésűek. A Henterek 1713-ban építtetik, ezen 

csíkszentimrei udvarházukat amely a környékbeli barokk világi építészet egyik jelentős emléke. Az 

akkor felelhető legjobb mesterekkel építették. A kúriát - alaprajzát tekintve - a XVIII. századi 

székelyföldi udvarházak közé sorolhatjuk. A téglalap alaprajzi elrendezés a népi építészet hatására 

utal. Az udvarház, amelynek pitvara alá van pincézve, több helyiségből, ebédlőből hálószobákból, 

konyhából és mellékhelyiségekből állt. Az épület előtt oszlopokon nyugvó, nyitott tornác 

helyezkedik el. Ennek kőoszlopait faragott akantuszlevelek, háromszirmú, nyitott virágfüzérek 

díszítik, amelyek reneszánsz hatást mutatnak. A kúria tetőzete - a XVII. század végén Erdélyben is 

elterjedt - zsindellyel borított, megtört felületű nyeregtető. 

A tornác feletti, háromszög formájú oromzaton a Henterek - nyakán átlőtt, krmai közt kavicsot 

tartó darut ábrázoló - címere látható. 

              

 

Hagyomány őrzés 

Számos tevékenység van a faluban, amely már hosszú ideje a helyiek életének részévé vált, 

amelyekből egy párat szemléltetni szeretnénk: 

  

Szüreti bál: minden év őszén Csíkszentimrén is megrendeésre kerül a szüreti mulatság, 

amely keretén belül székelyruhába öltözött fiatalok lóháton illetve szekéren körbe kerülik a falut, 

szőlőt dobigálnak az őket nézőknek, majd miután megérkeztek a helyi kulturotthon elé az út 

közepén táncolnak. Majd este kezdetét veszi a szüreti bál, amely azzal a kezdődik, hogy a csőszfiúk 

lóháton elmennek a táncospájuk után, akivel majd éjfélkor eljárják a csősztáncot. 



   

Szent sír őrzés: A szentimreiek régi hagyománya szerint a helyi fiatalokból összeállt csoport 

többnapos gyakorlással készül a szent sír őrzésére. A szentségőrzés a péntek délutáni liturgián 

kezdődött, és a feltámadás ünnepéig tart. A tizenkét fiatal őrsége a feltámadás éjszakájáig tart, az 

ilyenkor esedékes körmeneten is vigyáznak az oltáriszentségre. A hagyomány szerint a székely 

római katonák a pünkösdi búcsúra is elkísérik a falu plébánosát. A katonák székely ruhát és fekete 

báránybőrsapkát hordanak, amelyre fenyőághajtást tűznek. Kezükben lándzsák, mint a római 

katonáknak. A tizenkét fiatalból kettő mindig őrséget áll a test mellett. Egymást között egyezik 

meg a váltást, ami jól meghatározott és betanult rítus szerint történik. Egy érdekes hagyomány is 

része volt a szokásnak: ha ezeknek a legényeknek szeretőjük volt, akkor szombat este, feltámadás 

előtt, tojást vagy egy szál virágot vittek az őrnek a lányok. Van mindig egy öregebb, aki betanítja a 

fiatalabbakat, mert úgy kellett állni, mint a magyar huszároknak. 

 

Locsolkodás: nagy büszkeségnek tekinthető, hogy a  falunkban még mindig őrzik ezt a szép 

szokást, amikor is a fiúk Húsvét másodnapján elmennek minden leányos házhoz elmondanak egy 

verset ami erre a jeles alkalomra írodott és meglocsolják a ott élő lányt, hogy az „ne hervadjon el”. 

A fiatal legények mind a mai napig lelkesen mennek meglocsolni a lányokat, zeneszó kiséretében. 



   

Szervezetek 

A faluban  több szervezet is működik: fuvószenekar, ifjusági egyesület, kórus, náptánc csoport, 

amelye közül párat szemléltetnénk: 

 

Ifjúsági egyesület-2002 óta a fiatalság aktívan részt vesz  faluban zajló programok 

megszervezésében  helyi tanács segítségével és támogatásával. Az egyesület feladata 

megszervezni a falunapokat, a büdösfürdői ifjusági napokat és még számtalan színes és 

érdekes programot 

Fuvószenekar-2005-ben alakult újra a fuvószenekar, régi zenekarhoz és a valamikori 

zöldsapkásokhoz híven a zöld szint választották egyenruhánknak is, sőt a nevüket Csíkszentimre 

egyik ősi helyéről Kristó Tibor (újságíró, szerkesztő, költő), falunk szülöttje adta. Az is Zöld. 

Csíkszentimrei Zöld Fák fúvószenekar, azóta ezt a nevet használják. 

                                   

                  (a képen sajnos nem látható a teljes zenekar csupán néhány tagja) 

 

Sport 

A faluban működik jégkorong csapat a csíkszentimrei Sasok, illetve football csapat a 

csíkszentimrei Töviske. 



          

               

 

Büdösfürdő 

A Szentimrei büdösfürdő, Csíkszentimrétől 15 km-re, a Nagyos patak mentén haladva, majd 

átkelve az Előhágón, a Hargita gerincen 1100-1250 m tengerszint feletti magasságban található 

üdülőhely, a Dél-Hargita egyetlen hegyi üdülőtelepe Büdös-hegy nyugati oldalában fekszik. 

Az üdülőtelep borvízforrásokban és mofettákban egyedülállóan gazdag, higanytartalmú gyógyvize 

messze túlszárnyalja hasonló társait. Kénes-szén-dioxidos borvízforrásai miatt jellegzetes 

záptojásszaga van. 

A terület gázömléseiről híres, amelyek 99% széndioxid tartalmúak. Ezek a Hargita hegyvonulat 

legerősebb gázömlései, amelyeket reumás tünetek kezelésre használnak. 

1.  2. 3.  

1. a büdösfürdői római katolikus templom 

2. egy mofetta kivülről 

3. mofetta belülről 

 

 

 

Forrás: 

  www.zoldfak.ro 

  www.csikszentimre.ro 

 

http://www.zoldfak.ro/
http://www.csikszentimre.ro/

