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A Hargita Együttes 1990. óta működik hivatásos intézményként, mintegy folytatva a 

hasonló néven 1970-ben alapított műkedvelő társulat munkáját. 

Az együttes mindenkori elsődleges célja népi kultúránk feltárása, ápolása, hiteles 

bemutatása, népszerűsítése és átörökítése. 

A mindig hiteles anyagból felépített folklórműsoraiban földrajzi helyzetéből adódóan 

Erdély és a Székelyföld szerepel hangsúlyozottabban, de lassan az egész Kárpát-medence 

megjelenik, keleten átnyúlva a Kárpátokon a moldvai csángóságig. A repertoár 

táncjátékokban is bővelkedik, amelyek közül több is teljesen eredeti, saját forgatókönyvet 

használ fel. Utóbbi műsoraink: János vitéz (2011.), Ördöngösök Füzesen (2012.), A 

hagyaták (2012.), Vándorúton (2013.) és Júlia szép leány (2013.), Háry János (2013.), 

Madéfalvi veszedelem (2014.), A sóvidéki kalapács (2014.). 

Az együttes műsorait mára már megtapsolták Nyugat-Európától a Távol-Keletig. 

Előadásainkat telt ház várja mind a környékbeli településeken és a szorványban élő 

magyarság falvaiban, mind a nagyvárosokban Bukaresttől Budapestig. Eközben 

külföldön Portugáliától és Svédországtól Kínáig és Koreáig, turnékon és fesztiválokon, 

nemzetközi rendezvényeken a Hargita együttes az egész világnak mutathatott meg egy 



szeletet hagyományainkból, képviselte becsülettel az egész magyarságot, Erdélyt, a 

székelységet és nem utolsó sorban Csíkot, és a közösséget amely fenntartja: magát 

Csíkszeredát és lakóit. 

Eddig négy világkiállításon vettünk részt és álltunk helyt becsülettel. Először 

Hannoverben, 2000-ben, utána 2008-ban Zaragozában. 2010-ben Sanghajban hat héten át 

naponta 8-10 alkalommal léptünk a közönség, majd 2012-ben a dél-koreai Yeosu 

városában az egy hetes részvétel közben a csíkszeredai együttes képviselte az európai 

tánckultúrát az ENSZ tiszteletére szervezett gálán. 

A színpadi munka mellett az intézmény jelentős rendezvényeknek kezdeményezője és 

szervezője. Ezek közül a fontosabbak az Erdélyi Prímások Találkozója, az Ezer Székely 

Leány Napja, a Csűrdöngölő – gyermek és ifjúsági néptánctalálkozó és a Hagyaték – 

mezőségi népzene- és néptánctalálkozó. 

 

 

 

Az együttes fenntartója Csíkszereda Megyei Jogú Város Önkormányzata. 

 

Igazgató, művészeti vezető: András Mihály 

 

Cím: Csíkszereda, Temesvári sugárút 6., Hargita megye, Románia 

RO 530102, Miercurea Ciuc, B-dul Timisoarei nr. 6, jud. Harghita, Romania 

 

Telefonszámok: +40-266-371362, +40-366-101314, +40-758-087040 

E-mail: office@hargitatanc.ro 

Weboldal: www.hargitatanc.ro 
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