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Kedves Csíkdánfalviak!
Nagy örömmel tölt el, hogy négy év szünet után ismét megjelenhetik a falu
újságja, a Csíkdánfalvi Harangszó. Hét évvel ezelőtt, márciusban indult útjára
először a havonta megjelenő kis újság. Fontos eseménynek számított akkor,
hiszen a lapot szerkesztő és kiadó csapat felelősséget vállalt magára:
beszámolni, tudósítani a falu közéleti eseményeiről, kulturális, egyházi
életéről, sporttevékenységekről,
mezőgazdasági munkálatokról.
Mérföldkőnek számít az újság
2012-es
újraindítása
is.
Lehetőséget, esélyt jelent, tükröt
tart a falu történéseinek. Beszédes
a neve is, Harangszó. A harang hív,
figyelmeztet, tájékoztat. Hív az
összefogásra, a munkára, a jövő
építésére.
Figyelmeztet
a
veszélyekre, a pusztító viharokra.
Tájékoztat a közösséget érintő
eseményekről,
ünnepekről,
szentmisékről.
Egy
faluban
mindenki figyel a harang szavára.
Ugyanez a feladata a Csíkdánfalvi
Harangszónak is. Rólunk és
nekünk szól. Olyanná válik,
amilyenek mi magunk vagyunk.
Napjaink rohanó világára jellemző talán leginkább Salamon Ernő verssora:
„Ma az ember úgy hányódik, mint levél a vízen.” Nagy szükségünk van a
megértésre, az egyetértésre, hagyományaink ápolására, a közösség megtartó
és összefogó erejére:
„Ismerek itt minden embert, tudom a dombok nevét,
ismerem a hosszú őszök szépsugarú melegét,
itteni föld nyárja-napját, esőízű tavaszát,
irgalmatlan teleinek szép kékcsillagú fagyát.”
Sok munka, kitartás vár a lap szerkesztőire, de ahogyan József Attila
fogalmaz: „dolgozni csak pontosan, szépen,/ahogyan a csillag megy az
égen,/úgy érdemes.”
Különös jelentőséggel bír az újság megjelenésének időpontja, március idusa.
Az 1848-49-es szabadságharcra, hőseire emlékezünk március 15-én. A
magyaroknak, székelyeknek nem sikerült kiharcolniuk a függetlenséget,
elérniük a céljaikat, de példájukkal, kitartásukkal, hősiességükkel fontosabbat
üzennek az utókor számára, nekünk: meg kell küzdeni a szabadságunkért, a
mindennapokért, nap mint nap.
„Nem puszta szóval, áldozati készséggel, és nem olcsó fitogtatással”, írja
Széchényi István, hanem mindennapi tettekkel. Anyagi és szellemi értékeinket
megőrizni, megtartani kötelességünk, hogy megmaradásunk zálogai
lehessenek. Isten áldását kívánom a Csíkdánfalvi Harangszóra. Kívánom, hogy
sok kiadást megérjen és mindig sok lelkes olvasója legyen!
Gáll Attila, polgármester

ÜNNEPI HARANGSZÓ
Kerek hét évvel ezelőtt Antal Árpád esperesplébánosunk, újságunk „keresztapja” ezekkel a
szavakkal köszöntötte a frissen induló
Harangszót:
„Boldog
születésnapot,
szabadságot és hosszú életet kívánok az
újságnak! ... Harangszó újságunk, hirdessen
életet, békét, szabadságot, jövőt!”
Röpke háromévnyi megjelenése alatt tette is
a dolgát, mondhatni beleitta magát
közösségünk tudatába. A kezdetben kissé
hivalkodónak tűnő név egy elfogadott és
elismert fogalommá vált. Sokan várták havonta
a megjelenését.
Sajnos elég hamar kifogyott a szusz belőle…
Különböző emberi és anyagi okok miatt 2008
tavaszán jelent meg az utolsó szám.
Mikor Gáll Attila és Both Norbert
megkerestek a Harangszó újraindításának
ötletével, kissé kétkedve fogadtam őket. Mert
még voltak próbálkozások erre, mégsem
sikerült. Most elvállaltam a szerkesztését, mert
ígéretet kaptam arra, hogy egy jó csapatot
tudunk ismét összekovácsolni és nem marad
rám az egész újság megírása. És nem utolsó
sorban az anyagi fedezet is kikerül valahonnan.
Hadd legyen ez a szám, így március idusán,
tisztelgés a Szabadságharcban résztvevő 60
dánfalvi hősnek, kiknek neve örökre
belevésődött ebbe a bronzemlékbe és a
tudatunkba.
Szabó Imre, könyvtáros

10:00 Lovas felvonulás a fúvószenekarral
10:00 Ünnepi műsor az iskolánál
10:40 Koszorúzás a Petőfi Sándor
szobornál
11:00 Szentmise
12:00 Ünnepi megemlékezés az 1848-as
emlékműnél
Koszorúzás

Mondja el véleményét, küldjön cikkeket, fényképeket az alábbi email-címre:
office@danfalva.ro vagy szaboimre66@hotmail.com

