MŰVELŐDÉS

FARSANG 2012
Közeledett farsang, vagyis húshagyó
kedd. Egy beszélgetés során ilyen
mondatok hangzottak el: „Amikor mü
akkorák vótunk mint tük, húshagyó
kedden maszkuráknak őtöztünk, s szénás
szekerekvel mentünk körbe a faluba,
gyűtöttünk szénát, szalonnát, tojást, még
olyan es vót, aki kolbászt adott. Jaj, de
szép vót, úgy örültek nekünk! Na, ez a
hagyomány! Kár, hogy most nincsenek
ilyenek…”
Összeverbuválódott egy fiatal csapat, és
elkezdődött
a
farsangi
körmenet
megszervezése. Az újonnan alakult
néptánccsoport egy része beöltözött
„maszkurának” volt, aki kéregetőjövendőmondó cigánynak öltözött, a fiúk
hamvazó legényeknek, még pap meg
kántor is volt. A helyi fogatosokból
nagyon hamar összeverődött egy
szénásszekér
karaván villáslegények
társaságával. A felvonulás zenei színfoltja
a helyi fúvós zenekar volt, mely már
nemcsak a településünkön, hanem a
környéken is etalonnak számít.
Kész volt a csapat és déli 12 órakor a
harangszó után elindultunk a művelődési
otthon elől. A felvonulás a falu végén
Karcfalva bejáratánál kezdődött majd a
Hadnagyok utcája, ahol meglepő módon
már gyűltek a kosarak meg a
szénásszekerek. Onnan felvonultunk
Kishegyre, majd Bokor utca és az első
szénásszekér el is ment üríteni.
Következett Felszeg és Lukácsok utcája,
ezután Középszeg fele vettük az irányt,
ahol újabb helyi fiatalok csatlakoztak a
felvonuláshoz. A lakosok nagy örömmel
fogadtak, talán a legnagyobb adomány az
volt: „Isten segítsen meg, hogy még
sokáig ápoljátok ezt a hagyományt”. A
Réhben még frissen sült házikenyérrel is
megkínáltak, ami percek alatt elfogyott a
csapat körében. Következett Város,
Kicsimező, majd Oltfalva.
A felvonulás a Tanács udvarán
farsangtemetéssel zárult, ahol a koma
köszöntötte a „gyászoló közönséget”, a
asszonyok elsiratták, a pap elbúcsúztatta,
majd ezután meggyújtották Ilyést.
Nem lehet azt a köszönetet szavakban
leírni, amelyben támogatott az Egyház, az
Önkormányzat, a Közbirtokosság, a
szervező csapat. És ÓRIÁSI köszönet a
csíkdánfalvi lakosoknak, akik nemcsak
javakban, hanem lélekben is támogattak,
ezzel új erőt adtak a következő
farsangolás megszervezéséhez.
Zsók Levente, művelődési referens
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Kettős jubileum a
dánfalvi hokiéletben
A Dánfalvi Hockey Club 10 éves jubileumi
tornát
szervezett,
amelyben
megemlékeztek a helyi hokiélet kezdetéről
is. Képes bemutató készült a 45 éves
múltról és az első 15 év dánfalvi hoki
meghatározó egyéniségeit meghívták a
rendezvényre. A hokiklub valamint a helyi
tanács „Dánfalva jégkorongéletéért” címet
adományozott azoknak, akik az első 15
évben kimagasló teljesítményt nyújtottak
vagy hozzájárultak a helyi jégkorongsport
fejlődéséhez, a település jó hírének
öregbítéséhez.

Négy generáció csapatai:
Veteránok, Öreg fiúk, Juniorok, Kölykök

Jégre léptek az első dánfalvi, líceumi
(1967) hokicsapat tagjai: Ambrus Árpád,
Ambrus Zsolt, Farkas Vencel, Kozma
Demjén, Ágoston István, Mészáros Joákim,
Szabó János, Szabó Sándor.
A helyi kultúrotthonban bemutatták a 45
éves hoki múltat, amelyet Györgyicze
Vilmos
egykori
igazgató
valós
történetekkel színezett és tett még
érdekesebbé a jelenlévők számára.

Csíkdánfalva tízeseinek
jégkorongtornája

Csatár: Fülöp Zsolt, Hátvéd: Antal
Zsombor, Kapus: Albert Hunor,
A torna legszebb gólját Kajtár Béla lőtte.
A torna győztese Középszeg csapata lett,
amely a tavalyi bajnoktól, Oltfalva
csapatától átvette a Vándorkupát és a
bajnokot megillető csíkdánfalvi címerrel
feliratozott mezt. A jövő évi tízestornán
címeres mezben játszhat majd a
bajnokcsapat.

Gazdafórum
Lassan a tél végéhez közeledvén, egy
sikeres Gazdafórum megrendezésére
került sor március 2-án, a helyi
Vendégházban, amelynek meghívottjai:
Tánczos Barna, a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára,
Haschi András, a Mezőgazdasági Kifizetési
és
Intervenciós
Ügynökség
(APIA)
ügyvezető igazgatója valamint Becze
István, az
RMDSZ
Csíki
Területi
Szervezetének ügyvezető elnöke.
A Fórumon résztvevő gazdák fontos
információkat kaptak az elkövetkező
időszakban kiírásra kerülő pályázatokkal
kapcsolatban, gondolunk itt a a 141-es
intézkedésre (1500 EUR), a 121-es
intézkedés
(Fiatal Gazdák).
Ezek a
pályázati kiírások voltak az eltelt
időszakban, amelyek a dánfalvi gazdákat
leginkább
érintették.
Az
előadók
tájékoztatásából megtudták a gazdák, hogy
kiemelt figyelmet kell fordítani ezekre a
pályázatokra, hisz utolsó kiírás lesz a 2012es évben. Habár a tavasz még várat
magára,
de
a
mezőgazdasággal
foglalkozóknak nincs idejük késlekedni,
hisz március 1 - május 15 közötti
időszakban megkezdődött a területalapú
támogatások iratcsomóinak letevése. A
kérelmek benyújtására a polgármesteri
hivatal mezőgazdasági irodájában kerül sor
egy előzetes értesítés alapján. Fontos a
gazdák pontos megjelenése a felhívásban
meghatározott időszakban a támogatási
kérelem kitöltése és benyújtása céljából.
Both Norbert

Február 3-án és 4-én a helyi hokipályán
került megrendezésre a VII. Csíkdánfalvi
tízesek kupája. A havazó miatt két
mérkőzést pénteken este a karcfalvi pályán
kellett lejátszani, de a képen látható
hóhányó
csapatnak
köszönhetően
szombaton a természetes jég adta
lehetőségeket kihasználva folytatódni
tudtak a kupa mérkőzései.
A torna legjobbjai:
Gólkirályok: János Attila és Süket Gábor

Csíkdánfalvi Harangszó
2

2012.

SZERKESZTŐSÉG
Kiadja: Csíkdánfalva Önkormányzata
Nyomtatás: Alutus nyomda
Szerkesztő:
Szabó Imre
Munkatársak:
Bara Ferenc plébános,
Both Norbert, Gál Kálmán, Gáll Attila,
Zsók Izabella, Zsók Levente
A lap megjelenését a
Communitas
Alapítvány
március különkiadás
támogatta.

