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Az idén is sokszázezres zarándok imádkozott a Szűzanya
előtt. Csíkdánfalváról mintegy
280 zarándok vonult
pünkösdszombat hajnalban a keresztaljával a búcsúra, de sokan mentek vonattal, busszal
vagy gépkocsival is.

Tavasz a Bóbita
óvodában
3. oldal

Hírek a Felcsík Kistérségi Társulástól
4.-5. oldal
Csíkdánfalva 1940
és 1945 között
(Harmadik rész)
6. oldal

40

50

Regionális szintű
állatkiállítás és
gazdanap
Csíkdánfalván
7.-8. oldal

Április utolsó két hétvégéjén ünnepelt a község. 20-án a 40 évesek, 27-én pedig
az 50 évesek tartották kortárstalálkozójukat. Isten éltesse őket!
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Elsőáldozók tábora
Szőcs Judit tanárnő

C

síkkarcfalva-Jenőfalva
és
Csíkdánfalva elsőáldozásra készülő, harmadik osztályos tanulói vettek részt április 8-10 között abban a
táborban, aminek második alkalommal
biztosított helyet a marosfői templom
alsó részében kiépített „vendégház”.
Táborunk Gyümölcsoltó Boldogaszszony napján kezdődött- így első mozzanata a szentmise volt, amelyen a
marosfői hívekkel együtt vettünk
részt. Az ebéd utáni tevékenységek egy bibliai történet bemutatásával kezdődtek, amit a csoportokat vezető középiskolás lányok
adtak elő szerepjátékkal. A történet Elizeus próféta egyik csodájáról szólt, amikor segített egy bajbajutott özvegyasszonyon és családján. A nap mottója: Lásd, Isten
gondoskodik rólad, bízzál benne.
A délutánba belefért egy kis séta
a Maros-forráshoz és Ébner Atya
házának meglátogatása is. A nap
többi részében a lelkitükör alapján a szentgyónásra való készülődéssel foglalkoztunk, majd egy
érdekes játékkal -Jó gyümölcsök, rossz
gyümölcsök- zártuk a napot.
A második nap bibliai történetét ismét egy szerepjáték alapján ismertük
meg: Námán gyógyításáról szólt. A nap
mottója: Lásd, Isten jót tesz veled- engedelmeskedj! A történet kapcsán kiscsoportban válaszoltunk pár kérdésre,
majd elkészítettük a Námán könyvecskét. Ebéd után a nagyon várt akadályverseny következett, amelyen a csapatok
bebizonyíthatták
figyelmüket,

ügyességüket, összetartásukat. Néma
lányt gyógyítottak énekszóval, hitetlent győztek meg Isten jóságáról, de a
számok világában való jártasságukat
és ügyességüket is bizonyították. Az
indulásra váró vagy már visszaérkezett csapatok a hittan munkafüzet
feladataival dolgoztak.
A verseny után a színes estre készültek a csapatok-vicces, énekes, híradós, táborfelkészítős előadások születtek, melyeken mindannyian jót derültünk.

Az utolsó nap bibliai történetében
Joelt, a vak fiút ismertük meg, akit
Jézus meggyógyított. A kiscsoportos
foglalkozás után szemüveget készítettünk-emlékeztetőként, hogy nekünk is
vannak „vakságaink”, amiből Jézus
gyógyíthat meg.
Részletek a táborozók beszámolóiból: Nekem a Mária forrás tetszett a
legjobban, aztán a sok étel, a finom
sütik, a tea és az akadályverseny.
(Lehel, Péter) Nagyon tetszettek a kézműves foglalkozások, sok szép éneket

és imádságot tanultam. (Amanda,
Szidike) Nekem az tetszett, hogy sok
barátot szereztem…szerettem még az
imaírást is (Zsigmond Botond) Nagyon tetszett a színes est (Petra,
Anasztázia) …és mindenki véleménye: csak az nem tetszett, hogy rövid
volt! Reméljük, hogy még máskor is
részt vehetünk ilyen táborban!
Május 5-én 18 harmadik osztályos
gyermek először járult szentáldozáshoz, miután előző nap a bűnbocsánat
szentségében lelküket megtisztították. Az elsőáldozásról így
vallottak a harmadikosok:…
amikor meggyóntam bűneimet, olyan volt, mintha a
melegben egy bundát vettem
volna le…amikor az oltár
előtt elmondtam a köszöntő
verset, akkor a szüleim arcán láttam a büszkeséget
(Botond)…az elsőáldozás
számomra felejthetetlen élmény marad. Mikor Jézust
magamhoz vettem, azt éreztem, hogy a szívembe jött és
ott van, igaz, nem látom, de
érzem, hogy ott van velem
(Dávid) …eddigi életem legnagyobb
élménye volt, amikor áldozhattam
(Bíborka) …nagyon örülök, hogy Jézus a szívembe költözött (Zsuzsi)
….az elsőáldozás után is részt vettem
az esti szentmiséken, vecsernyéken
és áldoztam (Mátyás).
Adja Isten, hogy az elsőáldozáskor
megtapasztalt öröm megmaradjon a
gyermekek szívében, rendszeresen
vegyenek részt a szentmiséken és
érezzék a szentségek kegyelmi erejét
életükben!

Hírek a Petőfi Sándor Iskolaközpontból
Dr. Zsók Izabella tanárnő
Március 18-án került sor az immár
hagyományossá vált Föltámadott a
tenger című történelmi-irodalmi vetélkedőre iskolánk dísztermében. A versenyre hat felcsíki iskola diákjai érkeztek tanáraik kíséretében. A megmérettetésen a diákokat érdekes történelmi és irodalmi feladatlapok várták, amelyeket Elekes Izabella és Szabó Katalin tanárnők állítottak össze.
Mialatt a zsűri javított, a diákok néptáncot tanultak.
A tavaszi vakáció előtt, április 2 és 5
között a Tudj többet és légy jó! iskolai

hetet tartottunk. Ezen a héten a játé- Az osztályok különböző tevékenysékos és interaktív tanulás, a tantár- geket, tematikus kirándulásokat
gyak gyakorlatba ültetése volt a cél. szerveztek, a nagyobb tanulók pályaorientációs valamint közlekedési
szabályokról,
törvényismeretről
szóló előadásokat hallgattak.
Iskolánk részt vett a Föld napi akcióban, aznap minden diák és pedagógus igyekezett környezetünket,
parkjainkat szebbé tenni, összegyűjteni a szemetet.
Végzős diákjaink készülnek a szakvizsgára, az érettségire és a ballagási ünnepélyre, amely május 30-án
lesz 11 órától.
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Tavasz a Bóbita óvodában
Kajtár Klára és Erőss Kinga
óvónők
„Ébredj új tavasz,jégtörő, sugaras,
gallyat lombosító, rügyet rojtosító,
mindenféle madarakat víg versre
tanító.”
(Csanádi Imre: Tavasz–ébresztő)

A

tavaszi napok aktív szorgoskodással teltek a Bóbita óvodában.
A mindennapi játékszükséglet mellett, nem feledkeztünk meg,
„Rügymozdító” Március egyik fontos
ünnepéről, az 1848-as forradalomról
sem. 15-én, a zord időjárás ellenére a
Szivárvány és a Pitypang csoportos
gyerekek részt vettek az ünnepélyen:
nagy buzgalommal és kíváncsisággal
vitték a koszorút a Petőfi Sándor szobrához és az 1848-as emlékműhöz.
Továbbá e hónap utolsó hetén az óvoda minden csoportja készült húsvétra.
Nemcsak a lelkünket készítettük fel
lecsendesedéssel, nyugodtsággal, hanem a nagyhét minden egyes napján
kézműves foglalkozások voltak a művészet központokban: a gyerekeknek
lehetőségük volt alkotni különböző
technikákkal és anyagokból (gipsz,
agyag, tojáshéj, toll stb.) olyan dolgokat, amelyek az ünnepi asztalt díszíthették. Készíthettek szalvétatartót,
tojástartót, gipsz csibéket festhettek,
búzát és árpát vethettek, készíthettek
húsvéti üdvözlőlapot, és persze nem
maradt el a húsvéti tojásfestés sem,
amelyhez a színeket ők maguk kavarták, miután párszor meghallgatták a
Tojásfestés bökkenőkkel című történetet. Azon a héten a gyerekeknek déli
mese gyanánt a gyerekbibliából olvastunk fel történeteket népmese helyett.
Szerepjátékaikban kedvükre játszhatták a locsolkodást és az ünnepi készülődés minden egyes pillanatát eljátszhatták, újraélhették.
A művészetközpontok alkotásait,
a Húsvéti kiállításon lehetett megtekinteni, amely igen színes volt,
hiszen minden gyermek egyéniségét
tükrözte és a közelgő tavaszi ünnep
hangulatát fokozta.
Április „Füttyös fiú” - a Tudj meg
többet, légy jobb! héttel kezdődött,
melynek témája a Víz volt (mint
éltető elem), és mottónak a SaintExupery idézetét
választottuk:
„Víz! Se ízed nincs, se zamatod, nem

lehet meghatározni téged, megízlelnek
anélkül, hogy megismernének. Nem
szükséges vagy az életben: maga az élet
vagy.”
Ezen a héten gyors áttervezésre volt
szükség, ugyanis az időjárás a szabadban való tartózkodást csak az első nap
engedte, de a gyerekek a csoportok
központjaiban csoportosan tevékenykedhettek e téma körül. Első nap, kirándulást szerveztünk az Olt folyó
partjára. A hét alatt, megvizsgáltuk,
megbeszéltük mi mindenre jó és miért
fontos a víz: játszottunk, kísérleteztünk, kóstolgattunk, kortyolgattunk és
versenyeket szerveztünk.
E hónapban módszertani napra is
sor került, amely a dánfalvi óvodában
volt megtartva. A helyi és a vendég
óvónők meghallgatták meghívottunk
Bíró Mária pszichopedagógus előadását A kisgyermek érzelmi biztonsága
címmel.
Megtartottuk a Föld Napját, amely
az óvodában egy hetet tartott. A gyerekek kérdése: Mit tehetek én, hogy lakható maradjon a Föld? A nevelők buzdítása: A kincs Te vagy és a Föld amelyen élsz. Vigyázz rá!
Ezen a héten egy nagyszerű mese
volt a segítségünkre:
„…A FÖLD
SZENVEDETT!!!...a
Naphoz kiáltott segítségért. A Nap
nagyon féltette a Földet, és folyton
keresett, kutatott mert nem tudta hogyan segíthetne rajta. Egyszer az
egyik fényhírnök izgatottan jelentette:

Nap! Napocska! Találtam valakit aki
segíthetne a Földnek életben maradni! Igaz KICSI.... az emberek gyereknek hívják de nagyon sok van belőle!
Képzeld, a gyerekek szeretik a Földet! Meglocsolják a virágokat, hogy el
ne hervadjanak. Imádják az állatokat, simogatják, mosdatják, etetik
őket, játszanak velük. Nem dobálják
szét a szemetet! Sokat járnak az erdőbe, de nem tördelik az ágakat! Tudnak fára mászni, kedvesek, mosolygósak, szorgalmasak és legszívesebben
folyton lubickolnának a halacskákkal.
Őket kérd meg, hogy segítsenek a Földnek megtisztulni, életben maradni!”
A Nap nem keresett tovább. Érezte,
hogy a gyerekekre van szükség, és
minden erejével Őket kezdte tanítani:
Színpompás virágokat szórt a lábuk
elé, hogy a gyerekek megszokják a növényeket maguk körül. Egész nyáron
egészségesre sütötte kis testüket, hogy
legyen erejük télire. Titkos üzenetet
súgott a fülükbe, hogy lássák milyen
gyönyörű a természet amely szebbé
teszi életüket és védjék minden erejükkel otthonukat a Földet.
A Nap nem csalódott. A gyerekek
megértették, milyen nagy feladat vár
rájuk. Azóta szorgalmasan gyűjtik a
szemetet, az óvoda kertjébe növényeket ültetnek, magocskákat keltetnek,
kis kezük munkáját figyelemmel kísérik. Enni adnak az állatoknak, ha fészekből kiesett madarat találnak, segítenek visszatenni a helyére. A Nap
megnyugodott és gyors fényhírnököt
küldött a Földhöz, bíztató üzenettel:
„Ne félj KINCSEM! Megmenekülsz!
Elhasznált tested védi sok-sok gyermek! Okos felnőtté cseperednek majd,
és nem felejtik el mennyi szép élményt
kaptak tőled, amikor még kicsik voltak.
Ha majd felnőttek lesznek, akkor sem
fognak cserbenhagyni téged. Megtisztítanak, és megtanulnak úgy élni rajtad
csodaszép KÉK BOLYGÓ, hogy ne fájjon neked!”
Virághabos víg Májusban minden
csoport verssel, dallal, virággal és
ajándékkal köszöntötte az édesanyákat.
„Trombitanárcisz trombitál, orgonabokor orgonál, harangvirág csendül,
virágoskert zendül.
Erősítő sem kell ide: szállnak a hangok messzire. Hallja falu, város, muzsikál a május.”
(Gyárfás Endre: Májusi koncert)
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Hírek a Felcsík Kistérségi Társulástól
Süket Zsombor
Felcsík Kistérségi Társulás
I. Madarasi Kertésznap
A 7határ gazda
oldal és a Sapientia EMTE közös szervezésében tartott első
Csíki Magbörze
adott ihletet az
I. Madarasi Kertésznap
megszervezéséhez. A
Csíkmadarasi
Önkormányzat,
a Felcsík Kistérségi Társulás, a MAIÉRT Egyesület és a 7határ gazdaportál közös szervezésében tartott Ker-

Utánpótlás nevelés, vagyis
Terkő Kupa és Jégtörő kupa
U8-as és U10-es korosztálynak
“Talán nem is az számít, hogy nyerünk vagy éppen vesztünk, még az se
fontos, hogy jók vagyunk! Egyedül az
számít, hogy játszunk-e?” Sport és
család? Jégkorong és gyermek? Nehéz
kérdés! A jó szülő-gyermek viszony az
alapja a gyermek jövőbeli életének.
Mondhatjuk olyan fontos ez, mint egy
épületnek a szilárd és erős alap. Egy
ilyen erős alapra építhető fel egy esetleges sportolói karrier alakulása. Ezt
a folyamatot ideális esetben a szülő támogathatja,
de nem forszírozhatja a
saját vágyai által hajtva. A játékos, az edző és a
szülő hármas szoros és
őszinte együttműködése
szükséges ahhoz, hogy
valóban kiemelkedő eredmény szülessen, vagy a
"másik" oldalról nézve a
gyermek személyiség fejlődése értékes lehessen.
Felcsíkon
komolyan
vesszük a jégkorongot. Mi
sem bizonyítja ezt jobban
mint a januárban megren-

tésznapra azokat a gazdákat, gazdasszonyokat és fiatalokat vártuk,
akik érdekeltek a háztáji gazdálkodásban.
Hogyan fogunk neki a talaj előkészítésének, hogyan lesz a magból
palánta, mit kell tenni miután növekedni kezdenek? – ilyen és hasonló kérdésekre kaphattunk választ a
szakmai előadások során. Gyakorlott gazdák beszéltek a zöldségtermesztésről, takarmánynövények
kiválasztásáról, a gyümölcsfák gondozásáról, a gyógynövényekről. Külön hallhattunk előadást a fekete
ribizliről, amit úgy emlegettünk,
hogy a „kerti gyémánt”. A bemutatók alatt jól körvonalazódott a gazdák gondolkodása, mentalitása is.

Az is kiderült, hogy nem minden
esetben szükséges a tenger nagyságú terület ahhoz, hogy eredményeket lehessen felmutatni.
A kertésznap jó alkalom volt arra,
hogy a gazdák találkozhassanak és
bemutassák, megosszák egymással
tapasztalataikat. Aki pedig nem
akart üres kézzel távozni, annak az
előadásokkal párhuzamosan megtartott vásár felhozatalából volt lehetősége válogatni. A magok és
hagymák mellett gyümölcsfákat,
cserjéket és kerti eszközöket is lehetett vásárolni.
A rendezvényen közel 100 személy
fordult meg, ami bíztatást ad a folyatáshoz.

dezett Terkő kupa, amelyen 220,
majd a márciusban tartott Jégtörő
kupa, amelyen 230 gyermek öltötte magára csapata mezét harcolva
a győzelemért. Ugyan tudjuk,
hogy ebben a korosztályban nem
jegyzik az eredményt és megengedett, hogy lányok is játszhatnak a
csapatban, azért a gyermek számára a legnagyobb öröm, ha gólt
üthet és nyerhet.
A főként szülők által támogatott
két tornán nem csak Felcsík településeiről érkeztek csapatok, hanem képviseltette magát Csíkszentimre, Gyergyószentmiklós,

Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy,
Brassó és Suceava is. Reméljük a
gyermek létszám évről évre csak
nőni fog, ehhez viszont elengedhetetlen a szülői támogatás. Azt gondolom, hogy ma már sem az edzői,
sem a szülői tekintély öncélúan
nem juttathatja el a játékosát, a
gyermekét a nemzetközi szintre.
Kiemelkedően fontos a gyermek
tehetsége, a vele foglalkozó edző
alkalmassága, de a játékossá válás
folyamatában szinte döntő a szülő
pozitív, segítő hozzáállása, a gyermeket támogató (és nem számon
kérő!) szülői magatartás.

Cs í kd ánfa l va k öz él e ti la pja

Önkormányzati
korong Torna

C S Í KD Á N F A LV I

H AR A N G S ZÓ

5 Oldal

Jég-

Az évente megszervezésre
kerülő őnkormányzati jégkorong torna idén három csapatra bővült, ugyanis a Gyergyói
medence önkormányzatai is
szívesen fogadták meghívásunkat, így a torna is színvonalasabbá vált. Az április 7-én, vasárnap délután a három csapat, összesen 42 játékosa lépett
jégre, minden csapat két mérkőzést játszott.
Célunk a rendezvénnyel az
általános megmérettetésen túl
a csíkszéki, és gyergyószéki
térségek koordinációjának kezdeményezése, az önkormányzatok közötti
kapcsolatok erősítése.

Kerekasztal beszélgetés a
felcsíki ifjúsági szervezetekkel
Ha jobban szemügyre vesszük azt a
tényt, hogy azon települések rendezvényei, eseményei színesebbek és
színvonalasabbak, amelyek mögött
ott van a civil erő, az önkéntes munka akkor elmondhatjuk, hogy nem
minden felcsíki település áll egyformán. Vannak települések, ahol keményen szervezett formában zajlik a
civil élet, máshol pedig most sarjadzik újra. Az utóbbi esetben egy település szintű rendezvény lebonyolítása
teljes egészében az Önkormányzatra
hárul.
Ez nem minden esetben könnyű,
mert tegyük fel ahhoz, hogy pályázati támogatást szerezzünk a rendezvényekre, egyesületi jogi forma
szükségeltetik. A pályázatot is meg
kell írni, aztán jön a lebonyolítás,
majd az elszámolás, és, hogy hatékonyak legyünk több pályázatot is
letehetünk több helyre. Mindez csak
úgy lehetséges, ha van civil erő, aki
segít a megvalósításban.
Április folyamán, egész pontosan
26-án, pénteken délután a felcsíki
ifjúsági szervezetekkel folytattunk
kerekasztal beszélgetést. Azzal a
céllal hívtuk össze a találkozót, hogy
szorgalmazzuk a szervezetek közötti

A résztvevő játékosokat emléklap- bor, és a Csíki Jégkorong ÖFT elpal díjaztuk, amelyet a Felcsík Kis- nöke – Bőjte Csongor nyújtottak
térségi Társulás Elnöke – Gábor Ti- át.
kommunikációt, segítve ezáltal új
ifjúsági szervezetek megalakulását.
Ugyanakkor rávilágítottunk olyan
problémákra, mint a közösségi akciók hiánya, gondolva itt a település
arculatának javításához való hozzájárulás (parkok, közterek rendbetétele, tisztán tartása), önkéntesség,
közös kirándulások szervezése, turistautak festése. Mindezek olyan
tevékenységek és programok, amelyeket a közeljövőben egy programterv által, közösen megvalósíthatónak látunk.
A találkozón minden településből
3-4 személy vett részt. A Madéfalvi
Ifjúsági Kezdeményezés képes prezentációval számolt be az évi tevé-

kenységéről, így láthattuk, hogy
évente több saját rendezvényt bonyolítanak le ugyanakkor társszervezőként is jelen vannak minden rendezvényen.
Látva egy aktív szervezet tevékenységét a jelen lévő fiatalok lendületet kaptak és sorra beszéltek elképzeléseikről, megvalósításaikról.
Bízunk benne, hogy a lendület nem
fog alábbhagyni, a beszélgetés végével egyetértettünk, hogy folytatni
kell a találkozást és abban maradtunk, hogy a következőben
Homoródfürdőre megyünk egy egész
napos csapatépítő tréningre, ahol a
szóban forgó programtervet alakítjuk
ki.
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Csíkdánfalva 1940 és 1945 között
(Harmadik rész)
Pál Zoltán történelemtanár

A

z első két részben közölt adatok
mellett községünk történetéről
érdekes képet kapunk, ha belepillantunk a csíkdánfalvi Magyar Népi Szövetség helyi szervezetének jegyzőkönyv tömbjébe, mely igen jól rávilágít
a háború utáni Csíkdánfalva problémáira. 1944. december 10-én megalakult a Magyar Népi Szövetség helyi
szervezete. Az alapító gyűlésen jelen
volt Szekeres Barabás felcsíki megbízott is. A népgyűlés egyhangúlag kimondja a Magyar Népi Szövetség (a
továbbiakban MNSZ) megalakítását és
a helyi tisztviselők megválasztását.
Elnöknek választották Molnár György
csíkdánfalvi festőt, alelnöknek Kosza
Gerő tímár mestert, titkárnak Lukács
Istvánt, a pénztárnoki szerepet pedig
Fülöp Félix töltötte be. Ellenőröknek
Kovács Albert, Lukács Péter, Szőcs
János, tanácstagoknak Albert Antal,
Albert Lajos, Antal Béla, Ábrahám
István választattak meg.
1944. december 14-én újra összeült a
MNSZ helyi szervezete és meghozták
az első biztonsági intézkedéseket. Molnár György elnök javaslatára átszervezik a csendőrséget és leváltják egy korábbi népgyűlésen megválasztott Albert Elek csendőrparancsnokot. Az új
csendőrség Bodor János parancsnok és
Pál János alparancsnok személyében
bizalmat kap és az alábbi csendőrök
mellett végzik tevékenységüket: Kovács Albert, Szőcs Albert, Blága Árpád,
Kosza István, Mészáros Ferenc, Szőcs
Márton, Albert Barabás, Bodor Áron,
Vízi József, Imre Gergely, Lukács
Áron, Kajtár Ágoston, Zsók Árpád. A
csendőr választásnál tízesenként a
megfelelő emberek töltötték be ezt a
szerepet.
Az első biztonsági intézkedés az elnök javaslatára meg is születik, ugyanis erre azért volt szükség, mert a
mértéktelen pálinka főzés tehetetlen
állapotokat idézett elő. Ezért az újonnan megválasztott csendőrök parancsot kaptak, hogy legyenek éber figyelemmel és kíméletlenül kobozzanak el
minden egyes pálinkafőző üstöt, kivételt ne tegyenek senkivel.
A helyi polgári vezetés és a Magyar
Népi Szövetség között kezdetben nem

volt egyetértés, inkább ellenségeskedés tapasztalható, amit bizonyítanak
a MNSZ 1944. december 19 és 20-án
tartott gyűléseinek jegyzőkönyvei. A
gyűléseken részt vett Szekeres Barabás vármegyei tanácsos is, aki szintén azon fáradozott, hogy a polgári
vezetést és a pártszervezet helyi vezetőit összebékítse.
Érdekes adatot találunk az 1945.
február 2-án tartott gyűlés jegyzőkönyvében, melyből kiderül, hogy a
Hangya Szövetkezet helyi kirendeltsége Gál István dánfalvi lakos portáján volt, amelyet a háború alatt teljesen kifosztottak (1944 őszén). A jegyzőkönyv szerint Gál István ismeretlen
helyen tartózkodik. Ezért az MNSZ
helyi elnöke felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy az itthon maradt Gál
Istvánnét keressék fel, hozassák be a
Hangya Szövetkezet pénztári naplóját
és azt átvizsgálva fizettessék meg az

Dánfalvi fiatalok népviseletben
1941. augusztusában idős Antal
Gergely portája előtt
elvitt áruk értékét, vagy hozassák
azokat vissza azokkal akik a Hangya
Szövetkezet üzletéből elvitték. Hogy
mindez eredményesebb legyen ki kell
sürgősen doboltatni a településen ezt
a határozatot.
1945. február 4-én tartott gyűlés
pedig a menekülésből visszatért Benkő László ügyét tárgyalják és kinyilvánítják, hogy a volt községi jegyző a
dolgát kifogástalanul végezte.
Ugyancsak heves vitát váltott ki az
akkori községi bíró Zsigmond István
leváltásának ügye is, amelyet 1945.
február 18-án tartottak és a népgyűlés határozata értelmében kérték an-

nak végrehajtását. A népgyűlésen a
következő vezetők is jelen voltak,
Oláh Péter járási főszolgabíró, Szekeres Barabás vármegyei tanácsos, Zsigmond István községi bíró, Molnár
György pártelnök, Kosza Gergely titkár, Buzási István somlyói községi
bíró, Both József közbirtokossági elnök.
Zsigmond István községi bíró üdvözölte a megjelenteket és a gyűlést is ő
nyitotta meg. Both József közbirtokossági elnök, mint első felszólaló ismerteti, hogy a Lomási Erdőipari R.T. a
csíkdánfalvi közbirtokosságnak felajánlott a kitermelés előtt álló fáért
köbméterenként 30 pengő árat. A népgyűlés egyhangúlag kimondja, hogy
ezért az árért nem hajlandó a fát átadni a Lomási Erdőipari R.T. cégnek.
Igaz, hogy a szóban forgó erdő meszszebb van, mint a csíkkarcfalvi erdő,
de amennyiben annak minősége jobb,
meg kell kapja a közbirtokosság azt az
árat, amit a karcfalvi közbirtokosság
is megkap. A népgyűlés második napirendi pontja Zsigmond István községi
bíró leváltásának kérdése körül robbant ki, melyet Oláh Péter járási főszolgabíró terjesztett elő. A jegyzőkönyv szerint a népgyűlésen jelenlévők megszavazták a községi bíró leváltását és Pál János csíkdánfalvi polgárt kiáltották ki új községi bírónak.
Hogy az új helyzetbe a régi községi
bíró nem törődött bele, azt bizonyítják
a későbbi gyűlések jegyzőkönyvei is,
ahol Zsigmond István, továbbra is
mint községi bíró szerepel. Az egyik
jegyzőkönyv arra is kitér, hogy a népgyűlésen leváltott községi bíró nem
nyugodott bele a helyi határozatba,
hanem panaszával a csíkszeredai
orosz katonai parancsnoksághoz fordult, ahonnan pozitív visszajelzést
kapott, ugyanis községi bírói teendőkkel továbbra is őt bízták meg.
A községi bíró leváltása körül kirobbant helyzet tovább folytatódott és
1945. április 15-én tartott népgyűlésen végleges döntés született a régi
bíró leváltásáról. A következő jegyzőkönyv már arról tanúskodik, hogy Pál
János személyében az új községi bíró
1945. április 25-én a csíkdánfalviak
teljes bizalmát élvezi.
(folytatjuk)
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Amire büszkék lehetünk,

Regionális szintű állatkiállítás és
gazdanap Csíkdánfalván

Katona Melinda

A

hogy az a címben is szerepel,
kedves csíkdánfalviak, az
idén a megszokott térségi szintű
állatkiállítás helyett egy regionális,
egész Székelyföldön elhíresült tavaszi állatkiállítást és gazdanapot
sikerült szerveznünk együtt, közösen.
Hogyha számba veszem
a rendezvény napját és az
azelőtti két hetet, elmondhatom, hogy a szervezés
körüli tevékenységek pár
ember idejét, energiáját és
néha türelmét is teljesen
igénybe vették…de, szavaikat idézve, megérte. Egy
olyan rendezvényen, ahol
elégedett - fáradságos
munkájuk gyümölcsével
büszkélkedhető- gazdákkal, termelőkkel, forgalmazókkal és árusokkal
találkozik az ember, arra készteti
őt, hogy a folytatás szükségeltetését jövőbeli célként tűzze ki maga
elé. Márpedig az idei állatkiállítás
és az őszi állatvásár eredményessége azt mutatja, hogy az efféle rendezvényre térségünkben igény van.
A regisztrált adatok alapján ötven gazda kétszázhuszonöt állatot
hozott, de ezúttal a termelők, vala-

mint a takarmány- és mezőgazdasági gépeket forgalmazó vállalkozások is bővítették a kínálatot. Megközelítőleg ezerötszáz-kétezer ember látogatott ki a rendezvényre,
közülük számos gyerek, hiszen az
állat-játszóház, a kiállított díszállatkák, valamint a szekérbe fogott

birkák is elsősorban az ő örömükre
szolgáltak.
Az állatkiállítás elsődleges céljaként azt fogalmaztuk meg, hogy a
tudásalapú gazdálkodás folyamatát
elindítsuk. A kiállított állatfajták
jellegzetességeiről, neveltetésének
fortélyairól szakszerű bemutatások
és előadások hangzottak el, amelyet
ezúton is szeretnénk megköszönni

dr. Sólyom Gizella, mérnöknőnek; dr.
Fodor Levente, felcsíki főállatorvos
úrnak; dr. Papp Krisztiánnak és dr.
Nagy Tibornak.
Az állatkiállítás szenzációjának bizonyult a Fahúzató vetélkedő, amely
személy szerint nekem több mondanivalót is sejtetett. Legfőképp a
„nagykategóriában” csodálkoztam rá egy-egy páros teljesítményére. Hiszen a rendezvény előtti
napon a még jól teljesítő
állatok, az igazi megmérettetésen egyszerűen feladták. Csodálkozva fordultam az állatorvos úrhoz és indokot vártam e
jelenségre. A válasz így
hangzott: „ A ló nincs ott
fejben, nem koncentrál,
egyszerűen nem érzi azt a
komfortzónát, amelyben ő
ezt végig tudná vinni.” Milyen érdekes, nem?tulajdonképpen ez a jelenség teljesen
hasonló az emberi hozzáálláshoz. Aztán a „kiskategórában” is eljött egy
olyan lópáros, amely úgy vitte végig
megállás nélkül a nagy adag fát, hogy
gazdájuk közben csak szavakkal, ostorijesztgetés nélkül bátorította őket.
Őszintén bevallom, ez egy kicsit fel(folytatás a 8. oldalon)
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A csíkdánfalvi Petőfi Sándor
Iskolaközpont I-IV osztályos tanulói és pedagógusai köszönetüket fejezik ki a Csíkdánfalvi
Közbirtokosságnak a Kenguru
verseny megszervezésében nyújtott anyagi támogatásért.

C S Í K D ÁN F AL VI

C S Í KD Á NF A L V A

H A RAN G S ZÓ

(folytatás a 7. oldalról)

zavarta a lelkemet. Hatalmas bizonyítéka volt ez annak, hogy milyen
mély és bensőséges kapcsolat tud
kialakulni ember és állata között. És
ennek tulajdonképpen az alapja a
kölcsönös törődés, egy úgynevezett
oda-vissza játék, hiszen egy gazda
sem várhatja el állatától, hogy teljeJó az, ha minden ember békésen és
lelkiismeretesen teszi a dolgát, a sítsen és bízzon benne, ha erre nem
szántóvető szánt, a halász halászik, szolgál rá, és fordítva. Ha egy ember
a matróz igazítja a vitorlákat, a ta- - állat kapcsolatában ott van az össznár tanít, a doktor gyógyít. Ez a hang, az a bizonyos közös frekvencia,
mindennapi életünk. Ugyanakkor jó az állat meghálálja az emberi törőlenne hinni abban, hogy az ember dést, odafigyelést és szeretetet akár
nemcsak szánt, vet, gyereket nevel,
egy ilyen megmérettetésben is.
épít, gyógyít, hanem valami
Az állatkiállítás sikerét tovább ka"mélyebb" jelentése, jelentősége is
matoztatta
az első szakszerű állatlivan az életének, valamilyen nagyobb,
fontosabb történés, dráma részese, cit régiónkban, amely Sólyom Gizella
szereplője.
mérnöknő elmondása szerint, az álHankiss Elemér latállomány legértékesebb egyedének
aukción való továbbadását jelenti.
Ezzel úgy tűnik fokozatosan sikerül
rendezvényünknek felzárkózni a
Interneten is elérhető a
nyugati trendhez. Az állatlicit eredCsíkdánfalvi Harangszó
ményeképpen egy kimagasló genetiwww.danfalva.ro cimen
kai alappal rendelkező hat hónapos
piros-tarka borjú került „kalapács
alá”. „A környezet és a takarmány
határozza meg a majdani termeléSzerkesztőség
kenység java részét, amit a genetika
csak mintegy harminc százalékban
Kiadja:
befolyásol, de egy borjúban elsősorCsíkdánfalva Önkormányzata
ban a szülők milyenségét kell megfiMunkatársak:
zetni” – véleményezte Sólyom GizelKajtár Klára és Erőss Kinga
la, mérnöknő. A kétezer-ötszáz lejes
Katona Melinda
indulóár gyorsan emelkedett, az értéPál Zoltán
kes tenyészállatért vívott megméretSüket Zsombor
tetésből hús marha-tartó gazdaként
Szabó Imre
Szőcs Judit
Dr. Zsók Izabella
Készült az Alutus Nyomdában
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kapcsolódva be végül Tánczos Barna került ki győztesen 2950 lejes
ajánlatával.
Végszóként érdemesnek vélem
megemlíteni a társszervezők neveit
is, hiszen sikeres rendezvényünk
alapjának jó részét ők teremtették
elő. Köszönet jár tehát a
Csíkdánfalvi Szarvasmarhatartó Gazdák Egyesületének, a helyi önkormányzati képviselőknek, Csíkdánfalvi Közbirtokosságnak, a Felcsík Kistérségi
Társulásnak, Hargita Megye
Tanácsa Vidékfejlesztési Egyesületének, a Hargita Megyei Fiatal Gazdák Egyesületének, a
felcsíki közbirtokosságoknak, a
csíkdánfalvi fúvószenekarnak,
a csíkszenttamási néptánccsoportnak, a Salubritate Kft-nek,
a Munax cégnek, a Bábolna Takarmány Kft-nek, a Stage
Co m p an y
G ro up - n ak ,
az
RMDSZ Csíki Területi Szervezetének, Tánczos Barna szenátor
úrnak, valamint minden egyes
személynek, aki bármilyen módon hozzájárult a rendezvény
lebonyolításához.
Remélem sokan vagyunk
csíkdánfalviak, akik úgy véljük,
hogy ez a siker, amit most útjára
indítottunk ezzel a rendezvénnyel,
faluközösségünk javát szolgálja
rövid és hosszú távon is, így a közös cél továbbra is az lenne, hogy
folytassuk, minden évben valami
újdonsággal is megspékelve a kínálatot.

TÁMOGATÓ AZ RMDSZ ÉS A
COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY
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