CSÍKDÁNFALVA KÖZÉLETI HAVILAPJA

Dr. Jakubinyi György érsek úr osztotta a
bérmálás szentségét

MI ÚJSÁG?

Egy kistelepülés hírlapja
lehet-e újság? - gondolkodtam el nemrég -, hiszen
többnyire „régiséggel” tudjuk feltölteni, mert arról
tudunk írni, ami már megtörtént, ami már rég nem
„újság” az olvasó számára.
Mégis azt gondolom, hogy
egy településnek szüksége
van hírlapra, tudósítóra,
újságra, mindegy, hogy nevezzük azt.
A Csíkdánfalvi
Harangszó „keresztelőjén” mi
fiatalabbak kicsit tartózkodtunk a nevétől. Azt gondoltuk, hogy valami jobban
hangzóbbat, ötletesebbet
kellene találjunk, aztán
elfogadtuk, legyen. Most
utólag rágondolva: jól tettük. Egyedi nevet kaptunk.
Egyedi mint a dánfalvi harang hangja.
Jó lenne, ha ez a kisújság
a másodszori nekifutásból
életerőre kapna és hűen
őrizné településünk mindenkori híreit, történéseit,
A tartalomból:
megvalósított
programjait,
rendezvényeit az önkormányzat, az egyház, az iskola,
egyszóval
Szövegegység
címe a helyi kö2
zösség életéből. Mert Ő elsősorban krónikás lenne,
Szövegegység
címe az utókor
2
amely
megőrizné
számára a jelent. A krónikás szerepén túl hadd szórSzövegegység címe
2
jon hírt is, talán az is kerül
időnként, és az egyház tanító
szavait, címe
a hitet mert
Szövegegység
3
nagy szükség van rá a mai
világunkban. Az arculatválSzövegegység
címe érhető kis4
tás,
ami tetten
újságunkon, szintén a fennmaradását, a fejlődését
Szövegegység legalábbis
címe
5
szolgálná,
ezekkel a gondolatokkal fogtunk
hozzá:
kicsit
szebbé, kicsit
Szövegegység
címe
6
jobbá tenni, hogy az olvasónak kedve teljen benne.
Reméljük sikerülni fog.

Gál Kálmán
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A

z ötévenként ismétlődő
bérmálás egyházközségünkben ez év május 14-én
volt. Egyházmegyénk érseke
aznap, déli órában érkezett a
dánfalvi plébániára.
A délután öt órakor kezdődő szentmise előtt a bérmálkozók, 72 fiú és 88 lány sorfalat álltak a plébánia és a
templom bejárata között, itt
vonult be a főpásztor az egy-

háztanács és papok kíséretében templomunkba. A
templomi ünnepet Zsók
Dalma nyitotta meg, aki a
Szentlélek himnusza című
verset
szavalta
el.
Jakubinyi György, szentbeszédében egyházközségünk
védőszentjéről a Szeplőtelenül fogantatott Szűz Máriáról szólt. A bérmálás az esős
idő miatt, a templomban

történt. A bérmálkozók és
bérmaszüleik, sorban járultak a szentséget kiszolgáltató főpásztor elé. Szentmise
végén a bérmálkozók nevében Tankó Orsolya mondott
köszönő beszédet, majd Süket Erzsébet és Katona Lóránt szimbolikus ajándékot,
egy kerámia vázát és rakottas terítőt adott át érsekünknek.
(B.F.)

Ravatalozó avató ünnepség

R

avatalozó kápolnánkban már 16 elhunyttól vettünk végső búcsút, megáldására, most vasárnap került sor.
Szentmise előtt Boros Károly főesperes
megáldotta Süket Jenő volt polgármester
síremlékét, majd koszorúzás következett
az önkormányzat és közbirtokosság részéről. A szentmise kezdete előtt a helyi
plébános köszöntötte a jelenlévőket, majd
Gál Attila polgármester és Borboly Csaba
megyei tanácselnök beszéde hangzott el.
Ezt követte a ravatalozó kápolna megáldása és a szentmise. Boros Károly
főesperes, a vasárnapi szentmise olvasmányai alapján, szentbeszédében hangsúlyozta a tevékeny szeretet értékét.

Mise végén a plébános köszönetet mondott
mindazoknak, akik jóvoltából a ravatalozó
kápolna elkészülhetett.
(B.F.)

2 Oldal

C S Í KD Á N F A LV I

H AR A N G S ZÓ

Cs í kd ánfa l va k öz él e ti ha vilap ja

Boldog az a nép, amely tud ünnepelni!
(zsolt.)
Bara Ferenc plébános

A

z ószövetségi zsoltáros szerint, május hónapban boldogok lehetünk,
mert hetente volt, vagy lesz ünnepünk.
Ezek kiemelkedő, bensőséges ünnepek.
Jézus az utolsó vacsorán önmagát adta
lelki eledelül az Oltáriszentségben. Május 6-án 26 elsőáldozó gyermek először
vette magához Jézus szent testét az Eucharisztiában, és ünnepeltünk, velük,
szüleikkel, keresztszüleikkel és a rokonokkal. Örült és boldognak látszott mindenki.

kápolnában végzett szentmisében melyre szeretettel vártuk a falu népét -,
hálát adtunk Istennek, és köszönetet
mondtunk azoknak, akik által elkészült
az épület, teljes berendezésével együtt.
Május 26-án, szombaton zarándokként
szeretnénk részt venni a csíksomlyói
pünkösdi búcsún. Aki nem tud részt
venni ezen az ünnepi szentmisén, bekapcsolódhat itthon is, mert a Duna
Televízió és a Mária Rádió élőben közvetíti. Az ünnepi búcsús szentmise fél 1-

Május 14-én a lelki nagykorúság szentségében, a bérmálás
szentségében részesült 160 fiatal. Főpásztorunk ünnepi szentmisében hívta le a Szentlelket, és
szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. Kérte a Szentlelket, hogy
erősítse meg ifjainkat és minket
is, hogy hitünket megvallva, elkötelezett keresztény életet éljünk.

kor kezdődik a Kis- és Nagysomlyóhegy közötti nyeregben, a
Hármashalom-oltárnál. A szentmise
szónoka ft. Dr. Tempfli Imre, a németországi Kirche in Not-Ostpriesterhilfe
katolikus nemzetközi segélyszervezet
osztályvezetője, a Stuttgarti Magyar
Katolikus Egyházközség plébánosa
lesz. A kegytemplomban délután 5 órakor lesz a csángómise, majd a 7 órás
szentmisét követi a reggelig tartó virrasztás.
Május 27-én Pünkösd ünnepe. Templomunkban ünnepelve, szentmisék keretében,
várjuk a Szentlelket, hogy
szeretetének tüzével égesse ki
lelkünkből a rossz gyökerét és
töltse be hét ajándékával,
úgy, mint az első pünkösdkor
betöltötte az apostolok lelkét.
Nagymise után levonulunk a
falu végére, hogy fogadjuk a
Csíksomlyóról hazatérő gyalogos zarándokokat
Adja Isten, hogy a zsoltáros
szavai teljesüljenek a mi életünkben is: ,,boldog az a nép,
amely tud ünnepelni,,.

Május 20-án, vasárnap került
sor ravatalozó kápolnánk megáldására a délelőtt 11 órakor kezdődő szentmisén. A ravatalozó

Hírek a Petőfi Sándor Iskolaközpontból
Zsók Izabella, tanárnő
prilis első hetében az Iskola más-

Á képp program keretén belül a diá-

kok változatos, sokszínű programokon
vehettek részt: interdiszciplináris tanórákon, mint például a Kalózok kincse
játékos matematikaversenyen, irodalmi
felolvasásokon tavaszi és húsvéti ünnepkör tematikával; érdekes előadásokon – például meghívott előadó Kolcsár
Béla a Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség vezetője, aki a fogyasztók jogaira, kötelességeire hívta fel a figyelmet;
hagyományőrző tevékenységeken: húsvéti tojásfestés, böjtös eledelek főzése;
kirándulásokon; sportnapokon foci és
kézilabda bajnokságokkal. Az I – IV.
osztályosok is olyan érdekes tematikus
programokon vettek részt, mint Egészségnap, A világ csodái, Játszunk a
szabadban, Olvasási maraton, Húsvétra készülünk.
Április 25 – 27 közötti időszakban
megszerveztük a VIII. osztályosok számára a próbavizsgát. A tanulók a me-

gyében egységesen összeállított vizsgatételeket kaptak mindhárom tantárgyból: román illetve magyar nyelv és irodalomból, valamint matematikából, a
vizsgázást kamerák ellenőrizték. Az
elért eredményeket, a hiányosságokat és
amire figyelni kell a rendes vizsgán, a
szaktanárok feldolgozták a tanórákon,
majd szülőértekezlet keretén belül az
osztályfőnök ismertette a szülőkkel is.
Április folyamán iskolánk I – IV.
osztályos tanulói eredményesen szerepeltek számos megmérettetésen. A
Csíkszentdomokoson megrendezett színjátszó fesztiválon a II. Step by step osztály 3. díjat kapott. Csíkmadarason a
Mesék szárnyán, csodák földjén című
mesemondó verseny körzeti szakaszán
2. helyezést értek el Geréd Ádám I. SBS
és Ágoston Petra II. SBS osztályos tanulók, valamint Gál Mátyás II. SBS osztályos tanuló 3. helyezést. Több I., II. SBS
valamint III. osztályos tanuló is megjelent a csicsói helyesírási versenyen, jó
eredményeket
érve
el.
Csíkszentdomokoson a Ne hagyjuk cser-

ben az éneket! című népdalversenyen
két I. SBS-es tanuló is gyönyörűen énekelt.
Május 3-án Föld napi tevékenységként iskolánk tanulói szemetet szedtek
a faluban. Az I – IV osztályosok a falu
parkjaiban, a nagyobbak az Olt, vasút
és az utak mentén gyűjtötték össze a
szemetet, és meglepődve tapasztalták,
hogy annak ellenére, hogy minden háztól rendszeresen elszállítják a szemetet,
mégis évről évre gyűl a szemét az utcákon, patakok partján.
Május 4-én elballagott a XI. praktika
osztály, miután sikeres szakmai vizsgát
tettek le. Az iskola ünnepi műsorral
búcsúztatta el a végzős diákokat.
Május 9 – 10 között iskolánk is bemutatkozott a Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium dísztermében a VIII.
osztályosok
számára
megrendezett
sulibörzén. A mi nyolcadikosaink is így
megismerhették más líceumok által
ajánlott továbbtanulási lehetőségeket.
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Tavaszi programok a Bóbita Óvodában
Bálint Enikő, óvónő

H

úsvét előtti héten (április 2–6)
óvodánkban is kezdetét vette az
egyhetes „Iskola másként” elnevezésű rendezvénysorozat. A gyermekekkel
és a szülőkkel is konzultálva olyan
tevékenységeket kellett összeállítsunk
erre a hétre, amelyek az oktatást szolgálják ugyan, de nem az óvoda megszokott keretei között és minél szélesebb
területeken kínálnak lehetőséget a
gyerekeknek és pedagógusoknak képességeik és készségeik kipróbálására,
fejlesztésére. Ez a különleges hét az
„Itt a tavasz, kikelet, s a Húsvét is közeleg!” jegyében telt. Rendkívül érdekes és hasznos tevékenységek zajlottak
a héten.
Első nap mindegyik csoport gazdasági udvarokat látogatott, ahol a gyermekek természetes élőhelyükön figyelhették meg a húsvét, a megújulás jelképes
állatait, megsimogathatták, és ezekhez
a kisállatokhoz kapcsolódó népi szokásokkal, hiedelmekkel, történetekkel
gazdagodhatott ismeretük. Második
napra a templomlátogatást tűztük ki
célul. Habár a gyermekek járnak templomba, most egészen más módon próbáltuk megalapozni hitüket. A falfestményeken nagy érdeklődéssel nézték
végig Jézus szenvedésének és halálának történetét, lelkileg így is készülve
egyik legszentebb keresztény ünnepünkre. A harmadik napra kirándulásokat terveztünk: a kisebbek az Olt
partján tojáskereső versenyt szervez-

tek, volt olyan csoport is, akik népi
gyermekjátékokkal lettek gazdagabbak,
de
olyan
is,
akik
Csíkszenttamásra,
a
Csonkatoronyhoz kirándultak. Ők itt játszották el az ismert gyermekjátékokat,
felejthetetlenné téve a kirándulást. A
következő napon nyílt nap volt az
egész óvodában. A gyermekek megismerkedtek különböző népek húsvéti
szokásaival, hagyományaival. Tojásfestés közben szülők, nagyszülők osztották meg a gyermekekkel húsvéti
személyes élményeiket, miközben érdekes tojásfestési technikákat tanítottak a gyermekeknek. A gyerekek kísérleteztek a tojással, főzték, hámozták, kóstolták. A hét utolsó napján a
gyermekek húsvéti díszeket, köszöntőket készítettek, amelyeket – a festett
tojásokkal együtt – ki is állítottak az
óvoda előterében. Ez a kiállítás volt a
hét fénypontja. A gyermekek megcsodálták társaik munkáját, gyönyörködtek benne, és már előre tervezték,
hogy: „A következő alkalommal én is
ilyent készítek majd!”
A húsvéti vakációt követően a Föld
napját ünnepeltük meg az óvodában.
Különböző tevékenységekkel próbáltuk a gyerekek figyelmét felhívni a
Föld tiszteletére, szeretetére, védelmére. Udvartakarítást szerveztünk és fát
ültettünk az óvoda udvarán, beszélgettünk a szelektív hulladékgyűjtésről,
energia-takarékosságról. A hét utolsó
tanítási napján a Föld színeibe öltöztünk, ezzel is kifejezve a Föld iránt

érzett tiszteletünket.
Május első vasárnapja az édesanyák
ünnepe volt. Erről sem feledkeztünk
meg óvodánkban! Nemcsak a tavasz, de
az év legeslegszebb, legkedvesebb, legvártabb ünnepe is ez a ünnep. A tavasz
illatával, színeivel, a megújulással köszönti az anyákat, óvodánk gyerekei
versekkel, dalokkal tették szebbé, felejthetetlenné ezt az ünnepet. Ünneplőbe öltözött, izgatott gyermekek köszöntötték az édesanyákat, nagymamákat
ebből az alkalomból, akiket saját kezűleg készített jelképes kis ajándékokkal
leptek meg. Az érzelmek megnyilvánulása a jelen lévő vendégek arcán nagyon
változatos, de egyértelműen pozitív
volt. A szemekben megjelenő könnycseppek, a mosoly, a meghatottság, az
elérzékenyülés, az öröm, az anyai büszkeség, a megelégedettség, mind-mind
arról tanúskodtak, hogy szükség van
egy ilyen alkalomra, amikor a gyermekekkel közösen kifejezhetjük szeretetünket, megbecsülésünket az édesanyák előtt.

Maradt a tavalyi bajnok
Gál Kálmán

A

húsvétvasárnapi focitorna eredetét
nem tudnám megmondani. Amin
részt vettem legelőször, úgy emlékszem,
Oltfalván a Tanarokban volt megszervezve, és ha jól tudom, akkor 2005-ben
zajlott ez a focitorna először a sportcsarnokban. Mindig vasárnap délután, amikor az emberfia ebédel, ellustul és jöhetne egy kis ünnepi szunyókálás… futás,
mert kezdődik a mérkőzés. Ennek a
feleségek „örülnek” a legjobban. Persze
a fiatalokat ez nem érinti… Na de ez
már hagyomány számba megy és a hölgyek is beletörődtek, elfogadták. Kell a
mozgás az embereknek. Hát, idén is,
mint ahogy minden évben sor került a
focitornára, amelyen hat csapat képvi-

seltette magát, több mint negyven játékossal: Város, Felszeg, Hoki klub, Foci
Klub, Iskolaközpont, Középszeg. Sokunk számára a cél a mozgás volt, az
ünnepi nagy zabálások ledolgozása, de
mégis mindenkiben ott van a törtetés

is, hogy hátha sikerülne megszerezni a
vándorkupát. Kiváltképpen azok hajtanak rá ilyenkor, akik ezt a sportot rendszeresen űzik, de mindenkiben ott van a
nyerni akarás. Esélyeseknek idén is a
két fiatal focicsapat látszott, de azért
nem volt könnyű dolguk, mindenkivel
meg kellett vívniuk a harcot és szinte
még meglepetések is születtek. De végül
a döntőt a két fiatal focicsapat játszotta
és döntetlennel ért véget a mérkőzés,
majd a hetes rúgások eredményeként
Felszegnél maradt a vándorkupa
idén is. Jó volt együtt lenni. Kérjük a
fiatal focisokat, hogy jövőre is szervezzék meg. A szervezők nevében köszönet
a bíróknak, de főleg a lányoknak, akik
minden évben a bírókat segítik, vezetik
az eredményeket.
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Önkormányzati választások 2012

Együtt sikerült!
Az elmúlt négy évben több mint 600 millió lej értékben valósítottunk meg infrastrukturális fejlesztéseket a közlekedés, közművesítés, a megfelelő oktatási
körülmények biztosítása, a turizmus, a kultúra, egyházi épületeink megőrzése, a
közigazgatás, a környezetvédelem és az alternatív energiafelhasználás területén.
A megye számos településének biztosítottuk – az RMDSZ kormányzati részvételének köszönhetően –, hogy részesedjen az életkörülmények javítását szolgáló
megvalósításokból.
Számszerűsítve, csupán európai uniós alapokból mintegy 135 millió euró értékben sikerült út-, víz-, csatornarendszer-, illetve hulladékgazdálkodási fejlesztéseket megvalósítani. A vízhálózat-fejlesztések révén 45 ezer ember, a
csatornahálózat bővítése révén több mint 80 ezer ember számára teremtettünk
tisztább és egészségesebb életkörülményeket.
Az elnéptelenedő kisfalvak lakosságáért elindítottuk a kistelepülések
ivóvízhálózatának kiépítését, illetve a villanyáramot nélkülöző települések csatlakoztatását. Folyamatosan konzultáltunk a helyi illetékesekkel és lakosokkal, majd kéréseiket hivatalos formába öntve a kormány elé terjesztettük. Óriási segítséget jelentett a kormányzati szerepet betöltő szakemberek pozitív hozzáállása a dokumentációk követésében.
Kormányzati részvételünknek köszönhetően sikerült kiharcolnunk a megyénken áthaladó, Tusnádfürdőt Maroshévízzel összekötő 12-es számú országút mintegy 160 kilométeres szakaszának felújítását az európai
normáknak megfelelően. Ezenkívül az elmúlt négy esztendőben másfélszeresére növeltük a leaszfaltozott megyei
utak hosszát.
Az elmúlt négy év közös munkájára visszatekintve elmondhatjuk: amit lehetett, megtettük.
Együtt sikerült előbbrelépnünk, együtt sikerült Székelyföldet eredményeire büszke, jövőjében bízó, hitében
megerősödő közösséggé tennünk. Teendőink még számosak, megnyugodva nem lehetünk.
Folytassuk, Székelyföld!
Borboly Csaba

Tisztelt Választópolgárok!
Megyei tanácsosként a 2008-2012-es időszakban próbáltam egy újfajta kapcsolatrendszert kiépíteni
az általam képviselt települések, valamint a megyei tanács között.
Négy éves megyei tanácsosi munkám során a csapatban való gondolkodás vezérelt, tisztességre,
emberi-baráti magatartásra törekedtem. Tevékenységemmel próbáltam megfelelni a feladatnak,
próbáltam teljesíteni a megbízatást, amelyet négy évvel ezelőtt a közösségtől kaptam.
Természetesen új, kezdő megyei tanácsosként mind önmagamnak, mind a megyei tanács RMDSZ
frakciónak is folyamatosan bizonyítanom kellett, hogy rátermett vagyok a munkára.
Úgy gondolom, tevékenységemet tisztelettel elláttam, és nem titkolt szándékom, hogy amennyiben a
csíki választópolgárok, is úgy akarják, továbbra is vállalok egy négy éves mandátumot. Azt a tapasztalatot, tudást, amit megszereztem az elmúlt négy év során főleg az uniós pályázatok terén,
mindenképp tovább akarom adni, ezáltal szeretnék másokat is segíteni, hogy sikeresen befejezzék a
projektjeiket.
A 2012-es helyhatósági választásokon nagyon fontos mind a csíki önkormányzatok, mind pedig a választópolgárok számára,
hogy kik képviselik az érdekeiket a következő négy évben a megyei önkormányzatban.
Úgy érzem, rendelkezem megfelelő tudással és tapasztalattal, hogy sikeresen képviseljem az Önök érdekeit Hargita Megye
Tanácsában a 2012-2016 közötti időszakban.
Ezért kérem tisztelettel a támogatásukat, szavazatukat június 10-én.

Tisztelettel,
Szentes Antal, megyei tanácsos-jelölt
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TARTSUK MEG HITÜNKET, ŐRIZZÜK HAGYOMÁNYAINKAT, TISZTELJÜK
EMBERTÁRSAINKAT!

A

mottó, amit az RMDSZ
csíkdánfalvi csapata megfogalmazott a 2012-es helyhatósági választás kampánymottójaként, talán
egy kicsit merész. Kiváltképpen akkor, amikor a romániai magyarság
képviselete ellenzékbe került.
De, amit az RMDSZ csíkdánfalvi
csapataként vállaltunk úgy érezzük
megtettük és folytatjuk, ha ezt Önök
csíkdánfalviak is így gondolják.
Ígértük 2008-ban, hogy felépül a
ravatalozó, Istennek hála, felavattuk.
Ígértük, hogy jobb utakat biztosítunk
a falu közt, hogy befejezzük az elkezdett erdei utas projektet. Sikerült
megvalósítani. Összefogással. Az orvosi rendelőben ma a XXI. századhoz
méltóak a körülmények, ezt is vállaltuk, mint ahogy azt is, hogy az óvoda
felújítását is napirendre tesszük. Gyerekek étkezdéjét, központi fűtést befejeztük, a tető újrafödéséhez a cserép
az óvoda udvarán van, a munkálatok
a nyári vakációban meglesznek. Ezek
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tények, persze sosem lehetünk elégedettek, hiszen ott van az iskolánk, a
kultúrházunk, a Dugásfürdő. Mindmind felújításra várnak. Ígérjük,
hogy lehetőségekhez mérten, ha önök
is bizalmat szavaznak, napirendre
tesszük. Viszont nem tudjuk ígérni
azt, hogy munkahelyeket teremtünk.
Felelőtlen ígéret lenne, de azt igen,
hogy minden fiatalnak, gazdának,
munkanélkülinek a számukra fontos
információt a legrövidebb úton juttatjuk el, hogy kihasználhassák mindazokat a mai világ, az EU, a román
és magyar kormány általi lehetőségeket, amellyel saját, vagy családja
megélhetését biztosítani tudja.
Hiszünk abban, hogy az őszi parlamenti választáson lesz romániai
magyar összefogás, hogy a magyarságunknak meglesz a megfelelő súlya, képviselete a parlamentben és
folytatni tudjuk mindazokat a terveket, amelyek megvalósításra várnak
a településünkön.

„A lehetőségekhez mérten tedd meg amit
vállaltál, és ami elmaradt mindig tartsd
szem előtt, hogy minél előbb
megvalósíthasd, ha lehetőséged adódik rá”
Az
összefogás, az együttműködés a
dánfalviak és az egész erdélyi magyarság részéről nagyon fontos. Csak így
fogunk tudni egyről a kettőre jutni. A
társadalom legalsóbb szerveződési formája, a család, a példa erre. Nem lehet
előre haladni úgy, hogy ne legyen egyetértés, együttműködés és bizalom egymás iránt. Ez a célunk. Együttműködni
Önökkel, falustársakkal és mindazokkal, akik tenni szeretnének azért, hogy
élhetőbb Csíkdánfalvát teremtsünk,
ahol nem csak mi, hanem gyerekeink,
unokáink is szívesen élnének. A templom, amit nagyapáink, dédnagyapáink
építettek, nem is olyan rég, jó példa az
összefogásra. Bennünk is ott kell legyen
a vágy , hogy alkossunk, hogy hagyjunk
egy jelet az utókornak. Ehhez pedig
nem szétrombolni kell a közösséget,
több pártra szaggatni, hanem építeni
azt: megtartva hitünket, vallásunkat,
őrizve hagyományainkat, tisztelve embertársainkat és az ők munkáját.
A Csíkdánfalvi RMDSZ csapata

A csíkdánfalvi Polgármesteri Hivatal értesíti a lakosságot:
2012 június 10-én, az önkormányzati választások alkalmával 7,00 órától 21,00 óráig tart nyitva az 1-es számú szavazóiroda (kultúrház). Szavazhat minden 18. életévét betöltött, helyi személyi igazolvánnyal rendelkező román állampolgár. A
helyi listán egy polgármester-jelölt és három párt tanácsos-jelöltjei, a megyei listán pedig a megyei tanácselnök-jelöltek,
illetve megyei tanácsos-jelöltek méretkeznek meg. Az alábbiakban a csíkdánfalvi tanácsos-jelölteket közöljük:

Polgármesterjelölt:
Bőjte Csongor-Ernő
Tanácsosjelöltek:
Both Norbert-László
Boér Tibor
Gál Kálmán
Both Ágoston
Szabó Róbert
Süket Gábor
Dobos Zsolt
Gáll Attila
Gidró Árpád
Abos Zoltán
Katona Melinda
Zsók Levente

MPP tanácsos-jelöltjei:
Szabó A. Tibor
Ambrus G. László
Antal M. László
Juhász F. Levente
Fülöp M. Zsolt
Both I. Csaba-Tibor
Fülöp C. Etelka
Albert L. Ernő
Antal E. Attila
Csáki G. László
Zsigmond C. Zoltán
Szabó I. Dénes
Todor J. László
Gál J. Ervin-Vilmos

tanácsos-jelöltjei:
Szőcs Dénes
Lukács Gábor
Páll Ignác-Szabolcs
Kajtár Csaba
János Zsolt
Zsigmond Ildikó
János Attila
Balázs József
Albert Attila
Vízi László
Both Árpád
Antal Béla
Mészáros Jenő
Gidró József
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SZENT GYÖRGY NAPI ÁLLATKIÁLLÍTÁS ÉS GAZDANAP
2012. ÁPRILIS 21. CSÍKDÁNFALVA

Fotó:GK

S

zombaton délelőtt az állatok
elhelyezésével vette kezdetét a
Szent György napi állatkiállítás és
gazdanap rendezvény, majd Márton
István, a Hargita Megyei Tanács Vidékfejlesztési Egyesület igazgatójának és Zsók Jenő, a Csíkdánfalvi
Szarvasmarha Tenyésztők Egyesület
elnökének köszöntő beszédeivel megkezdődött a szarvasmarhák elbírálása. A bizonytalan idő ellenére a gazdák nagy része a beígért állatlétszámmal jelentek meg, csupán a növendékekből hagytak otthon, de nem csoda,
hiszen a növendékek kiállításon való
szerepeltetése nem könnyű dolog a
gazdák számára. A sok esetben tanulatlan fiatal növendék kemény erőpróbára teszi a felvezető személyt.
Így, ebben a két növendék kategóriában mivel kevesebb állat volt, csak az
elsőt díjazták. Nagyszámú közönség
jelent meg a rendezvényen, megállapítás szerint, összehasonlítva az előző
években megrendezett állatkiállításokkal, ezen a rendezvényen volt a
legnagyobb a jelenlét. Igaz a kutyák
szemléje is besegített ebbe, hiszen
több mint negyven kutyával jelentek
meg a kutya tartó gazdák. A kiállítás
előtti hetekben kemény munkát kellett végeznie a szakbizottság két helyi
tagjának: Abos Jenő és Fülöp István
technikusoknak, akik az összes versenyre jelölt egyedet le kellett járják
és marmagasság méréssel is ellenő-

rizték, hogy ténylegesen kiállításra
érdemes az állat.
Szarvasmarha kiállítás:
Konferáló:Dr. Sólyom Gizella
Szakbírók: dr. Püsök László, dr. Baróti Lajos, dr. Fodor Levente
Szakbizottság: Abos Jenő, Fülöp István, dr. Antal Vidor, dr. Dávid István
Többellős kategória díjazottjai:
Bartalis Attila, Hajni nevű tehenével(Csíkkarcfalva)
Fülöp Zoltán, Boci nevű tehenével
(Csíkdánfalva)
Fülöp Zoltán, Aranka nevű tehenével
(Csíkdánfalva)
Első borjas kategória díjazottjai:
Fülöp Zoltán, Piroska nevű tehenével
(Csíkdánfalva)
Fazakas Imre, Kati nevű tehenével
(Csíkmadaras)
Bartalis Attila , Virág nevű tehenével(Csíkkarcfalva)
Vemhes űszők díjazottjai:
Antal Vidor, Virág nevű űszővel
(Csíkjenőfalva)
Bartalis Attila, Citros nevű űszővel
(Csíkkarcfalva)
Szőcs Márton, Piroska nevű űszővel
(Csíkdánfalva)
Egy év fölötti növendékek:
Antal László, Bimbó nevű növendékkel (Csíkdánfalva)
Éven aluli növendékek :
Antal László, Gyöngyi nevű növendékkel (Csíkdánfalva)

A MISS TEHÉN nagydíjat, amelyet az
öt kategóriában első helyet nyert állatból választották ki, a többellős kategória díjnyertese, Hajni nevű tehén kapta. Gazdája, Bartalis Attila így dupla
díjjal térhetett haza, ugyanis minden
kategória első három nyertese, valamint a Miss tehén is pénzjutalomban
részesült a Hargita Megyei Vidékfejlesztési Egyesülettől, pályázat útján, a
szervezők által megszerzett pénzből. A
szarvasmarha kiállítást Hargita Megye Tanácsának elnöke, Borboly Csaba
beszéde zárta. Aki pozitívan értékelte
az állatkiállítás újbóli megszervezését,
biztatta a gazdákat, hogy minden évben szervezzék meg, hiszen amint látszik, van igény rá, és a gazdatársadalom csak nyerhet a hasonló rendezvényekből .
Kutyaszemle
A rendezvény a kutyaszemlével folytatódott, amely a közönségnek legalább
annyira tetszett, mint a szarvasmarhák felvonultatása. A legszebb példányaikat hozták el a kutyatartó gazdák.
Akadt belőlük igazi vadra nevelt pásztorkutya, de a házi kedvenc is, amelyeknek igazából a pásztorság csak a
vérében volt meg, nem bíztak rá életében pásztor feladatot. Szépek voltak
egytől egyig. A közép ázsiai és kaukázusi fajtákból volt a legtöbb, de megjelent a román pásztorkutya(mioritic),
komondor, a kuvasz , a kangal és a puli
-pumi keverék fajta is. Közép-ázsiai
juhászkutya volt a legtöbb. Ezt a kategóriát a zsűri két csoportra osztotta:
fiatal és felnőtt kategóriára. Így nyolc
kategóriában nyolc kutyát díjazott a
zsűri és végül a kiállítás legszebb kutyáját is kiválasztották, amelyet a
Gömbi
nevet
viselő
kaukázusi
fajtagyőztes nyert meg. A résztvevő
gazdákat ebéddel és itallal honorálták,
a fajtagyőztes kutyák pedig kutyatápot, kupát és oklevelet kaptak.
Szakbírók: Dr. Orbán Csaba és Leopold
László, kutyatartó gazda, valamint egy
felcsíki juhtartó, kutyaszerető gazdát
is felkértek zsűri tagnak Bíró Attilát.
Sertés és juh-szemle
Nem lehet figyelmen kívül hagyni a
juhokat sem. A juhtartó gazdák is
szemlére bocsájtották Felcsík talán
legszebb curkán (ţurcane) berbécseit,
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de volt köztük veress
pofájú
cigája,
lacaune, kelet fríz,
petrosan fajta berbécs. Tejelő juhokból
pedig: curkán, cigája,
veress pófájú cigája,
német fekete fejű,
suffolk fajtákat lehetett megszemlélni. A
juhok nem versenyeztek, de a gazdáknak minden esetben
pénzjutalommal honorálták a részvételt,
amelyet Táncos Barna akkori Mezőgazdasági
Államtitkár
adott át a gazdáknak, miközben méltatta a rendezvényt. A juhfajták szakszerű bemutatását Dr. Antal Ernő
dánfalvi állatorvostól hallhatta a tisztelt közönség.
Különlegességnek a disznóknál
egy
pár
vietnámi
csűngőhasú
disznó
számított , valamint
agy mangalica kocát
és egy kant is megtekinthetett a közönség.
Fahúzató verseny
A fahúzató verseny
csak tetőzte a közönség érdeklődését. Az
időközben
megérkezett és készülődő tizenegy fogat csak arra
várt, mikor próbálhassa ki a lovak erejét. A
verseny szabályzata
szerint két kategóriában versenyeztek a
fogatok: 600 kg alatti lovak és a 6oo
kg fölötti lovak. Az előző fogatoknak
3,8 köbméter fa volt szánra téve, amit
húzatniuk kellett, aki pedig az utóbbi
kategóriába
került,
azoknak 4,8 köbmétert fát kellett húzatniuk szánon. A húzás
hosszát mérte a zsűri.
A lovat nem szabadott
ütni, csupán három
ostorcsapás volt megengedett és két egyperces pihenő a húzás
ideje alatt. A verseny
minden egyes fogata
megállta a helyét a
fahúzatásban. A lovak
nem „hazudtak” ,
olyan terüket mozgattak, ami nem minden-
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napi volt, a nyertesek pedig azok lettek, amelyikek a legjobb edzést kapták, kapják: rendszeresen erdőbe járnak, fát húznak és a gazdáikkal legjobban össze vannak szokva a munkában. Köszönet nekik, hogy látványo-
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2. hely - Süket Attila (Dánfalva)
3. hely - Bíró Dezső(Jenőfalva)
600 kg feletti lovak:
1. Hely - Kajtár legények(Csaba és
Levente) (Dánfalva)
2. Hely - Szász Attila(Jenőfalva)
3. Hely - Fibula László (Dánfalva)
A fahúzató verseny minden egyes
résztvevője egy üveg bort és egy zsák
zabot kapott eredménytől függetlenül a szervezők részéről, a két kategória hat nyertes fogata pedig a közbirtokosság jóvoltából osztozhatott a
8,6 m3 fán.
A program végén tíz darab tuját, egy
doboz bort és egy kéthetes borjút
sorsoltak ki.
Köszönet a főtámogatóknak: a
Hargita Megyei Tanács Vidékfejlesztési Egyesületének, a Csíkdánfalvi
Tanácsnak és a Csíkdánfalvi Közbirtokosságnak! Továbbá köszönet a
támogatóknak, minden egyes embernek, gazdának és annak a lelkes
szervezőcsapatnak, aki munkájával
hozzájárult a rendezvény sikeres
lebonyolításához!
Both Norbert

A TÁMOGATÓK LISTÁJA:

sabbá tették a rendezvényt.
Eredmények :
600 kg alatti lovak:
1. hely - Abos Ernő (Dánfalva)

Alpár & Éva SRL
Bomilact- Csíkmadaras
Boti ABC
Csíkdánfalvi fúvos zenekar
Csíkdánfalvi Gazdabolt
Csíkjenőfalvi Közbirtokosság
Csíkkarcfalvi Közbirtokosság
Csímadarasi Közbirtokoság
Dan Tourist R-Day
Dánfalvi Vendégház
Dobos Zsolt
Euro Car SRL
Gál Kálmán
Garden Proiect
Ibolya Panzió
Isapur SRL 1001+1
János Zoltán
Karpaten-Milk
Landite SRL
Luk House SRL
Madarasi Állatgyógyszertár
Márton Szabolcs
Nagy Cs. Erika I.I.
Öcsi &Misi SRL
Salubritate SRL
SC Primulact SRL
Simon Károly
Süket Gábor
Szabó Zoltan I.I.
Székely Bújdoso (Csíkdánfalva) Vörös
Rubin (Csíkjenőfalva)
Thom Pas SRL
Vedacom SRL
Vizi Jenő
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A FELCSÍKI MEDENCE ÁSVÁNYVIZEI
– borvízforrásokat összekötő turisztikai útvonal kialakítása CsíkmadarasCsíkdánfalva és Csíkkarcfalva területén

Süket Zsombor
Felcsík Kistérségi Társulás

T

érségünk még mindig sok kiaknázatlan lehetőséget rejtő kitörési pontként van számon tartva és
tisztában vagyunk azzal, hogy tu-

Szerkesztőség
Kiadja:
Csíkdánfalva Önkormányzata
Munkatársak:
Bara Ferenc plébános
Both Norbert
Gáll Attila
Gál Kálmán
Szabó Imre
Zsók Izabella
Zsók Levente

Készült az Alutus Nyomdában
“ Hát sose légy reménytelen...
Kövessünk el bár száz hibát,
a győztes az lesz - higgy nekem! kit jó szándék hajt s értelem,
és helyrehozni nekilát.”
(B. Radó Lili)

Hamarosan az Interneten is
elérhető lesz a Csíkdánfalvi
Harangszó
www.csikdanfalva.ro cimen

risztikai erőforrásokban valóban
gazdag térség vagyunk: a természeti
táj, az épített örökség és a különböző
népi-kultúrális események érdeklődésre számot tartó fontos értékek.
Ezek puszta léte viszont nem garantálja a turizmus sikerességét, éppen
ezért meg kell tanulnunk, hogy csak
szervezetten, egyéni kezdeményezések összefogásával tudunk hozzájárulni megfelelő számú munkaérő
foglalkoztatásához.
A Felcsík Kistérségben világossá
vált, hogy a turizmus terén meghatározó fejlesztési beavatkozásokra
van szükség, ezért igyekszünk a
turisztikai infrastruktúra fejlesztése
terén is intézkedéseket tenni. Egyik
tavaly elkezdett program a természeti erőforrások népszerűsítése céljából egy turisztikai útvonal kialakítása, amely ez év májusában a Hargita Megye Tanácsa által támogatott
turisztikai program keretén belül
valósul meg.
A projekt célja a borvízforrások
környezetének rendbetétele, az útvonal kifestése valamint információs
táblák elhelyezése három településen,
összekötve
Csíkmadarast,
Csíkdánfalvát és Csíkkarcfalvát.
Ehhez a programhoz a Megyei Tanács 10.000 lejt biztosított az egyesületnek.
A program során 10 borvízforrást
jelöltünk be egy 50 km hosszú útvonalon, amely közutakon, erdei utakon és erdei ösvényeken halad át,
kiindulópontja és végpontja pedig
Csíkdánfalva központja. Az útvonal
érinti a Dánfalvi Dugás fürdőt, a
madarasi Szederjes borvízforrást, az

Ördőg tó védett területet, a karcfalvi
Loki
borvízforrásokat,
Madicsafürdőt és még négy kisebb
forrást. Az útvonalat úgy alakítottuk ki, hogy kerékpárral is járható
legyen.
Eddig két település Csíkmadaras
és Csíkdánfalva iskoláiban a csíki
hegyimentő csapat segítségével bemutatót tartottunk az egy napos
túrázás szabályairól. A résztvevő
diákok betekintést nyerhettek a
megfelelő öltözködés szabályaiba, a
megfelelő felszerelések kiválasztásába, valamint a turistajelzések használatába. Szeretnénk ezeket a bemutatókat a többi felcsíki településen is megvalósítani, és évente vagy
két évente megismételni a felnövő
osztályokban.
A túraútvonal törvényesen is jóvá
lesz hagyatva, a sárga pont jelzés
pedig a Hargita hegység turistatérképein is meg fog jelenni. Erre ígéretet kaptunk a térkép szerkesztőjétől.
Három információs táblát helyezünk
el a három település forgalmasabb
pontjain, majd minden forrásnál egy
kisebb táblát, amelyre feltűntetjük a
forrás nevét, kémiai összetételét és
sajátosságát.
A program hosszú távú célja egy
komplex gyalogos és biciklis útvonalhálózat kialakítása, amely elvezet majd a helyi természeti látványossághoz, a Hargitán hegységen
hosszan
pedig
összeköti
Hartitafürdőt Marosfővel. Ugyan
még hiányzik ehhez az anyagi forrás, de az első lépést megtettük és
bízunk benne, hogy a folytatása is
meglesz.

