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KÉTHARMADOS RMDSZ TÖBBSÉG AZ ÖNKORMÁNYZATI
VÁLASZTÁSON

J

únius 10-én
önkormányzati választásokat
tar to tta k
o rsz ágs zer te .
Csíkdánfalván a szokásos
helyen, a kultúrotthon klubtermében lehetett szavazni.
Az alábbiakban íme néhány
számadat a lezajlott voksolásról:
 A választójoggal rendelkező 1889 személy közül
1031 adta le a voksát
 982 érvényes szavazatot
regisztráltak
 Az RMDSZ 596, az MPP
146, az EMNP 240 szavaHazatérő keresztalja—2012
zatot kapott
 A maradék szavazatok
elosztása
után
az
RMDSZ—7, az MPP—1, az
EMNP—3 mandátumhoz
jutott
Mandátumhoz
jutott
jelöltek:
Bőjte Csongor-Ernő polgármester-jelöltre 942-en adták
Boér Tibor (RMDSZ), Both Ágoston (RMDSZ), Both Norszavazatukat, a megyei tanácselnökségnél Borboly Csabert-László (RMDSZ), Dobos Zsolt (RMDSZ), Gál Kálba 666, Sorbán Attila 217, Salamon Zoltán 87 szavazatot
mán (RMDSZ), Lukács Gábor (EMNP), Páll IgnácSzabolcs (EMNP), Süket Gábor (RMDSZ), Szabó Róbert
kapott. A megyei tanácsosok szavazatai a következő
(RMDSZ), Szabó Tibor (MPP), Szőcs Dénes (EMNP).
képpen alakultak: RMDSZ—635, EMNP—209, MPP—93

LETETTÉK AZ ESKÜT A VÁLASZTOTTAK

J

únius 28-án tartotta alakuló ülését
Csíkdánfalva Tanácsa, amelynek keretében, a
Hargita Megyei Főispánság képviselőinek részvételével, a választottak letették az esküt. A Csíkszeredai Törvényszék végzése alapján Bőjte Csongor polgármesteri kinevezését megkapta már ,de
törvény szerint csak az eskü letétele után foglalhatta el a polgármesteri széket. A mandátumhoz
jutott tizenegy tanácsos szintén az eskü letételét
követően lépett tanácsosi minőségbe.
Az új tanács már aznap döntéseket hozott. Megválasztotta Both Norbert tanácsost alpolgármesternek, valamint az belül működő három szakbizottságot. Az ülés végén Bőjte Csongor polgármester gratulált a megalakult tanácsnak, Both Norbert pedig megköszönte a tanácsosok bizalmát és
együttműködésre szólította fel őket.
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A csíksomlyói búcsú története
Bara Ferenc plébános

S

zívet, szemet gyönyörködtető
látvány pünkösd szombatján,
amikor a nagyvilág különböző részéből, zarándokok ezrei vonulnak
Csíksomlyó felé. Egy hónappal ezelőtt mi is lelkesedéssel indultunk
útnak, lelki tisztulást, megújulást,
feltöltődést keresni a Szent Szűz
lábánál.
Miután átéltük a 445-ik zarándoklat élményeit és részesedtünk
kegyelmeiben, emlékezzünk az első
zarándoklatra, hisz ennek köszönhetjük,
hogy székely népünk megtarthatta ősi
katolikus hitét.
1567-et írtak, amikor Erdély fejedelme János Zsigmond az új hitre akarta
téríteni a székelységet is. Figyelmeztetést küldött Csíkba, hogy szándékát akár
fegyverekkel is, de véghez fogja vinni.
Mivel a figyelmeztetés hasztalan maradt, hadsereggel indult ellenük. Szerencsére Izabella királyné udvari papja Gyulafehérvárról titokban értesítette a Csíki
papságot, sőt, azt is meg tudták a székelyek, hogy a támadás pünkösd szombatján lesz. Erre a hírre, a székelység elindult Csíksomlyó felé. Egyik vezetőjük
István pap, Gyergyóalfalu plébánosa
volt. Úgy tervezték, hogy nem várják be
a támadást, hanem elébe mennek a seregnek. A gyerekek, öregek, asszonyok
ott maradtak Csíksomlyón imádkozni, a
fegyvert fogható férfiak és köztük bátor

Hazatérő keresztalja—2012
asszonyok és lányok elindultak a Hargita felé ezzel a jelszóval: ,,győzni, vagy
meghalni,,. A csata 1567 Pünkösd szombatján a Tolvajos-tetőn zajlott le egy
szűk völgyben. A székelyek az előre befűrészelt fákat egyszerűen rádöntötték a
völgyben vonuló, de mit sem sejtő hatalmas seregre. A fejedelem hadseregéből
nem sokan maradtak életben.
A hitükért, akár az életüket is odaadó, győzelmet aratott székelyek, zöld
nyírfa ágakkal díszített zászlókat lengetve, harangok zúgása közepette, énekelve tértek vissza Csíksomlyóra.
Mivel a győzelmet a csíksomlyói
Szűzanyának tulajdonították, ott helyben megfogadták, hogy ezután minden
évben eljönnek Pünkösd szombatján a
Szűz Anyának hálát adni. Ezt a fogadalmát a székely nép, azóta is tartja.
Joggal hisszük, hogy Dánfalva népe
is ott volt a fegyvert forgatók között a

Úr Napja Középszegben

Tolvajos-tetőn, a többiek a
templomban, hisz, ez a község
már a XV. században népes
település volt és 1567-ben a
mai nevén 43 kapuval szerepelt. Joggal hisszük azt is,
hogy őseinket ez az esemény
megerősítette hitében és megerősítette bennük a Szűzanya
iránti tiszteletet is. Ezt az is
bizonyítja, hogy amikor önálló
egyházközséggé lett, az 1922
április 16-án, Húsvét vasárnapján tartott közgyűlésen, a jelenlévők: ,,óriási tömege egyhangú lelkesedéssel kimondja, hogy az egyházközség
védőszentjéül a Szeplőtelenül fogantatott szent Szüzet választja,,.
Az 1928 szeptember 23-án keltezett, és
a templom alapkövébe zárt dokumentum így fejeződik be: ,,Hirdesse a templom évszázadokon át Isten dicsőségét
és jó Szűz Anyánk tiszteletét. Magyarok Nagyasszonya, bűn nélkül fogantatott szentséges szűz Mária könyörögj
érettünk, kik hozzád menekszünk.
Most és mindörökké. Ámen. Nos cum
prole pia, benedicat virgo Maria,,. Ez
magyarul: áldjon meg minket Mária és
az ő kegyes Szent Fia.
Adja Isten, hogy minden egyes csíksomlyói pünkösdi búcsú erősítse bennünk a hitünkhöz, vallásunkhoz és a
Szűz Anyához való tántoríthatatlan
ragaszkodást.

40 éves kortárstalálkozó

Június 23-án tartották az 1972-ben születettek a kortárstalálkozójukat. Isten éltesse őket!
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Hírek a “Bóbita” oviból
Bálint Enikő, óvónő

I

tt van a június, vele a nyár, zárul és
kezdődik sok minden! Zárul egy
újabb tanév, de kezdődik a nyárral a
nagyvakáció! Ebben a hónapban ünnep
ünnepet követett: gyermeknap, erdei
Bóbita-nap, évzárók!

Június 1-én, pénteken az oviban
minden óvónő különböző módon
tette felejthetetlenné ezt a napot a
gyermekek számára, sok-sok közös
játékot, versenyt szervezve.
19-én óvodánk már második alkalommal szervezte meg az “Erdei
Bóbita-nap”-ot, ami az idén is nagyon jól sikerült. Iskolabusszal
mentünk az erdőre, ahol szabadtéri
játékokat, népi gyermekjátékokat
játszottunk. Ebéd után, mivel nagy
meleg volt, az árnyékban hallgattuk az
erdő zajait, beszélgettünk a vadállatok
és az erdő védelméről, erdei élményeikről számoltak be a gyerekek.
Június 20-22 között búcsúztak óvo-

dánk “végzősei”. Ősztől a nagycsoportosok előkészítő, az előkészítősök pedig
első osztályosok lesznek.
A Pillangó csoport végzősei az iskola
dísztermében adtak elő egy népi gyermekjátékot, továbbá versekkel és énekekkel
búcsúztak
el
szeretett
óvónénijüktől és az óvodától.

A Micimackó csoport nagycsoportosai két megszokott ovis hétköznapot
kötöttek össze alvással, játékkal, bulival – persze az óvónénikkel együtt
(játékok az udvaron, esti kincskereső
játék elemlámpával, pizsamaparti,

párnaháború). Ez a nap különbözött a
mindennapoktól, a néha már unalmas
próbáktól, gyakorlásoktól, ez tényleg
csak nekik szólt, csak értük történt. A
második napon, délután egy kis műsorban versek, dalok, játékok segítségével
tettek egy kis ,,időutazást”, amelyet székelytánccal zártak.
A Napocska csoport gyermekei népviseletbe felöltözve, hangos, vidám
énekszóval búcsúztak, amit könnyek
nélkül nehéz volt megállni. Először
olyan táncokat, népi gyermekjátékokat mutattak be, amelyet Karda
László tanárbácsi tanított nekik. Ezt
követően székelytáncokat adtak elő.
Műsorukat évzáró versekkel, énekekkel fejezték be.
Nincs is meghatóbb egy óvónő számára, mint amikor elbúcsúznak a nagycsoportosok az évzárón. Három-négy év
után sok-sok emléket hagynak maguk
után az iskolába menők, és gyakran
visszasírjuk őket. Szerettük, szeretjük
őket!

Hírek a Petőfi Sándor Iskolaközpontból
Az I-IV osztályos gyerekek a tanító nénikkel közösen szervezték
programjaikat. Még az esős idő
sem tudta elűzni a jókedvet, a
közös játékot, a III. osztályosok
divatbemutatóját, előadásaikat.
Iskolánk VIII.-os diákjai június
15-én ballagtak. A kisérettségi
vizsgák június 25-27 közötti időszakban (román nyelv és irodalom,
magyar nyelv és irodalom, matematika) zajlottak, eredményhirdetésre pedig 29-én kerül sor. A
Both Annamária, tanítónő színvonalas ballagási műsorok betanításában, szervezésében Szabó Katalin maúnius, ballagások, vizsgák, tanévzáró...
gyartanárnő játszott fontos szerepet. KöA Petőfi Sándor Iskolaközpont ünneszönet érte!
pektől volt zajos az elmúlt hónapban. Május 31-én a XII-es diákjaink vettek búcsút Ha már a vizsgákat említjük, nem kerüliskolánktól. A végzősöknek még odébb heti el figyelmünket, hogy június 21-én
van a várva várt pihenés, mivel az érettsé- szervezte meg a Hargita Megyei Népiskola
gi vizsgák még javában zajlanak. A helyi Dánfalvára kihelyezett tagozatán tanuló
szinten szervezett kompetenciavizsgákon diákok záróvizsgáját. Az izgalom ellenére
már túl vannak (román, illetve magyar kitűnően teljesítettek a kis zenészek. Felnyelv és irodalom, informatika és idegen emelő érzés volt hallgatni a más-más
nyelv), ezt követi az írásbeli vizsga, ame- hangszeren (furulya, zongora, szintetizátor, klarinét) játszó dánfalvi kis művészelyet Csíkszeredában kell megírjanak.
ket. Gratulálunk gyerekek, hogy a fáradtJúnius elseje a gyerekek napja. Ezen a
ságos tanulás mellett felvállaljátok ezt a
napon a Diáktanács szervezésében számos
plusz munkát, izgalmat.
programon
vehettek részt tanulóink.
Örömmel neveztek be a sporttevékenysé- Június 22! Nagyon sok gyerek számára a
gekbe, a logikai társasjátékokba, valamint régen várt nap, mert tanévzáró majd vaa már hagyománnyá vált főzőversenyre is. káció. A kemény munka utáni édes pihe-

J

nés. Huszonkettedikén az I-VII. osztályosoknak véget ért a tanítás, de a liceumi
osztályokban még tart két- illetve három
hétig a gyakorlat. Az egész évi szorgalmas, kitartó tanulásnak nem maradt el a
jutalma, hiszen iskolánk „legjobbjait” a
tanévzáró ünnepélyen kihangsúlyozták ,
oklevélben és könyvjutalomban részesítették. A tanévzárást még hitelesebbé
tették az I-IV osztályos tanulók előadásai, kirándulásai.
Mivel június a búcsúzásokról híres, hadd
említsem meg Freya Katerina Yskes
amerikai önkéntes, lassan már két éves,
iskolánkban kifejtett tevékenységének a
végét. Angolt tanítva belopta magát a
diákok, főleg a másodikos illetve harmadikos gyerekek, szívébe.
A SES program keretében Wolfgang
Senneisen három héten át német nyelvű
foglalkozásokat tartott külön csoportoknak, amelyen különböző érdeklődési témákat dolgoztak fel.
Nyugdíjas búcsúztatóra is sor került huszonkettedikén. Amint a diákoktól is
hallottuk, nem egy élet végét jelzi a
nyugdíj, hanem lezárult egy újabb korszak. A kitartó munka gyümölcseként,
pedagógiai pályafutását lezárva köszöntünk el Zsigmond Márton tanár, művésztől. Isten áldása kísérje nyugdíjas éveiben is.
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Szerkesztőség
Kiadja:
Csíkdánfalva Önkormányzata
Munkatársak:
Bara Ferenc plébános
Both Annamária
Both Norbert
Gáll Attila
Gál Kálmán
Szabó Imre
Zsók Levente

Készült az Alutus Nyomdában

“ Egyetlen igazán becsületes ember
sem akar meggyőzni másokat a
becsületességéről. Az igazán
becsületes emberek jóformán észre
sem veszik, hogy azok.”
(Karen Joy Fowler)

Interneten is elérhető a
Csíkdánfalvi Harangszó a
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Felújítás alatt a csíkdánfalvi
német temető
Pál Zoltán
történelemtanár

A

II. világháború községünkben
is egy életre szóló nyomot hagyott. A háború idején halálos sebet
szenvedett német katonák holtestének a falu keleti határában találtak
helyet honfitársaik. 1957-ig a sírhantok némán, egymagukban álltak,
mígnem az egyházközség akkori vezetői emlékművet állíttattak. Sok
éven át ez az emlékmű, társaságában egy vén fával, hívta fel a figyelmet az arra pillantóknak, hogy ez a
hely titkot őriz. Idővel a sírhantokon
található keresztek elkorhadtak és a
szemmel látható hantokból is mára
már nagyon kevés maradt.
2012. tavaszán arra gondolván,
hogy ez a temető nem kellene az
idők során elvesszen, előterjesztet-

tük felújítási szándékunkat a
csíkdánfalvi közbirtokossághoz, a
helyi tanácshoz, valamint Ft., Msgr.
Bara Ferenc pap bácsihoz. Mindenkinek tetszett az ötlet és örültek,
hogy vannak tenni akaró emberek.
A helyi közbirtokosság elnöke rögtön felajánlotta anyagi segítségét,
így kezdetét vehette a második világháborús hadi temető felújítása.
Jelenleg is folynak a munkálatok,
a terület bekerítéséhez szükséges
kertlábak már állnak és a sírhantokra új keresztek kerülnek majd.
A változásra nem csak a falu népe
figyelt fel, hanem az eltemetett katonák hazájából, Németországból is
volt már egy kisebb csoport, akik a
temető felújítása után rendszeresen
szeretnék látogatni az itt eltemetett
hős elődeik sírját.

www.danfalva.ro cimen

A kultúrotthon
hírei
Minden kedden és csütörtökön este
6 órától néptánc-oktatás. Szerdánként sakkoktatás folyik a klubteremben. Pénteken a helyi fúvós zenekar
tart próbákat.
A nyár alatt szünetel az Ifi Klub,
ősszel újból elindítjuk.
Július 7-én megrendezésre kerül az
„Ezer Székelyleány Napja” Csíksomlyón, amin az újonnan alakult
Csíkdánfalvi Kaláka Ifjúsági Néptánccsoport képviseli településünket.
Tánccsoportunk már őszre is kapott
felhívást a Csűrdöngölő Gyermek
Néptánc Találkozóra. A táncosok a
falunapok alkalmával (aug. 3-5) fognak debütálni a Néptánc Találkozó
alkalmával a csíkdánfalvi
Dugásfürdőn.

A Fehérnefelejcs Nyugdíjas Egyesület tagjai a temetőben takarnak

