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TENNIVALÓ VAN
ELÉG...
Bőjte Csongor-Ernő
polgármester

E

zúton szeretném megköszönni a dánfalvi
falustársaknak, hogy a június 10.-ei
önkormányzati választásokon az 1031
szavazóból 942-en rám szavaztak. Remélem,
hogy bizalmuknak meg tudok felelni, és a
hozzám fűzött reményeket valóra tudom váltani.
A választások után egy fiatal, dinamikus
tanácsos csapat alakult össze, akikkel úgy
érzem, hogy nagyon jól együtt tudunk dolgozni,
hisz pártszínektől függetlenül mind Dánfalva
fejlesztéséért szeretnének tenni.
Mint már máshol is említettem, tennivaló van
elég, a pénz az kevesebb. Minden apró kis
forrást fel kell kutatni, minden kis pályázattal
foglalkozni kell, mert ebben a válságos
gazdasági és politikai helyzetben a nagy
pályázatok szünetelnek, nincs rájuk anyagi
fedezet.
A falu legégetőbb problémái között említeném
a főút menti járda hiányát, az oltfalvi híd
megrongálódását,
a
kultúrotthon

Bőjte Csongor-Ernő polgármester

tetőszerkezetének a rossz állapotát, valamint az
óvoda és az iskola külső szigetelését és
újrafestését. Én és az önkormányzati tesület ezen
problémák megoldásán dolgozunk, viszont
bármilyen észrevételt, javaslatot szivesen
fogadunk falustársaink részéről.
Ezúton szeretnék meghívni minden dánfalvi
lakost a hétvégén (aug. 3-4-5) megrendezésre
kerülő falunapokra. Ha a hétköznapokban együtt
dolgozunk, akkor az ünnepnapokon is
ünnepeljünk együtt!

CSÍKDÁNFALVI FALUNAPOK - 2012 AUGUSZTUS 3-4-5
PROGRAM
Augusztus 3 péntek
22:00 Dj Party Dj Tacskó feat Mc Jokes
Augusztus 4 szombat
10:00 Mini futball bajnokság
10:00 Ifjúsági sátor nyitás
11:00 - 16:00
-Sakk és ping-pong bajnokság
-Úszó verseny
-Ügyességi vetélkedők
-Erőpróbák
17:00 Y Faktor születik – Tehetség kutató
19:00 Modern tánc előadás
21:00 Beat Box előadás - BeatJoc
22:00 Sláger Buli

Augusztus 5 vasárnap
07:00 Fúvós ébresztő
10: 30 Ünnepi szentmise
12:00 Felvonulás népviseletben a csíkdánfalvi „Dugás”
borvízfürdőre a fúvós zenekarok kíséretével
13:00 Ünnepélyes köszöntő
13:30 Felcsíki néptánctalálkozó, a helyi illetve felcsíki
néptánccsoportok fellépése
14:30 Főzőverseny értékelése, ebéd
15:00 Ki tud többet Csíkdánfalváról? -vetélkedő
15:30 A Csíkdánfalvi Katonakórus előadása
16:30 Csíkmadarasi vonós zenekar előadása
Énekel: Koós Éva magyar nóta énekesnő
Sorbán Enikő népdal énekesnő
18:30 A Csíkdánfalvi Fúvós Zenekar és a Solti (HU) Fúvós
Zenekar koncertje
19:30 Koncert: BOJTORJÁN együttes
21:00 Csíkszentgyörgyi Székely Góbék
22:00 Utcabál - zenél a Víg a Band
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Márton Áron püspök utolsó napjai
Bara Ferenc plébános

J

úlius 2-án plébániánkra érkezett
Rómából Msgr.Dr.Kovács Gergely,
a Vatikán, Kultúra Pápai Tanácsának
irodavezetője, Isten Szolgája Márton
Áron püspök boldoggá avatási
ügyének posztulátora (intézője). Vele
együtt jött Maksay Ágnes filmrendező
és forgatócsoportja. Azért jöttek, hogy
a Márton Áron életéről szóló
dokumentumfilmhez interjút
k és zí tse nek a p üs pök ut ols ó
titkárával, velem. Felvétel közben,
amikor a püspök úr nagyságát
megelevenítve, betegségéről és haláláról
beszéltem, láttam, hogy a jelenlévők
könnyekig meghatódtak. A végén arra
bíztattak, hogy emlékeimet jó volna
megjelentetnem. Jelen újságot, mint
lehetőséget használom fel, hogy
megosszam a falu népével azt, ami a
lelkemben ma is elevenen él Isten
Szolgája szenvedéséről és haláláról. 1978
augusztus 1-én neveztek ki püspöki
titkárnak és így lettem Márton Áron
püspök személyi titkára. Ekkor a püspök
úr
82
éves.
Személyében
megismerhettem a nehézségekben és
küzdelmekben megedződött, kemény
főpapot, aki népének jóságos atyja. Az
állandó küzdelem és harc, amit Márton
Áron népéért és Egyházáért vállalt egy
életen át, próbára tette testi egészségét
is, ezért jelentkezett 1974 májusában a
betegségnek olyan jele, ami orvosi
beavatkozást igényelt. Betegségére
hivatkozva 1976 és 1980 között ötször
kérte a felmentését az egyházmegye

I

Középen a 84 éves Márton Áron
kormányzása alól. Az ötödik lemondását
fogadta el II.János Pál pápa 1980
február 2-án. Életének két utolsó
hónapján, éjszaka, hálószobája nyitott
ajtaja mellett aludtam azért, hogy
segíthessek, ha erre szükség van.
Tudtam, hogy nagyon szenved, mert
kezelő orvosai szükségesnek látták a
morfium injekciót fájdalmai
csillapítására. Éjszakánként sokszor
hallottam ajkáról az elfojtott sóhajt, de
mindig vigyázott, hogy engem ne
zavarjon. Tudtán kívül egyszer kapott
morfiumot, ami nagyon megzavarta.
Reggel meg is kérdezte a nővért, hogy
miféle gyógyszert kapott az este.
Szegény nővér nem merte beismerni az
igazságot és csak ennyit mondott:
valamivel erősebbet, mint eddig.
Bizonyára a püspök úr sejtette, hogy mit
kaphatott, mert gondolkodásában is
megzavarta, ezért nagyon kemény
szavakkal megtiltotta, hogy adjanak
abból a gyógyszerből. És tette azért,
mert teljes tudattal vállalta fel a

szenvedést és fogadta el a halált.
1980 szeptember 22-én nagyon
gyenge volt, nem tudott felkelni, az
ágyban áldoztattam meg. Aztán,
gyengesége fokozódott és többé nem
is kelt fel az ágyból. Azon a héten
többször megkérdezte a mellette
lévő nővért, hogy: mikor indulunk
haza. 24-én figyelmesen nézett egy
pontot a szobájában. A nővér
kérdésére, hogy mit lát, azt felelte:
látja a családtagjait. A Szűz Szülője
Is t e nne k … i m á d s á g k ö zb e n
hangosan sokszor megismétli:
Anyám óh jöjj, segíts szenvedni. 26-án
és 27-én nagyon szenvedett, 28-án
reggel 8 órakor megáldoztattam,
utoljára. 29-én reggel 7 órától mellette
voltunk és imádkoztunk. Fél 9 óra
kö rül Hube r Jó zsef me gb ízot t
egyházmegyei kormányzó, teológiai
tanár a püspök úr fölé hajolt és
hangosan belekiáltotta a fülébe:
Kegyelmes Atya, mind itt vagyunk és
imádkozunk, ne féljen. A püspök úr
távolba szegeződött tekintete egyre
halványult, lélegzete ritkult, majd 3/4 9
-kor egészen megszűnt. Hazatért. És
abban a pillanatban megszólalt a
székesegyház harangja. Szent Mihály
napja volt, másodikat harangoztak a
búcsús szentmisére. Pár percre,
némacsend ülte meg a püspöki palotát,
szívünk elszorult, mert elveszítettük a
jó Atyát, de ugyanakkor éreztük, hogy
pártfogót és gondviselőt kaptunk az
égben. Bajainkban, szenvedéseinkben
kérjük az ő közbenjárását és
imádkozzunk boldoggá avatásáért.

Ezer Székely Leány Napja

dén
a
Csíkdánfalvi
Kaláka
Néptánccsoport
n é h á n y
tagjával részt
vettünk
az
Ezer
Székely
Leány Napján.
25 táncos jött el, 11 fiú és 14 lány, ennyien képviseltük Dánfalvát. 06:30-kor
indultunk szekérrel a kultúrotthontól,
busszal a kisebbek 07:30-kor indultak.
Szeredába menet a szekéren lévőkül
hangos énekkel üdvözöltük a kapuba
kiállott öreg hölgyeket és urakat.
Lelkesen integettek nekünk, mi meg

vi ss za nek ik. M ik or be é rt ünk
Szeredába, odamentünk a buszos
brigádunkhoz, akik már a Szabadságtéren vártak ránk. Elkezdődött a közös
tánc, ahol mindenikünk részt vett és
azt kell mondanom, mindenki jól
szórakozott. Amikor vége lett a közös
táncnak, felültünk a szekérre és elindultunk a templomba, ahol részt
vettünk a szentmisén. A Szabadság
tértől a templomig ismét hangos
énekkel üdvözöltük az embereket és
igenis kitűntek a dánfalviak a többiek
közül, mert a leghangosabb, legszebb,
legszínesebb csoport voltunk. Mise után
kettes sorba felálltunk és elindultunk a
Nyeregbe. Ott átmentünk az Arany

kapu alatt, ahol bemondták:
„Megérkeztek a csíkdánfalviak is,
köszöntsük őket nagy szeretettel!” .
Tapsvihar közt átvonultunk a kapu
alatt, ezután végignéztük a táncos, illetve énekes produkciókat. Hazafele
ismét a tőlünk megszokott hangos
éneklést halhatták az emberek, egészen
a csíkdánfalvi kultúrotthonig
é n e k e l t ü n k .
Szeretném megköszönni a tánccsoport
tagjainak, hogy részt vettek a rendezvényen. Külön köszönet annak a pár
szülőnek, akik önzetlen segítségükkel
hozzájárultak ennek a napnak a
szerencsés lebonyolításához.

Zsók Dalma
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Javában zajlik a Leader program
Süket Zsombor
Felcsík Kistérségi Társulás
Javában zajlik a Leader program
a Csik térségben. A Csík Leader
munkaszervezet
folyamatosan
dolgozik a pályázati útmutatók
összeállításával. Júniusban két
intézkedés jelent meg, az 1.1-es
falufejlesztés, valamint az 1.2-es
mikrovállalkozások
fejlesztése.
Mindkét intézkedés tájékoztatók
keretén belül volt ismertetve,
Felcsíkon összesen négy ilyen
találkozó tartottak június végén. A
falufejlesztés
intézkedésre
összesen
25
pályázatokra
van
keretösszeg,
melynek
összértéke
750.000 euro. Ez egyenként 30.000
eurónyi összeget jelent falvanként,
100%-os támogatási intenzitással. Erre
az
intézkedésre
Csíkdánfalva
Önkormányzata a ravatalozó körüli
térrendezésre
fog
pályázatot
benyújtani. Július végén augusztus
elején
újabb
pályázati
kiírások
várhatók, amelyekre természetesen
újabb tájékoztatókat szervezünk, ezek a
következők: a Leader stratégia szerinti
1.5 intézkedés - Meglévő és újonnan
szerveződő
mezőgazdasági
integrációk támogatása, az 1.6
intézkedés - Kulturális, turisztikai
és
sportrendezvények
és
tevékenységek támogatása valamint
a 2.3 intézkedés - Tervek és
tanulmányok készítése. Az utóbbi
intézkedés kistérségi egyesületeknek
vagy Önkormányzati Társulatoknak
lesz kipályáztatva.

Az

1.5 intézkedés célja olyan
meglévő és újonnan szerveződő
mezőgazdasági egyesületek, termelői
szövetkezetek támogatása, amelyek
hozzájárulnak
új
termékek
előállításához
vagy új termelői
folyamatok,
új
technológiák
bevezetéséhez.
Pályázatot
nyújthatnak
be:
Egyesületek,
mikro-vállalkozások,
magánvállalkozók, magánszemélyek.
Támogatható tevékenységek:
- a mezőgazdasági és erdészeti
szektorban tevékenykedő elsődleges
termelők közötti együttműködések
promoválása,
feldolgozóipar
létrehozása.
együttműködési
költségek
új
termékek előállítása céljából
- mezőgazdasági, élelmiszer-előállítási,
valamint
erdészeti
szektorban
alkalmazandó
új
technológiák
bevezetése,
mint
pl.
termékek,

termelői folyamatok tervezése,
fejlesztése vagy tesztelése.
- berendezések és technológiák
beszerzése
Az 1.6. intézkedés célja olyan
turisztikai
tevékenységek
fejlesztése
Csík
körzetében,
amelyek
hozzájárulnak
a
munkahelyek számának és az
alternatív
jövedelmek
növeléséhez, valamint a térség
vonzerejének
növeléséhez.
Hasonlóképpen szeretnénk olyan
professzionális
turisztikai
programok
létrehozását
támogatni,
mint
szakképzés,
sportrendezvények,
kulturális
események és vásárok.
Támogatható tevékenységek:
- tematikus útvonalak tervezése;
- éves kulturális tervek (minimum 2
évre);
- éves sportterv;
- éves turisztikai terv;
- építés és felszerelés;
- szervezés.
Részletes információkat találnak a
www.csikleader.ro weboldalon, valamint
kérdéseikkel fordulhatnak az alábbi
kapcsolattartó személyekhez:
DARVAS Beáta, felcsíki animator, tel:
0757-576888,email:
darvasbeata@csikleader.ro
MÁTÉFFY
Mária, Munkaszervezet
vezető,
tel
0745-654922,
email:
office@csikleader.ro
BERÉNYI Ágnes, animátor, tel 0757070135,
email:
berenyiagnes@csikleader.ro

Várható
támogatott
projektszám
(db)

Várható
átlagos
támoga
tási
összeg
(€)

Támogat
ási
intenzitá
s (%)

Max.
támogat
ási
összeg
(€)

Összes
kioszth
ató
támogat
ás

Leadási
határidő/ki
írási
dátum

1.1 Falufejlesztés

25

30.000

100

30.000

750.000

1.2 Mikróválallkozások fejlesztése

25

10.000

70

30.000

250.000

1.5
Meglévő
és
újonnan
szerveződő
mezőgazdasági
integrációk támogatása
1.6 Kulturális, turisztikai és
sportrendezvények
és
tevékenységek támogatása
2.3
Tervek
és
tanulmányok,
helytörténeti leírások készítése

10

8.000

100

8.000

80.000

15

5.000

100

10.000

75.000

6

20.000

100

20.000

120.000

Augusztus
14
Augusztus
14
Juliusban/a
ugusztusban
lesz kiírva
Juliusban/a
ugusztusban
lesz kiírva
Juliusban/a
ugusztusban
lesz kiírva

Leader kiíások:

C SÍ K D ÁNF A L VI HA RAN GSZÓ
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“Én őérettük szentelem magamat, …”
Emlékezés Zsók Ferenc plébános pappá szentelésének 70. évfordulójára

Pál Zoltán
történelemtanár

Z

Zsók Ferenc káplán—1943

A községi könyvtár
hírei
Ebben az évben két alkalommal is járt
könyvtárunkban Potzta Béla pomázi
üzletember, ki nem jött üres kézzel.
Minden alkalommal kocsija tele volt
pakolva sok értékes könyvvel. Közel 500
darab szépirodalmi, történelmi, földrajzi,
t ec hnika i
st b.
d okum entumm a l
gazdagította könyvtárunkat. Még az
iskolai könyvtárnak is jut ezekből a
könyvekből.
Adományát
hálásan
köszönjük.
Mint ismeretes, már több mint egy éve
működik a könyvtár keretén belől a
Biblionet. Itt lehetőség van három jó
teljesítményű számítógép ingyenes
használatára, internet hozzáférhetőségre,
szkennelésre, nyomtatásra. Szeretettel
várjuk a falu minden lakosát, akinek
igénye van rá.

Szerkesztőség
Kiadja:
Csíkdánfalva Önkormányzata
Munkatársak:
Bara Ferenc plébános
Bőjte Csongor
Gál Kálmán
Pál Zoltán
Szabó Imre
Zsók Levente

Készült az Alutus Nyomdában

Csíkdánfalván. Az újmisés,
emléklapján János evangéliumának
(Ján.17, 19.) egyik gyönyörű részletét
választotta:
„Én őérettük szentelem magamat,
hogy ők is meg legyenek szentelve az
igazságban.” E jelmondat szellemében
végezte mindig munkáját az egész
pályafutása alatt.
Ferenczi Sándor A gyulafehérvári
főegyházmegye papi névtára c.
művének alapján Zsók Ferenc papi
s zo l gá la ti id e je a la tt s zol gál t
Nagykászonban, Zetelakán, Torján,
Csíks zents im on- Cs atószegen,
Gyergyószentmiklóson, Bátoson,
Szászrégenben, Bálványosváralján,
Magyars zarvask enden,
Buzásbesenyőben, Kerelőszentpálon,
majd újra Gyergyószentmiklóson és
ut o l já r a Buzá s b e s e nyő b e n. Az
adattárból kimaradt Vice község neve,
ahol Zsók Ferenc 1953 és 1954 között
szolgált. Buzásbesenyőn az ő első itteni
tartozkodása idejében 1967-ben alakult
meg az első önálló katolikus plébánia.
Gyergyószentmiklóson, mint örmény
s ze rt ar tás ú pl é bá nos gondo zt a
s z e r e t e t t e l hí ve i t . U gy a nc s a k
nyugdíjazása után 1993 és 1996 között
a gyimesközéploki plébánián és az
ottani hívek között fejtett ki
pasztorációs munkát. Innen került a
gyergyószentmiklósi Árpádházi Szent
Erzsébet Öregotthonba, ahol haláláig
tartózkodott.
2005. január 18-án keltezett érseki
körlevél a következőképpen tette közzé
Zsók Ferenc nyugalmazott plébános
halál hírét:
„Zsók Ferenc szentszéki tanácsos,
nyugalmazott plébános életének 87.,
papságának 62. évében elhunyt 2004.
március 27-én, szombaton,
G ye r gyós ze ntm ikl ós on a Szent
Erzsébet
Öregotthonban.
Szülőfalujában temették március 30án, kedden.”

sók Ferenc 1917. október 30-án
született Csíkdánfalván, Zsók
Ferenc és Csáki Karolina római
katolikus szülők gyermekeként. A
várostízesi Zsók családnak összesen
nyolc gyermeke született, melyből hat
fiú és két lány. A kis Ferenc már
gyerekkorában Istenfélő, csendes és
imádkozó életet élt. Édesanyja Csáki
Karolina mély vallásossága nyomot
hagyott az ifjú gyermek lekében, mely
nagyban hozzájárult, hogy az ifjú
Ferenc egyházi pályára lépjen.
El e m i i s k o l á it s zül ő f a l ujá b a n
Csíkdánfalván végezte. Gimnáziumi
tanulmányait 1933 és 1937 között a
csíkszeredai Római Katolikus Segítő
Mária Gimnáziumban folytatta, ahol
1937-ben sikeresen leérettségizett. Ezt
követően jelentkezett a gyulafehérvári
papnevelő intézetnél, ahol teológiai
tanulmányokat folytatott.
Időközben megüresedett Erdély
püspöki széke, melyet a Szentszék
jóváhagyásával Márton Áron püspök
töltött be.
A második bécsi döntés
(1940. augusztus 30.) értelmében az
erdélyi (gyulafehérvári) egyházmegye
területe is kettészakadt. A déli részek,
Gyulafehérvár központtal, Márton Áron
kormányzósága alatt továbbra is
Romániához tartoztak. A püspökség
é s za ki t er ül e te i vis s zak e r ült ek
M a gy a r o r s z á g ho z é s K o l o zs vá r
központtal Sándor Imre vezetésével
Püspöki Helytartóság alakult. Mivel
ebben az időben a papnövendékek jó
része Észak-Erdélyből került ki, Márton
Áron püspök a teológiát Kolozsvárra
helyezte át. Így Zsók Ferenc teológiai
tanulmányait Kolozsváron folytatta és
fejezte be.
Ezzel magyarázható az is, hogy a
fiatal papnövendéket nem
Gyulafehérváron, hanem
Kolozsváron szentelték
pappá 1942. június 21-én a
Szent Mihály templomban.
A szertartást Fiedler István
nyugalmazott SzatmárNagyváradi püspök végezte
ugyanis, az akkori magyar
hatóságok Márton Áron
püspököt nem engedték be
Észak-Erdélybe.
Az ifjú pap első szentmise
A Zsók testvérek:
áldozatát 1942. június 28-án Fent balról jobbra: Gergely, Ignác, János, József
mutatta be szülőfalujában
Lent: István, Borbála, Teréz, Ferenc

