
R ohanó világunkban egyre kevesebb 

törődés, odafigyelés jut az idősek-

nek. Míg valaha több generáció élt egy 

födél alatt egy családban, s így a család 

legidősebbjei az összes családtag odaadó 

gondoskodását, szeretetét és tiszteletét 

élvezhették, s megfiatalodhattak lélek-

ben attól, hogy unokáik, dédunokáik a 

szemük előtt cseperedtek fel, ma már 

nem kapják meg ugyanezt időseink. A 

generációk egy családon belül ma már 

valamennyien külön élnek, s a szülők, 

nagyszülők sokszor csak akkor örülhet-

nek unokáiknak, ha azok meglátogatják 

őket. 

A korosztályok között falak emelked-

nek, elhidegülnek egymástól, lassan 

már nem is értik meg egymást. 

Társadalmunk felismerte, hogy segíte-

ni kell az időseknek abban, hogy napja-

iknak, életüknek célja és értelme legyen 

továbbra is, és érezzék, hogy rájuk min-

dig szükség van. E cél megvalósításá-

nak szándékával alakulnak az időseket 

foglalkoztató és szórakoztató civil kez-

deményezések, szervezetek vagy egye-

sületek.              (folytatás az 5. oldalon) 
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IDŐSEK NAPJA RENDEZVÉNYEK 

A TARTALOMBÓL: 

 

Dánfalvi ministrán-

sok a gyulafehérvári 

székesegyház búcsú-

ünnepén 

2. oldal 

 

Hírek a Petőfi Sán-

dor Iskolaközpont-

ból 

3. oldal 

 

 

Egy tanítási nap az 

előkészítő osztály-

ban 

4. oldal 

 

 

Csíki állatvásár és 

gazdanap 

6. oldal 

Megkérek minden csíkdánfalvi választópolgárt, hogy mindannyiunk, a magyar-

ság érdekében vegyenek részt a december 9-ei parlamenti választásokon.  

Tisztelettel, Bőjte Csongor Ernő polgármester 

Felhívás! 

Október 14-én  az Idősek Napjára 117 nyolcvan 

éven felüli falustársunk kapott meghívást, közü-

lük negyvenötön tudtak eljönni az értük tartott 

ünnepi misére és  ebédre. Támogatók 

Csíkdánfalva  Tanácsa és a  Közbirtokosság. 

Egy éve már, hogy tragikus hirtelenséggel itt ha-

gyott minket szeretett polgármesterünk, Süket Je-

nő. A döbbenetet és hiányának fájdalmát még ma 

sem tudtuk feldolgozni.  Egy hatalmas űrt hagyott 

maga után, nemcsak a munkatársai, hanem az egész 

falu szívében. Munkásságával, tetteivel örökre bele-

véste nevét a falu történelmébe, emlékét generáció-

kon át fogják méltatni. Szorgalma, optimizmusa, 

életszeretete és önfeláldozása legyen példakép szá-

munkra és a fiataljaink számára.  

Nyugodjál békében Jenő! 



2 Oldal   CS ÍKDÁNFALVI HARANGSZÓ  Csíkdánfa lva közéleti  hav i lap ja  

Dánfalvi ministránsok a gyulafehérvári 

székesegyház búcsúünnepén 

A  papbácsink azzal lepett 

meg minket, 

főministránsokat, hogy szep-

tember 29-én elmehettünk 

Gyulafehérvárra. Akkor van 

ugyanis az egyházmegyénk 

központját jelentő székesegy-

ház búcsúünnepe, de ugyanez 

a nap  Márton Áron püspök 

atyánk halálának évfordulója 

is.  

Szombaton reggel 5 órakor az 

iskola előtt gyülekeztünk. 

Mindenki nagyon lelkes és 

izgatott volt. A hajnali ha-

rangszóval indultunk útnak. 

Indulás után elimádkoztuk a 

reggeli imát, majd pihentünk-

sajnos csak keveset, mert 

majdnem mindenki utazási 

betegségben szenvedett. Gyu-

lafehérvárhoz közeledve a 

tanárnéni elmondta, hogy a 

város nemcsak ősi püspöki 

székhely- 1009-ben alapította Szent 

István király- hanem az erdélyi feje-

delmek székhelye is volt. Így nagyon 

kíváncsian vártuk, hogy megérkez-

zünk. Már a külső várfal látványa is 

csodálattal töltött el mindenkit. De 

nem volt sok időnk a nézelődésre, 

mert igyekeznünk kellett a búcsús 

szentmisére. A székesegyház előtt 

nagy örömünkre összetalálkoztunk 

János Lehellel, aki ezt a tanévet a 

Gróf Majláth Gusztáv Károly Teoló-

giai Líceumban kezdte el. Ő kísért be 

a templomba, hogy elfoglaljuk he-

lyünket. A szentmisét Jakubinyi 

György érsek atya mutatta be, na-

gyon sok pap, kispap részvételével. 

Hívek is elég sokan voltak, olyanok 

is, akik messziről érkeztek, akárcsak 

mi. A prédikációban ezt a kérdést 

hallottuk: „Ki olyan, mint az Isten?”-

ez a jelentése ugyanis a Mihály an-

gyal nevének. Ezen számunkra is 

érdemes volt elgondolkodni. A mise 

után a hittan tanárnéni körbeveze-

tett a templomban. Megnéztük Iza-

bella királyné,  János Zsigmond feje-

delem, Fráter György bíboros sírjait 

és a Hunyadi-sírokat is. A templom 

alatti kriptában Márton Áron püs-

pök sírjánál imádkoztunk. Ezután 

átmentünk a püspöki palotába, ami 

gyönyörű szép volt. Sajnos nem néz-

hettük meg Márton Áron Püspök 

szobáját, mert éppen akkor felújítás 

volt azon a részen. De kimehettünk 

a kertbe, ahol –Bara Ferenc 

papbácsi elmondása szerint-a püs-

pök úr olyan szívesen tartózkodott.  

Mivel már mindenki megéhezett, 

Lehel átvezetett minket az iskola 

udvarába, ahol megebédeltünk. 

Ebéd után elindultunk városnézőbe. 

Legelőször a Batthyaneum könyvtá-

rat tekintettük meg melyet Batth-

yány Ignác püspök alapított 1798-

ban. Legértékesebb darabja a Codex 

Aureus (Aranykódex) egy része-

Márk és Máté evangéliuma.  

Megnéztük a gyönyörűen felújított 

Apor-kastélyt is, majd a várkapu-

kat, amiket az utóbbi években resta-

uráltak.  A három várkapu közül a 

legfelső, harmadik tetszett a legjob-

ban, nagyon szép szobrok díszítet-

ték. A felvonóhíd is érdekes volt, 

nagy kerekekkel húzták fel. A ka-

punál katonák álltak, középkori 

ruhában és fegyverzetben. 

A városnézés után kevés szabad 

időt kaptunk, ezalatt szétnéztünk a 

piacon. Négy órakor indultunk ha-

zafele. Az úton sokat énekeltünk-

szerencsére már senki nem volt 

beteg.  

Este kilenckor élményekkel tele 

érkeztünk haza, és igyekeztünk 

mindent elmesélni a családtagja-

inknak. 

Köszönjük Bara Ferenc 

papbácsinak ezt a szép kirándu-

lást, Pál Jenő bácsinak pedig a biz-

tonságos vezetést és a sok türel-

met.  

A résztvevők nevében:  

Ferencz Mónika,  

Kajtár S. Henrietta,  

Zsigmond Szilveszter  
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...és a Bóbita óvodából 

Centrum S.R.L.-

nek. 

November 5-9 

között kapták ki a 

a jól megérdemelt 

vakációjukat az I-

IV. osztályos kisdi-

ákok és az óvodá-

sok.   

November 9-én 

Halloween-napot 

tartottunk az isko-

lában a Diáktanács 

szervezésében. A 

diákok délelőtt töklámpá-

sokat faragtak. Bár a szá-

razság miatt kevés és kis 

méretű tökök nőttek, a diá-

kok annál ötletesebben és 

kreatívabban díszítették 

fel azokat. A délutáni prog-

ram bulival folytatódott, a 

diákok ijesztő jelmezekbe 

öltöztek be, mivel az ameri-

kai Halloween ünnep lé-

nyege a rémisztő öltözet, 

amelynek célja az ártó szel-

lemek távoltartása. 

November 19-én iskolánk 

Zsók Izabella tanárnő 
 

O któber 26-án rendezték meg a 

X. osztályok a gólyabált, a 

kilencedikes „kis gólyák” hivatalos 

beavatását. Az előválogatás során 

továbbjutott „kis gólyák” több ver-

senyszámban is bizonyíthatták rá-

termettségüket, leleményességüket, 

azt, hogy méltók arra, hogy az iskola 

intézménye befogadja őket. A ver-

seny végén ünnepélyesen megkoro-

názták a gólyakirályt és gólyakirály-

nőt. Köszönjük a szponzoroknak a 

segítségét, a CSTIT-nek és a Berci 
részt vett az Árpádházi Szent Er-

zsébet emlékére szervezett verse-

nyen a gyímesfelsőloki Árpádházi 

Szent Erzsébet Római Katolikus 

Líceumban. A vetélkedőn három 

líceumos diák versenyzett és szere-

pelt jól. 

November 23-án a Maturandus-

bálban ünnepélyes műsorral kö-

szöntötte a két XI. osztály a végzős 

tanulókat. E szép ünnep alkalmá-

val a tizenegyedikes diákok feltűz-

ték a Maturandus-szalagot a 

„nagyoknak”, mely a felnőtté, 

maturrá válást jelképezi  

Hírek a Petőfi Sándor Iskolaközpontból 

Holló Éva óvónő      
                                                                         

  “A gyermekszem: virág, csillag, oltalom, 

csupa játék, csupa mosoly, izgalom. 

 A gyermekszem: tág világ és kikelet 

ha reád néz felderíti szívedet.” 

Szűcs Imre 

 

B óbita óvodánk nagy családja az idéntől 22 

kis gyermekkel  gyarapodott. Ezek a gyer-

mekek most kerültek először közösségbe a meleg 

családi környezetből. Mi óvó nénik azon munkál-

kodunk, hogy a gyermekek ugyanolyan szerete-

tet, megértést kapjanak az “ új otthonukban” 

mint a családban.                                                                                                     

Úgy gondoljuk, hogy mindez  a játékon keresztül 

valósítható meg, mert a játék az örömforrás. A 

játszó gyermek megfigyelése lehetőséget ad arra, 

hogy megismerjük készségeinek, képességeinek, 

ismereteinek fejlődését, társas kapcsolatait, ér-

zelmeit, sokszor elfojtott, önmaga előtt is titkolt 

indulatait. Ha az óvónő empátiával, szeretettel 

közeledik a gyermek fele, mindez könnyen meg-

valósítható Mécs László szavaival élve: “ Vadócban rózsát 

oltok, hogy szebb legyen a föld.”                                                                                                 

Igyekszünk arra, hogy óvodai nevelésünk gyermekközpontú 

legyen, ez segítséget ad minden gyermek számára, hogy testi-

leg, lelkileg, szellemileg egészséges emberekké váljanak.                                                             
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Egy másik fontos pillanata a reg-

geli tevékenységnek az újdonságok 

elmondása, bemutatása. A gyerekek 

feliratkoznak a bemutató táblára, 

hogy megosszák társaikkal azokat a 

különleges élményeiket, melyekben 

részük volt. Ilyenkor bemutathatják 

otthon készített munkáikat, elmond-

hatják, mi történt velük, mit álmod-

tak, milyen terveik vannak. Az 

„Újdonság”-ot bemutató gyermek a 

„Meseszék”-ben ül, így abban a pilla-

natban ki van emelve társai közül, 

ezért mindannak, amit közöl, na-

gyobb súlya van. Társai végighall-

gatják, és ha kérdéseik vannak, a 

bemutatás befejezése után kézfel-

emeléssel jelzik. Maga az újdonságot 

bemutató gyermek dönti el, kinek a 

kérdését hallgatja meg, kinek a kér-

désére válaszol. 

Ezt követi egy 30 perces szünet, 

amikor a gyerekek tízóraiznak. A 

szünet után, ha úgy igényli a napi 

ismeretanyag, beiktatunk egy fron-

tális tevékenységet. Ekkor olyan 

ismereteket közlünk, amelyek min-

denki számára fontosak a közpon-

tokban történő további munkához 

(egy mese, vers frontális bemutatá-

sa, román nyelven folytatott kom-

munikáció, új matematikai ismere-

tek, stb.). 

Both Annamária és  

Bálint Enikő tanítónők 

Az előkészítő osztályos gyerekek 

egy tanítási napját szeretnénk be-

mutatni, hogy a leendő szülők is 

betekintést nyerjenek a Step by 

step módszerrel működő osztály 

életébe. 

A gyermekek reggel 8-ra jönnek 

iskolába. Ilyenkor az egyik tanító 

néni fogadja őket, és az ő irányítá-

sával vesznek részt a másfél órát 

kitöltő „Reggeli üzenet”-ben. Átöl-

tözünk, majd helyet foglalunk a 

székeken félkörben úgy, hogy tár-

saikkal egymást lássuk, és így kö-

szöntsük egymást. 

A napi program ismertetése és 

megbeszélése után nekifogunk a 

Reggeli üzenet kielemzésé-

nek.  Elsőként „felolvassuk” az az-

napi dátumot (ilyenkor a napok, 

hónapok, évek számjegyeivel kü-

lönböző műveleteket, gyakorlato-

kat végzünk).   Ezután következik 

a megszólítás, amely úgymond a 

Reggeli üzenet címe is. A megszólí-

tás többnyire takarja a napi tevé-

kenységek jellemzőit (pl.: ha az idő 

méréséről tanulunk, a megszólítás 

lehet: Jó reggelt, kis időmérők!).     

A megszólítás után olyan fela-

datok, gyakorlatok következnek, 

amelyek többnyire az új ismeret 

tárgyát képezik, és ahhoz, hogy 

ezekkel a gyerekek a központokban 

dolgozni tudjanak, frontális irányí-

tással el kell sajátítaniuk, készségi 

szintre kell emelniük. De lehetnek 

játékok (mozgásosak vagy didakti-

kusak), csoportos, társas foglalko-

zások, testrészeket bemelegítő gya-

korlatok, tehát olyan tevékenysé-

gek, melyeket szükségesnek látunk 

beiktatni, hogy a nap oktatói-

nevelői célkitűzéseit elérjük. Ezek 

a feladatok, gyakorlatok betekin-

tést, ízelítőt nyújtanak azokból a 

tevékenységekből, ismeretekből, 

amelyben a gyerekeknek a nap so-

rán része lesz. 

A további tevékenységeken már 

mindketten jelen vagyunk, és egy-

mást kiegészítve felügyeljük a köz-

pontok munkáját. A gyermekek min-

dig valamilyen kiszámoló alapján vá-

lasztják ki, melyik központban és ki-

vel szeretnék kezdeni a napot, de 

minden gyermek a nap végéig részt 

vesz minden tevékenységen.   A tanu-

lók önállóan dolgoznak, de segíthet-

nek egymásnak is. A feladatok elvég-

zése után összehasonlítva egymás 

között a munkájukat, közösen kijavít-

ják tévedéseiket.  

Délben 1 órától van az ebéd, ame-

lyet az óvoda ebédlőjében fogyaszta-

nak el a gyerekek. Délután folytatód-

hatnak a központos tevékenységek, 

de ilyenkor vannak a betanított órák 

is (testnevelés, hittan, néptánc), vala-

mint a szabad levegőn való játék is 

(az időjárástól függően).  

Délután helyet adunk az egyéni 

fejlesztéseknek, szabad játéknak is, 

ahol megfigyelhetjük a gyermekeket 

egyénileg, társas kapcsolataikban, 

eszerint tervezve a további fejleszté-

seket. 

A nap végén a gyermekek értéke-

lik az aznapi tevékenységeiket, el-

mondhatják a nap folyamán őket ért 

pozitív és negatív hatásokat, ezáltal 

fejlődve az önismeretük is.   

Egy tanítási nap az  

előkészítő osztályban 



Idősek Napja rendezvények 

Csíkdánfalván 

Zsók Jolán programfelelős, 

Csíkdánfalvi Nefelejcs 

Nyugdíjas Egyesület 

(folytatás az első oldalról) 

Ezeknek a civil szervezeteknek nyúj-

tott segítséget idén ősszel Hargita 

Megye Tanácsa, amikor 

az Idősek Napja tiszte-

letére lehetőséget adott 

egy egynapos kirándu-

lásra, melynek kiadása-

it a Megyei Tanács fe-

dezte. 

Így sikerült egyesüle-

tünk tagjainak október 

23-án egy kellemes ki-

ránduláson részt venni, 

melynek úti célja Ma-

rosvásárhely és Seges-

vár volt. Marosvásárhe-

lyen először az állatker-

tet barangoltuk be, 

megismerkedve annak 

lakóival, majd a Teleki Tékát keres-

tük fel. Az egykori erdélyi főúr, a 

világutazó gróf Teleki Sámuel sze-

mélyes könyvtárát őrző Téka olyan 

könyvritkaságokkal rendelkezik, 

mint az eredeti Vizsolyi Biblia vagy 

Kőrösi Csoma Sándor eredeti kiadá-

sú tibeti-angol szótára. 

Innen átruccantunk Segesvárra, ahol 

a szép délutáni napsütésben bejártuk 

a vár  minden zegét-zugát, megcso-

dálva a ma is lakott régi lakásokat, a  

templomait és a híres óratornyot. 

M i u t á n  a  

s z é k e l y k e r e s z t ú r i 

Randevu étteremben 

kitűnően megvacsoráz-

tunk, elégedett csopor-

tunk hazáig énekelt az 

autóbuszon. 

Köszönjük a Hargita 

Megyei Tanácsnak ezt 

a szép és tartalmas 

kirándulást, Borboly 

Csaba tanácselnök 

ú r n a k  a 

valamennyiünknek 

küldött személyes jókí-

vánságait.  
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Albert Margit, ny. tanítónő 

A mint az énekünk mondja:  

”E síralom völgyében az élet ten-

gerén,   

  Sokszor fájdalom és gyász közelgett 

felénk...” 

„Tanulságot kell merítenünk a múlt-

ból, hogy egy jobb jövőt építhessünk.” 

mondta Tőkés László úr. Ez így igaz! 

De felvetődik gyakran bennem a kér-

dés a múltunkra visszatekintve, hogy 

miért történt a magyarsággal, jobban 

mondva a székelységgel annyi kegyet-

lenség? Kegyelettel hajtunk fejet és 

tisztelettel adózunk azon mátírok 

iránt, akik a szabadságért, hazájukért 

adták életüket.  

De vajon kik hajtanak fejet azok 

iránt, akiket a Maniu-gárda emberei 

hurcoltak el hazulról minden törvény-

kezés nélkül (galádul) kegyetlenül és 

velük sírjukat előzőleg megásatva oda 

belelőtték 1944 októberében? Szo-

morú őszt hozott a sors nekünk, 

mert az én drága jó apám is egyik 

ilyen áldozata lett ennek a rabló-

gyilkos bandának. Még Áron bátyá-

mat is elhurcolták volt, de mivel 

még kiskorú lévén, őt elengedték.  

Keresztény hitünk szerint megbo-

csájtani lehet, de elfelejteni nem 

elég egy élet.  Apám 44 évesen vál-

lalta a halált magyarságáért. Én 

akkor 11 éves kislány voltam. Egész 

életemen át éreztem apám hiányát. 

Szerencsére élt még édesanyám, de 

az nem pótolta egészen édesapám 

hiányát.  

Lehet, hogy a faluban csak néhá-

nyan emlékeznek erre az atrocitás-

ra.  

Sajnos még ezidáig nem hogy kár-

pótlást, de még bocsánatkérést sem 

kaptunk sem az állam, sem senki 

részéről. Így hát más tennivalónk 

nincs mint eddig, és ezután is, 

amíg élünk imádkozunk értük. 

I m á d k o z u n k  a z é r t  a 

csíkszentdomokosi 11 ártatla-

nért, az apámért, meg Hajdú 

Lázár bácsiért, akit Madarason 

apámmal együtt végeztek ki.  

Nem volt abban az időben se 

pap, se kántor, így hát semmiféle 

egyházi szertartásban nem ré-

szesültek. Sőt egy hétre rá úgy 

loptuk el Madarasról, a vesztő-

helyről és titokban kellett elhe-

lyeznünk itthon a temetőben.  

A jóságos Úristent csak arra 

kérem, hogy őrizze meg népün-

ket hasonló esetektől. Valamint 

őrizzen meg minden gyereket 

árvaságtól, vagy félárvaságtól, 

mert csak az tudja igazán mit 

jelent a szülők hiánya, aki korán 

elvesztette.  

Visszatekintés a múltra 



Katona Melinda 

Felcsík Kistérségi Társulás 

A z idén először, de bízunk benne, 

hogy nem utoljára szervezte meg 

közösen a Felcsík Kistérségi Társulás 

és Csíkdánfalva Önkormányzata a 

Csíki állatvásár és gazdanapot.  

Az eseményre november 10-én, szom-

baton, Csíkdánfalva község felső ha-

tárában lévő, „Kubik gödör”-ként is-

mert területen került sor. 

 A rendezvény előtti napon izgatottan 

lestük az eget, hogy az idő vajon társ-

szervezőnk lesz és segít nekünk, hogy 

minél több vásárlót és nézelődőt oda-

vonzzunk, vagy meghozza a telet s 

ezzel talán a rendezvény sikerét is 

befagyasztja. Aztán a vásár napján 

örömmel és hálával tekintettünk az 

égre, hogy a munkánk talán mégsem 

lesz hiábavaló. Azon a bizonyos nap-

sütéses, szombati napon a 70 gazda 

autóval, szekérrel és egyéb szállítás-

ra alkalmas járművel hozta el állata-

it, a 15 termelő pedig közszemlére 

tette, kipakolta asztalára az év alatt 

fáradtságos munkával megtermelt 

zöldségét, a tejből előállított túrót, 

sajtot és minden mást, amire egy 

konyhának igazán szüksége van.  A 

bejáratnál folyamatosan zajlott a 

regisztráció, a színpad mellett pedig 

már 7 órától sütötték a nyársra hú-

zott ökröt, ami egy igazán látványos 

attrakciónak bizonyult. Aztán a nap 

déli órájában mosollyal az arcunkon 

figyeltük, hogy hogyan telik meg a 

több ezer ember befogadására alkal-

mas vásártér. Elmondhatom, hogy 

ez a legmerészebb álmainkat is fö-

lülmúlta. Ahogy Bőjte Csongor- Er-

nő, Csíkdánfalva polgármestere 

fogalmazott: „Egyértelmű jelzés ez 

arra, hogy ilyen jellegű rendezvény-

re a térségben szükség van.” Az idei 

az első állatvásár és gazdanap, amit 

igazán szűkös időkeret között, de 

annál nagyobb odaadással és nem 

mellékesen erős támogatással ren-

deztünk meg. A hagyomány vona-

lán elindulva a cél az volt, hogy te-

remtsünk a környék gazdálkodói-

nak egy olyan alkalmat, ahol elad-

hatják fölös portékáikat, az idei ter-

mést, illetve lehetővé tegyük a vá-

sárlók számára, hogy egyenesen a 

termelőtől juthassanak hozzá a jó 

minőségű hagyományos termékek-

hez. A gazdák, a termelők és vásár-

lók biztatására irányultak Tánczos 

Barna, a Hargita Megyei Vidékfej-

lesztési Egyesület elnökének szavai 

is. A Szenátorjelölt Úr kifejtette, 

hogy a felcsíki és összességében a 

csíki térség fejlődését szolgálja ez a 

rendezvény, amely idővel akár or-

szágos szintű vásárrá is kinőheti 

magát, így biztosítva az itt élők jó-

létét. Rögtön a megnyitó után egy 

állatszemlére is sor került, ahol a 

vásár igazán szép és különleges ál-

latait vonultatták fel gazdáik, a fon-

tos tudnivalókat pedig Fodor Leven-

te, Felcsík főállatorvosa mondta el. 

A rendezvény jó hangulatáról a 

Csíkmadarasi Népi Zenekar, Sorbán 

Enikő népdalénekesnő és a 

Csíkszentdomokosi „Elevenek” Nép-

tánccsoport gondoskodott. Mialatt a 

gyerekek pónilovaglásra várók hosz-

szú sorát állták, a vásáron üzletek 

köttettek. Egy utólagos felmérés 

alapján a vásáron több mint tíz gaz-

da cserélt állatot és több mint 25 

állatot adtak el. Az eladott állatok 

fajtájukat tekintve: ló, borjú, bá-

rány, nyúl, galamb, tyúk és kutya. A 

felmérésből az is kiderült, hogy a 

gazdák elégedettek az idei első vá-

sárral és ezt a vásárt minden évben 

szükségesnek vélik megszervezni. 

A köszöntő beszédek sorában Bor-

boly Csaba, Hargita Megye Taná-

Csíki állatvásár és gazdanap  
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csának elnöke így szólt a gazdákhoz:  

„Én azt gondolom, látható, hogy sok 

szép állattal büszkélkedhetnek a 

felcsíki, alcsíki gazdák, jó, ha egymás-

sal megbeszélik a közös gondokat, 

megnézik egymás jószágát, de a ren-

dezvény egy kis kikapcsolódásnak is 

megfelel szombat szép napján, akár 

egy pohár pálinka mellett.” 

Megfigyelőink elmondása szerint 

többezer ember fordult meg a vásárté-

ren, amelyből körülbelül háromszáz 

ember ebédelt a helyszínen a frissen 

sült ökör vagy az ízletes bográcsgu-

lyás valamelyikéből. Az ebédhez jó 

étvágyat kívánt Kelemen Hunor, az 

RMDSZ szövetségi elnöke is. Az ebéd 

után sorra került Zsók Levente 

Stand Up Comedy előadása és nem 

utolsó sorban a favágó verseny, 

amely az elején elég nehézkesen 

indult a kevés számú jelentkező 

miatt, de aztán akadtak olyan bátor 

favágó jelöltek, akik erejüket, de 

leginkább favágási technikájukat és 

tapasztalati tudásukat mutatták 

meg a verseny három próbaszáma 

alatt. A vásár „kapuit” 6 óra körül 

zártuk be, azzal a reménnyel, hogy 

jövőre ezt a „kaput” újra kinyithat-

juk. Én úgy gondolom, hogy a ren-

dezvény minden programja jó han-

gulatban zajlott, és ahogy Gábor 

Tibor a Felcsík Kistérség elnöke és 

Csíkkarcfalva polgármestere fogal-

mazott: „Ebből mindenképpen ha-

gyományt fogunk teremteni”.  

Ezúton is szeretném megköszönni a 

Szervezőség nevében, minden ked-

ves támogatónak a díjakat és az 

anyagi támogatást, a Hargita Me-

gyei Fiatal Gazdák Egyesületének, 

Fülöp Béla magánvállalkozónak, az 

RMDSZ  Csík Területi Szervezeté-

nek, a Csíkdánfalvi Közbirtokosság-

nak, a szomszéd településeknek, 

illetve azon önkéntes és segítőkész 

embereknek, asszonyoknak és fiata-

loknak a munkáját, akik segítettek 

nekünk a rendezvény alatt. Remé-

lem, hogy jövőre is ugyanilyen össze-

fogással sikerül legalább egy ilyen, 

de elképzelésünk szerint egy színvo-

nalasabb Csíki állatvásárt és gazda-

napot szervezni. 

(folytatás az előző oldalról) 
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„Színházat csinálni annyit tesz, mint érte-

lem után kutatni egy bizonyos tevékeny-

ség folytatása közben. Önmagában véve 

a színház olyan, mint egy régészeti lelet. 

Mindazonáltal ebbe a régészeti leletbe, 

mely elvesztette közvetlen, azonnali hasz-

nosságát, időről időre különböző értékek 

juttathatók be. Magunkévá tehetjük an-

nak a kor és kultúra szellemének az érté-

keit, amelyben élünk. Azonban megkeres-

hetjük benne a mi értékeinket is.” – fo-

galmazott a híres olasz szerző és színház 

igazgató, Eugenio Barba.  

A fenti idézet a jelen cikk mondanivaló-

“Sírva- nevetve… Mi szeretnénk… és Te?” 

Felhívás egy színházi csapat alakulására 
ját foglalja magában. Úgy gondolom, 

hogy egy helyi színkör megalakulása 

jelentős színfolt és nem utolsó sorban egy 

igazi lehetőség lehetne otthonunk, 

Csíkdánfalva számára. Ne feledjük azt 

sem, hogy hajdanán szüleink, de még 

nagyszüleink idejében is a dánfalvi színi 

csoport hatalmas népszerűségnek és elis-

mertségnek örvendett. Talán kijelenthe-

tem, hogy egykor a felcsíki régió leghíre-

sebb színészcsoportja volt.  Ezt a színvo-

nalat és népszerűséget szeretnénk most 

visszahozni Dánfalva életébe. Hiszen ha 

az emberek lelkébe fektetünk akár egy 
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színpadi előadással, egy olyan közösséget 

és helyet alakítunk ki magunk körül, 

amelyben jó élni, jó otthon lenni. 

 Szeretném felhívni tehát mindazon fiatal, 

idős, középkorú nő és férfi figyelmét, aki 

színészi tehetséget érez magában és szíve-

sen bekapcsolódna a helyi kultúra erősíté-

sét szolgáló színházi csoport megalakításá-

hoz, hogy legkésőbb e hónap végéig jelent-

kezzen Zsók Leventénél vagy nálam, Kato-

na Melindánál, a 0749/304299-es telefon-

számon.  

Katona Melinda 

Kiadja: 

Csíkdánfalva Önkormányzata 

Munkatársak: 

Bálint Enikő, Both Annamária 

Bara Ferenc  főesperes-plébános 

Holló Éva 

Szabó Imre 

Zsók Izabella 

Zsók Jolán 

Készült az Alutus Nyomdában 

Szerkesztőség 

Interneten is  elérhető  a 

Csíkdánfalvi Harangszó 

www.danfalva.ro cimen 

Itt voltak a németek és elhozták a Szent Anyaföldjük parányi töredékét bajtár-

saik sírjára, német nemzeti színű zsákocskákba varrva. 
Éveknek súlya nem mindig teher, 

Sok ember lassan mindent kihever. 

Deres hajával gyakran béke jár, 

Nincs szenvedélye, csak emléke már. 

Juhász Gyula 

Csíkdánfalva önkéntes tűzoltócsapata október 20-án részt vett a Felcsíki Tűz-

oltó Vándorkupán , mely Csíkkarcfalván volt megrendezve. A rendezvényt a 

felcsíki közbirtokosságok támogatták.  

Idetartozik az a hír is, hogy a Csíkdánfalvi Közbirtokosság támogatásával 

elkészült 26 darab új díszegyenruha az önkéntesek számára.  


