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A TARTALOMBÓL:
Adventi koszorú
2. oldal

v végéhez közeledve köszönetemet szeretném kifejezni a Polgármes-

É teri Hivatal alkalmazottainak, az Önkormányzati Képviselőknek a
Tisztesség adassék a
csíkdánfalvi oktatásnak
3. oldal

programokban, az önkormányzatban kifejtett tevékenységeikért, az
Egyháznak, az Iskola és Óvoda munkaközösségének, a Közbirtokosságnak, az Ifjúsági Szervezetnek (DISZ), a Fehérnefelejcs Nyugdíjas Egyesületnek, a civil szervezeteknek, a Harangszó munkatársainak, valamint a faluközösségnek a jó együttműködésért.
MINDEN CSÍKDÁNFALVI LAKOSNAK, VALAMINT AZ IDEGENBEN TARTÓZKODÓ VAGY ELSZÁRMAZOTT DÁNFALVIAKNAK IS KÍVÁNOK ÁLDOTT,
BÉKÉS KARÁCSONYT, TOVÁBBÁ EGÉSZSÉGBEN, MEGÉRTÉSBEN, ÖRÖMÖKBEN ÉS SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET!

Bőjte Csongor-Ernő, polgármester
Elmúlt az ősz, itt a
tél – az óvodában
4. oldal

Új tanév,
új kihívások
5. oldal

Az emlékezés vagy a
feledés útján…
6. oldal
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Luca napja
Bara Ferenc plébános

D

ecember 13-tól kezdődően falunkban is, több helyen készül a
Luca-naptár. A népi megfigyelés szerint a következő esztendő januárjában
olyan idő lesz átlagosan, mint Luca
napján december 13-án, februárban
olyan, mint Luca másnapján és így
tovább egészen karácsonyig, ami a következő decemberi időjárásra utal.
A naptárkészítés mellett jó, ha tudjuk, ki is volt Luca vagyis szent Lúcia,
akit katolikus egyházunk december
13-án ünnepel.
Lúcia a szicíliai Siracusa városának
egyik legelőkelőbb családjából származott. Amikor édesanyja súlyos beteg
lett, elzarándokolt vele Szent Ágota
sírjához Cataniába, hogy gyógyulásáért a vértanú szent közbenjárását kérjék. Édesanyja csodás gyógyulása után
Szent Ágota megjelent álmában Lúciának, s elmondta neki, hogy saját hitével is meg tudta volna gyógyítani anyját. És azt is elmondta, hogy Isten Lúcia által nagy dicsőségben fogja részesíteni Siracusa városát. Ezután, Lúcia
arra kérte anyját, hogy ne kelljen férjhez mennie, mert a hozományát a szegények megsegítésére akarja fordítani.

Édesanyja ebbe bele is
egyezett és hazatérésük
után, Lúcia kezdte szétosztani vagyonát a szegények között. Amikor a
vőlegénye ráébredt arra,
hogy elesett a házasságtól és a nagy hozománytól, bosszúból a bíróság
elé hurcoltatta Lúciát
azzal a váddal, hogy keresztény.
Lúcia kihallgatásáról
jegyzőkönyvet készítettek, amely fennmaradt
számunkra. Ez szerint,
Paschasius bíró ráparancsolt, hogy
áldozzon a pogány Isteneknek, mire a
bátor lány Lúcia így felelt: „Egy áldozat van, ami tetszik Istennek és ez a
szegényeken való segítés. Mivel már
semmim sem maradt, magamat adom
oda”. A bíró rendre utasította:
„Ilyesmit a magadhoz hasonló ostoba
keresztényeknek mondj, de ne nekem,
mert én a császár törvényére vigyázok”. Lúcia ezt válaszolta: „Tartsd hát
magadat császárod törvényéhez, én
meg szívem Urának, Jézus Krisztusnak a törvényéhez tartom magam. Te
féld a császárodat, én az én Istenemet

Adventi koszorú

A

z idei év novemberében immár másodszorra
szervezte meg ifjúsági szervezetünk az adventi
koszorúkötést. Mivel a múlt évben is nagy sikernek
örvendett ez a rendezvény, most is nagy lelkesedéssel
kezdtünk a szervezésbe, ami végül meg is hozta a várt
eredményt.
A tanítónéniknek köszönhetően minden kisiskolás
eljött és kivette a részét az osztály adventi koszorújának elkészítésében. A kisiskolások után érkeztek a
nagyobb diákok is, hogy elkészítsék saját családi koszorújukat, és végül a kis koszorúk után következett a
nagy koszorú is, mely a múlt évhez hasonlóan most is
a művelődési ház előtti téren kapott helyett.
Majd eljött a vasárnap, advent első vasárnapja, és az
esti szentmise után a falu apraja-nagyja a papbácsival
együtt kivonult a koszorúhoz. A papbácsi megáldotta a
koszorút, illetve meggyújtásra került az első gyertya.
A gyertyagyújtás után a polgármesteri hivatal jóvoltából meleg teával és borral kedveskedtünk a jelenlévőknek.
Ezután advent minden hátralévő vasárnapján a faluközösség együtt hangolódott a közelgő ünnepre és
együtt gyújtotta meg a második, harmadik és a negyedik gyertyát is, ezzel is lélekben rákészülve Krisztus
születésére.

Balázs Éva

félem. Keresd uradnak
kedvét, én pedig arra
törekszem, hogy Krisztus előtt legyek kedves”. Ezután nyilvánosházban akarta a
bíró megbecsteleníteni
Lúciát, de Isten segítségére sietett: olyan
nehézzé tette testét,
hogy semmi módon
nem tudták elmozdítani helyéről. Ezután,
mint annyi más vértanú esetében, a legkülönbözőbb
kínzások
követték egymást, majd a bíró parancsára karddal átdöfték a torkát. Nem
halt meg azonnal, hanem még tanította a népet, lelkét akkor lehelte ki,
miután egy paptól megkapta a szentkenet szentségét. Így lett Isten kedves leánya 304. december 13-án vértanúvá. Szent Lúcia emléke előtt
katolikus egyházunk az V. századtól
kezdődően tiszteleg.
A Luca-naptárt készítve, kérjük
szent Lúcia szűz és vértanút, hogy
közbenjárására adjon az Isten alkalmas időjárást a küszöbön lévő
2015-ös esztendőben.
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Tisztesség adassék a csíkdánfalvi oktatásnak
Dr. Zsók Izabella
tanárnő
„...és lett oázisunk az iskola,
ahonnan világmegváltó hittel
indultunk el minden júniusban
fagyos szelekkel söpört
új utak felé és nem tudjuk még,
babérral térünk-e meg,
de visszatérünk,
hogy mindenért tisztesség adassék.”
( Elekes Ferenc: Tisztesség adassék)

E

zen gondolatokkal gyűltünk öszsze november 14-én megünnepelni a csíkdánfalvi oktatás fennállásának
400 éves évfordulóját. A megemlékezés
ünnepi szentmisével kezdődött, majd a
helyi kultúrotthonban folytatódott. Kajtár Csaba igazgató beszédében kiemelte
az ünnep jelentőségét, majd a meghívott ve ndé gek, volt igaz gatók ,
Györgyicze Vilmos, Szász János és a
Magyar Konzulátus képviselője méltatták az eseményt.
Ambrus Mátyás Mária nyugalmazott
történelem tanárnő kutató munkája
alapján röviden összefoglalta a
csíkdánfalvi oktatás történetét: „Az
1614-es összeírást Bethlen Gábor Erdély fejedelme rendelte el, 1614 februárjában. Csíkban az összeírást
magasrangú alkalmazottak Fonyodi
János fejedelmi megbízott, valamint
Vacsárcsi Mátyás és Kászoni Gergely
deákok végezték. A családfők nevét és
hovatartozását a bíró és a falvak vezetői eskü alatt közölték. Ebben az összeírásban Dánfalván szerepel egy
„Felmentett Mátyás deák az iskola
Rektora” – tehát már biztosan létezik

Dánfalván valamilyen szintű oktatás,
amely 1764 után a székely határőrség igényeinek megfelelően alakult.
A legrégebbi iskolaépület Dánfalván
a Tókerti kőiskola volt, ami részben
fából épülhetett, mert leégett, de
romjai még 1920-ban láthatóak voltak. A mai értelemben vett első rendes iskolát 1872-ben Keresztes Ferenc főesperes építtette a falu Középtízes nevű részében, a Tósára patak
mentén. A XIX. században az eötvösi
törvények szellemében alakult meg
az iskolaszék. Az 1920 szeptember 2án kelt iskolai jegyzőkönyvben az
iskola neve Állami Vegyes Iskolaként
jelenik meg, tehát az iskolát államosították és az 1924-es Anghelescuféle törvény értelmében az oktatás
nyelve kötelezően román lett. Így
kerültek falunkba is román tanítók.
Mivel a meglévő Középszegi iskola
épülete nem felelt meg a tanulók
nagy létszámának, 1926-ban felmerült egy új iskola építésének a gondolata. A jövendő iskola terültének a
Főút mentén a templom melletti területet jelölték ki. 1930 november 9én határozták el a jelenlegi iskola
építését. 1935-ben kezdték el a 10
tantermes, emeletes, dísztermes iskola építését, az első szárnyat 1938-ban
fejezték be, míg a második szárny
megépítésére a következő évben került sor. 1940 után új helyzet alakult
ki az oktatásban. A bécsi döntéskor a
román tanerők elköltöztek
Csíkdánfalváról. A magyarul nem
b e s z é l ő p e da g ó g us o k h e l y e t t
„anyaországbeli” pedagógusokat neveztek ki. A II. világháború ideje

alatt kórházként működött az iskola.
1945 után Dánfalván az oktatás állami oktatásként éledt újra. Az 1948-as
tanügyi reform szellemében ismét
átszervezik az oktatást, úgy tartalmi,
mint formai szempontból. Ekkor került sor az iskola dísztermének a felújítására, új épületet építenek az iskola hátsó udvarán, kibővítik az iskola udvarát és kialakítják az iskola
előtti parkot, ahová falunk szülöttje,
a tehetséges amatőr szobrász, Kosza
János két szobrot állított: 1957-ben
Petőfi Sándor mellszobrát, 1958-ban a
Kezdet elnevezésű szobrot, amely egy
gyermeket iskolába indító székely
családot ábrázol. Az 1950-es évek oktatását az instabilitás és a kommunista ideológia mindenhatósága jellemzi. Az 1961-es év nagy jelentőségű
volt iskolánk történetében, Államtanácsi határozat alapján létrehozták
Felcsík egyetlen falusi középiskoláját.
Így jött létre Dánfalván a napjainkig
is fennálló középiskolai oktatás.”
A megemlékező beszédek után következett a különböző korosztályok
ünnepi irodalmi-zenés-táncos összeállítása.
Az ünnepség következő mozzanata
az iskola előtt felállított kopjafa avatása, amelynél koszorút helyezett el a
Magyar Konzulátus képviselője. A
megemlékezés befejező részeként
megtekinthették a vendégek az iskolatörténeti, illetve az iskola híres embereinek emléket állító kiállítást,
amelyet egy állófogadás követett.
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Elmúlt az ősz, itt a tél – az óvodában
Kajtár Klára óvónő
„... Ki őszből télbe lépeget,
Lehelne szélnek éneket Fölötte köd, hó, szent hideg,
S a dallam sem szól senkinek....”
(Kovács András Ferenc:
Őszi-téli dallamok)

L

evelet ontó Októberben sok lehetőség adódott a gyerekeknek
arra, hogy megfigyeljék és megtapasztalják az ősz szépségét, színességét. A
kellemes őszi napokon sokat sétáltak,
játszottak és kirándultak.
Ködnevelő November elején, a nagyobbak részt vettek egy országos őszi
rajzversenyen, „Toamna prin ochi de
copil” címmel (Motru-Gorj megye).
Hat gyereknek sikerült első és második helyezést elérni. Gratulálunk nekik és a többi résztvevőnek is.
Október egy őszi kiállítással zárult.
Az őszhöz kapcsolódó gyerekmunkák
díszítették az óvoda falait. Mindenki
megcsodálhatta saját és társai alkotásait.
November 7-én, délelőtt, a Hargita
megyei Vöröskereszt, holland önkéntesekkel együtt,
előadást tartottak
„Beteg a baba” címmel. Az előadás
elméleti részében, hasznos információkat adtak arról, hogy kisebb sérülések
esetén mit kell tennie a gyereknek. A
segítségnyújtás első és legfontosabb
lépése a gyerekek számára, hogy: „Hív
egy felnőttet!”
Az előadás második része gyakorlati
jellegű volt. Egymáson gyakorolták a
„sebek” bekötését.

Délután az iskolával együtt az óvoda is ünnepelte a dánfalvi oktatás
4oo. évfordulóját.
Az ünnepélyt, az óvodások kezdték - az oktatás legelső, azaz legalsó
szintje.
Egyéni verseket mondtak és dalos
mozgásos népi gyermekjátékokat
mutattak be.
Nem sokat váratott magára deres,
darás December. Megérkezett és
már az első napokban hófehér takaró borított mindent. A gyerekek kaptak is az alkalmon, és hatalmas hóbuckákat gurítottak az udvaron.
Voltak akik hóembert készítettek.
Egyszóval, örültek az első hónak.
Megjött a tél és megkezdődött a
karácsonyi ünnepkör, amelynek első
mozzanata, az adventi koszorúkészítés és az adventi gyertyagyújtás. Az
óvodában ebben az időszakban, minden nap az adventi gyertyagyújtással kezdődik. Az égő gyertya körül
rövid ima
„Advent, advent gyertya ég/
1,2,3,4 kis Jézuska üdvözlégy” hangzik el, és felcsendül az „Ég a gyertya
ég, el ne aludjék a szívünkből a szeretet ki ne aludjék” dal.
Ezután következik az adventi naptár használata. Minden csoport saját stílusa és elképzelése szerint készíti el az adventi naptárt, amely
segítségével a gyerekek is pontosan
követni és érzékelni tudják a Karácsony közeledtét.
Advent első hete az óvodában még
nem jelentette a teljes lecsendesedést, hiszen december 5-én minden

óvodás gyerek várta a nagyszakállú,
jóságos Mikulást. Ez a nap, daltól és az
örömtől volt hangos.
December 3-án, cipősdoboz-csomagok
érkeztek a Caritas-tól, amelyet németországi önkéntesek adták át a gyerekeknek. A vendégeket mikulásos dalokkal fogadták és az ajándékokért cserébe
saját ceruzarajzát küldte mindenki a
németországi gyerekeknek.
December 16-án karácsonyi mesét
láthattak és hallhattak az óvodások,
Paáll Ibolya előadásában. Újra láthatták a már ismert népi hangszereket
(koboz,doromb), melyeken ezúttal karácsonyi dallamokat szólaltatott meg az
előadó.
Az adventi koszorún már három gyertya ég. Az adventi almanaptárról már
lassan minden alma elfogyott. Ez arra
utal, hogy a karácsony fénye egyre közelebb. Az óvodában sok adventi jócselekedet gyűlt össze és sikerült kellőképpen ráhangolódni az ünnepre. A
szülőkkel közösen minden gyerek várja
a karácsonyt és hisszük, hogy mindenki
szívében azon a napon megszületik a
Megváltó. Békés Karácsonyt kívánunk
mindenkinek!
Karácsony van! Kisjézusom,
ugye, hallod szavam?
Segíts nekem, hogy még jobban
ismerhessem magam!...
...Karácsony van, Kisjézusom!
Téged ünnepelünk.
Hit, a béke s a szeretet
legyen mindig velünk!
(Tóthárpád Ferenc:
Ugye, hallod szavam?)
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Új tanév, új kihívások
Pál Tünde tanítónő

S

zeptember 15-én új tanévre szólított az iskola csengője. Ünneplőbe öltözött diákok népesítették be az
iskola udvarát.
Iskolánk kisdiákjai nemcsak a tanulásban jeleskednek, hanem számos
más iskolai és iskolán kívüli tevékenységben veszik ki részüket.
Októberben a Csíkdánfalván megszervezett Őszi Állatvásár és Gazdanap alkalmával újra színpadra lépett a
Töpörtyűk néven ismert kisiskolásokból álló néptánccsoport. A felcsíki táncokból
összeállított
koreográfiát
Szépvízen is bemutatták a Káposztafesztiválon, mint vendégtáncosok.
Intézményünk idén novemberben
ünnepelte az oktatás 400. évfordulóját.
Az ünnepi műsorban a Töpörtyűk is
szerepeltek.
Karda
László
néptáncoktató segítségével moldvai és
felcsíki táncokat adtak elő.
Az adventet megelőző pénteken az
I-IV osztályosok, tanítóik kíséretében
részt vettek a kultúrotthon klubtermében megszervezett koszorúkötő délutánon. Ezúton is köszönjük azoknak a
szülőknek, akik szabadidejüket feláldozva segítettek a szép munkák elkészítésében.

A

A Kenguru Meséi szövegértő
verseny az idén december
5-én került megszervezésre. A
versenyen II-IV osztályos tanulók vehettek részt. Iskolánkból 10 másodikos, 21 harmadikos és 5 negyedikes mutathatta meg tudását. Ezen a
napon nemcsak a verseny
miatt izgultak a gyerekek,
hanem a Mikulás érkezése is
lázban tartotta őket.
Szent Miklós napján a gyerekek
megtapasztalhatták,
hogy nemcsak kapni, hanem
adni is jó.
Szombat délelőtt a Hargita
Megyei Vöröskereszt Mikulásszínháza településünkre is
ellátogatott. Az elemi oktatás
diákjai, tanítóikkal együtt
csatlakoztak az óvoda udvarán várakozó óvodásokhoz.
Ha kissé megfáztunk is, de
nagy öröm volt mindenki számára a találkozás Télapóval
és segédeivel. Minden jelenlévő felajánlotta egy kifli árát a beteg gyerekek számára.
A karácsonyt megelőző héten a kicsi
iskolában felállított fenyőfát minden

osztály a maga által elkészített díszekkel ékesítette.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új Esztendőt kívánunk minden
diáknak és szülőnek!

Szalagavató ünnepség

szalagavató ünnepséget 2014.
november 21-én tartották meg a
Petőfi Sándor Iskolaközpont sportcsarnokában. A bálon részt vett a két végzős osztály, a búcsúztató tizenegyedikesek, a tanárok, a szülők, a barátok.
A XI. osztály köszöntésével kezdődött el ünnepségünk, amelyben elhangzott, hogy mi is a szalagavatás
célja: „A szalagavató célja az, hogy a

végzős diákok mindig
emlékezzenek erre a
napra és, hogy mindenki jól érezze magát. A műsor még
azért is fontos, mert
a szülők megnézhetik
gyermekeiket, ahogyan feltűzik nekik a
szalagot, amely a
felnőtté
válást
jelképezi.”
Kajtár
Csaba igazgató köszöntötte az egybegyűlteket.
Mindkét végzős osztály
táncos műsorral készült.
A XII.A osztály angolbécsi keringőt lejtett, míg
a XII.B osztály néptáncot járt.
A műsor ünnepélyes,
ugyanakkor
felemelő

volt. Mindnyájan éreztük azt, hogy
lassan vége az együtt töltött éveknek.
A négy év alatt összekovácsolódtunk,
egy igazi osztályközösséggé váltunk,
hiába voltunk más-más egyéniségek.
Ez az esemény egy életre szóló és
felejthetetlen emlék marad számunkra.

Balázs Krisztina, XII. A
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Az emlékezés vagy a feledés útján…
Pál Zoltán történelemtanár

1

944. október 9-én és 10-én szülőfalunkban és környékén is megjelentek a Maniu-gárdisták (román félkatonai alakulat) és kivégeztek két
dánfalvi születésű családapát. Az
egyik közülük vitéz Bálint István, ekkor már Karcfalván lakott, de
Csíkdánfalván született, a másik pedig Kató Károly 44 éves családapa volt,
akit Madarason végeztek ki a templom
melletti szántóföldön. Mindkettőről
csak nagyon szűkösen emlékezik meg
a helyi közösség, de mindig akadnak
olyanok, akik az emlékezést tovább
viszik és nem hagyják feledésbe merülni a múlt ezen fájó eseményeit. Álljon
itt e kis megemlékezés az ő emlékükre.

Vitéz Bálint István
Vitéz Bálint István, Csíkdánfalván
született 1892. október 18-án. Majd az
első világháború idején Karcfalván
alapított családot. A második világháború idején megkapta (1942) a vitézi
címet. Két gyerke született, Rózália és
István. Fiával együtt a második világháborúban a 32 zászlóaljnál teljesített
szolgálatot. 1944. október 9-én a mezőről hazatérve fogták el, majd megkínozták és a vele megásatott sírba lőtték bele. Később a család tagjai kihantolták és a családi sírhelynél újra temették. Az idén ősszel vitéz Lázár
Elemér a Történelmi Vitézi Lovagrend
erdélyi törzskapitánya kezdeményezésére vitéz Bálint István sírjánál kopjafa állítására került sor.
Kató Károly Csíkdánfalván született
1900-ban. Három gyerek édesapja:
István, Károly és Margit.
A továbbiakban egy részletet olvashatunk Kató Károly lányának, Margit
tanító néninek vallomásából, amelyet
ez év áprilisában készítettem.
„…Édesapám nem akart fogságba

esni és fogta magát, eljött az erdőre.
Mi éppen akkor az erdőn voltunk menekülve. Soha nem felejtem el, zuhogott
az eső, Ajnád égett, lebombázták a
domokosi állomást, a karcfalvit és mit
tudjunk csinálni ezen gondolkodtunk
(…). Két hét múlva szekérre pakoltunk
és hazajöttünk. (…) Édesapám a fegyverét nem hagyta ott az erdőn, hanem
hazahozta és azt ő külön elrejtette. (…)
Megérkeztek, ahogy az átvonulás
megtörtént, … Domokosra a Maniugárdisták, egy század talán, így hallottam akkor, még kislány voltam, alig 11
éves. Hallottuk,(…) hogy odafel 11-et
kivégeztek, raboltak, rengeteg állatot
elhajtottak a faluból, nagy dorbézolásokat rendeztek, meg minden. (…) Jöttek tovább, Karcfalvára mikor leértek,
István bácsit (Bálint István) megfogták, felvitték és kivégezték a templom
alatt.
Elég hogy 10.-re leértek Dánfalvára.
Akkor nekünk is eszünkbe jutott, hogy
édesapámnak is van fegyvere. ... Ő fel
volt pityóka ásni segíteni Jenőfalvára a
nagybátyámékhoz, aki a világháborúból teljesen világtalanul tért vissza,
valami akna robbanás miatt.
Édesanyám kora reggel felküldött
engemet Jenőfalvára, hogy hívjam haza édesapámat, a fegyver leadása miatt. Édesapám nem jött haza, mondván
hogy nem lesz semmi baj. Én hazajöttem és ezt édesanyámnak átadtam.
Nagyobbik bátyám, édesanyám és én
kimentünk pityókát ásni a hegyre. A
kisebbik bátyám otthon maradt, őt elfogták a Maniu-gárdisták, pisztolyt
szegeztek neki és felkísérték
Jenőfalvára, ahol édesapám volt, s hazahozatták. Mikor haz érkeztek ezt
mondták:
“Na bácsi vegye elé a fegyverét, nem
lesz semmi bántódása!” Édesapám
jóhiszeműleg elővette, majd folytatták:
“Tudjuk hogy volt magának még egy
katona fia!” és még egy puskát a nyakába akasztottak, hogy viselje azt is
helyette. Áron bátyámmal együtt feltették egy szekérre, amit Buzási Dénes
bácsitól vettek el és levitték Madarasra
mind a kettőjüket az őrsre. Itt, rövid
tanácskozás után csak annyit kérdeztek, hogy “Melyiküket lőjük meg magáte vagy a fiát?” S akkor édesapám azt
mondta, „A fiamat hagyják meg mert
fiatal még, engedjék el inkább, én vállalom a felelősséget, mert a fegyver nem
az övé, ő nem volt katona.” S azzal

Áront szabadon engedték.
Madarason Hajdú Lázár bácsit megfogták. Édesapámmal együtt kezüket
összekötözték és kikísérték a templom
melletti dombra, a szántóföldre és velük megásatták a gödröt, kettőjükkel.
Aki csak olyan volt, férfi, asszony a
környéken, azokat mind kikergették,
hogy nézzék a kivégzést, valószínű hogy
megfélemlítsék és ott lelőtték őket.
Közben mi meghallottuk, hogy éppen
délre harangoznak s mintha édesanyám rosszat érzett volna, kért hogy
mondjuk el Az úr angyalát. Erre jött
egy kisgyerek és hazahívott hogy
“Jöjjön Rozsi néni mert katonák elvitték Áron bácsit!”( a testvéremet) Édesanyám, hogy kiváltsa, fogta a kamrá-

Kató Károly
ban lévő korsó pálinkát és elindult, de
a bátyám már jött hazafele Madarasról. Hallotta a fegyverropogást, s mikor
odaért akkor meglátta, hogy nincs már
mentség.
Édesanyám egy pár nap
múlva elment be Szeredába a főispánhoz, hogy kérje édesapám újratemetését. A főispán a következőket mondta:
“Tudja mit tanácsolok, menjenek haza szépen és otthon egy esti harangszókor, mikor senki sem látja szépen hantolják ki, lopják el és vigyék haza.” Úgy
is tettünk, szépen összebeszéltünk a
madarasi embernek a hozzátartozóival
s egyszerre mentünk és egyszerre mind
a kettőjüket kihantoltattuk…
Addig itt megásták a sírt a bátyáim
Dánfalván. Azt soha el nem felejtem,
én mint kislány a szekér után jöttem és
édesanyám a koporsót, hogy ne lássák,
hogy mit hozunk becsavarta egy
durgába.
Aztán kivittük a temetőbe, nem volt
se pap se senki, egy öreg Kristóf nevű
harangozó volt. Ő mondott imát érte
…”.
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Megalakult a Csíkdánfalvi
Nőszervezet

D

obos Melinda, a Csíki Területi Nőszervezet alelnöke
örömét fejezte ki, hogy Felcsíkon elsőként szülőfalujában, Dánfalván alakul meg a nőszervezet.
Az eseményen részt vett Bőjte Csongor-Ernő, Csíkdánfalva
polgármestere és Both Norbert-László alpolgármester, akik
gratuláltak a kezdeményezéshez és a megalakulandó szervezetet az önkormányzat támogatásáról biztosították.
Dajka Tünde, a Csíki Területi Nőszervezet ügyvezető elnöke vázolta az elmúlt egy év tevékenységét, Stan Julia, az augusztusban megalakult Csíkszeredai Városi Nőszervezet alelnöke pedig az eddigi megvalósításokról, a szervezet mindennapjairól beszélt.
A találkozót Kovács Zsuzsa pszichológus, gyógypedagógus
Nő a tükörben című előadása tette színesebbé.

A jelenlévők megválasztották a Csíkdánfalvi Helyi Nőszervezet elnökségét (Fülöp Csilla-elnök, Süket Erzsébetügyvezető elnök, Zsók Jolán és Szabó Szidónia alelnökök).
Az ezt követő beszélgetésen, a jelenlevők terveket programjavaslatokat, ötleteket beszéltek meg.

Számot vetünk és tervezünk
A Felcsík Kistérségi Társulás beszámolója és tervei

Katona Melinda
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lérkezett az év utolsó hónapja.
A legtöbb ember ilyenkor viszszaemlékezik, mi minden történt vele
az elmúlt egy évben, mit ért el, mi az,
amin az Új Évben változtatni kell. Ezt
tesszük most mi is, a Felcsík Kistérségi Társulás szemüvegén át. Azt tudjuk, az idei évben is dolgoztunk, lelkesen, határozottan, elszántan. Az, hogy
mennyire volt hatékony a munkánk,
döntse el az, aki érezte és látta az
eredményeket. Mindig van hova fejlődni és mindig vannak újabb kihívások,
amelyeknek a közösségi fejlődés szempontjából meg kell felelni. Erre készülünk mi is minden év végén, hogy az új
évben majd valami újat, valami többet
adjunk a felcsíki közösségnek munkánk által. Az idei évi tevékenységünk
három szinten zajlott: pályázatírás,
rendezvényszervezés és képzések, tájékoztatók szervezése. Ha tömören akarok fogalmazni, akkor 16 pályázat, 5
saját rendezvény és 11 esemény társszervezői minőségben, valamint 2 képzés, tájékoztató áll a hátunk mögött.
Ez az eredmény nem feltétlenül mutat
annyit, mint amennyi van mögötte.
Azonban, ha úgy fogalmazunk, hogy
tűzoltó felszerelések vásárlása öt

felcsíki falunak, köztük Karcfalvának;
arculatszépítés Karcfalván a folyó
medrének kiépítése, a központ térkövezése és a tanácsépület újítása által;
hangosító berendezés beszerzése Dánfalva és Domokos kultúrházaiba; bútorzat vásárlása a szenttamási multifunkcionális terembe; 5 kezdő fiatal
gazda mezőgazdasági tevékenységének elősegítése, akkor a pályázatírási
tevékenységünk eredményét, úgy gondolom, kipipálhatjuk.
Ha teremtünk egy helyet, ahol
nemcsak a felcsíki, hanem az ország
más területeiről érkezett gazdák is
tapasztalatot és tudást cserélhetnek
egymással és állataikat, megtermelt
portékáikat és eladhatják, hasznos és
fontos megvalósítás, de ha csak egy
alkalmat teremtünk a felcsíki önkéntes tűzoltók számára, ahol fizikai és
szellemi rátermettségüket is megmérettethetik egymással, szintén jó és
fontos kezdeményezés. Nem maradhat említés nélkül az sem, hogy egy
helyre vonzottuk a felcsíki középiskolásokat is, ahol megismerkedhettek és
megmérettethettek egymással, nem
beszélve arról a csíkszentdomokosi
lovasnapról, amely nemcsak Erdélyből, de Magyarországról is számos
lovas sport iránt érdeklődő embert
vonzott Felcsík legnépesebb településére. Ezenkívül társszervezőként is

részt vettünk azokon a rendezvényeken, amelyek a településeken identitáserősítő és közösség megtartó erővel
bírnak. Mert fontos. Fontos, hogy
minden megvalósítás, amely támogatást igényel a Kistérség részéről, meg
is kapja azt. Szeretnénk megerősíteni
civil szervezeteinket, szeretnénk, ha a
humánerőforrás fejlesztésben egyre
többen látnának potenciált. A kommunikációs képzés, a marketing képzés,
a számítógépes tanfolyam, az irodalmi
vetélkedő, a gazda képzés és tájékoztató mind-mind olyan kezdeményezések, amelyek növelik a kistérség hozzáadott értékét. Mert ha a kistérségben nő a képzett, felkészült és tehetséges emberek száma, akkor az a kistérség erősebb lesz. Így a jövőben még
nagyobb hangsúlyt szeretnénk fektetni a humánerőforrás fejlesztés, a
szakoktatás és ezzel párhuzamosan a
munkahelyteremtés
lehetőségeinek
feltárására. Erre azonban szükség
van a lakosság, a vállalkozások, iskolák, civil kezdeményezések, egyházak,
és nem utolsó sorban a helyi önkormányzatok és a megyei önkormányzat
munkájára, együttműködésére.
Ezzel indulunk az Új Évnek és ennek szellemében kívánunk Békés,
boldog és eredményes új évet minden
felcsíki fizikai és jogi személynek!
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Minden advent kegyelem:
vétkem jóvátehetem.
Minden advent vigalom:
Isten Úr a viharon!
Minden advent érkezés:
átölel egy drága kéz!
Minden advent alkalom:
győzhetsz saját magadon!
Minden advent ítélet:
így kellene - s így élek!
Minden advent remegés:
Isten felé epedés!
Minden advent ima is:
Uram, fogadj be ma is!
(Ürögdi Ferenc)

Interneten is elérhető a
Csíkdánfalvi Harangszó
www.danfalva.ro cimen
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