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2014. MÁRCIUS

Hí a haza!
…Miért nincs minden fiadnak ezer kardja, ó hazám, mikor szükséged
van reájuk…
A márciusi szép napok, a szabadságnak vér nélkül való kivívása alig
múltak el, mikor már felhangzott a haza panaszos jajszava.
Századok óta velünk, mellettünk békességben élő néptörzseket lázított
fel a császári intrika, hogy feldarabolják a magyar hazáját. A szerbek az
ország déli részét akarták maguknak, a románok Erdélyt követelték, a
horvátok is, bár századokon át, mint testvérek éltünk együtt, el akartak
szakadni tőlünk. És valamennyit bécsi ellenségeink biztatták fel, mert
attól féltek, hogy a magyar nép nagyon meg talál erősödni, kivívja a szabadságot.
A kárpáti erdők moraja, a Délvidékről felszáguldó szélvész, az erdélyi
havasok friss lehelete mind azt zúgta a fülükbe: Vigyázz, magyar! Ellenségeid készülődnek! Vigyázz, szabadságod ellen és életedre törnek!
És az erdők zúgásából, a vizek morajából, a szél sivításából kihangzott
a szó: Talpra magyar, hí a haza!
És talpra kelt a magyar nemzet.
(részlet Rákosi Viktor „ A hős fiúk” című ifjúsági regényéből)
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Találkozásom Boldog II.János Pál pápával
Bara Ferenc plébános
1987 júniusában az a nagy megtiszteltetés ért, hogy Jakab Antal akkori
püspök kíséretében eljuthattam Rómába. A püspök úr ortodox-katolikus konferencián vett részt Bari szigetén és a
konferencia idejére engem Rómában
hagyott és a Collegium Germanicum et
Hungaricumban egy jezsuita szerzetesre bízott, arra kérve őt, hogy minden nap vigyen engem valahová, mutassa meg nekem Rómát. A konferenciáról való visszatérte után, még néhány
napot a kollégiumban töltöttünk.
Egyik este, úgy 11 óra körül, a püspök
úr, kopogás nélkül nyit be nagy izgatottan a szobámba és azt mondja:
„Képzelje, reggel mennünk kell a Szentatyához, meghívott, hogy a magánkápolnájában együtt misézzünk vele”.
Akkor éjszaka nem aludtunk, se ő,
se én.
Reggelre a püspök úr izgalmában
elfelejtette, hogy hány órára kell mennünk, s hajnalban már zörgette az ajtómat, hogy siessünk, mert fél hétkor
kezdődik a szentmise. Mondtam neki:
Püspök úr, az este 7-et tetszett mondani. Nem, nem, fél 7-re kell mennünk, s
amíg oda eljutunk, rengeteg időbe telik
- mondta, és mi szépen hajnalban lementünk a Vatikánba. Üres volt a tér,
csak mi ketten álltunk ott, a püspök és
a titkára, ő püspöki díszben, én fekete
reverendában. Az idő telt, fél 7-kor

pedig kezdődik a
mise, Istenem, mi
lesz,
aggodalmaskodtunk, s hát egyszer Jakab püspök
úr elkezdte verni
öklével a hatalmas
bronzkaput. Abban
a pillanatban megjelent a rendőrség,
„Eccellenza, mi a
baj?” kérdezték, a
püspök úr pedig elmondta, hogy nekünk fél 7-re a
Szentatyánál
kell
lennünk, és nincs
nyitva a kapu. A
rendőr megnyugtatott, hogy ne búsuljon, Eccellenza, mert ki fog nyílni a
kapu, és a szentmise 7 órakor kezdődik. Így is volt, időben kinyílt a nagy
bronzkapu: „Buon giorno,
Eccellenza!”, (Jó napot, Excellenciás
úr!) verték össze a lábukat a svájci
gárdisták, és végigkísértek minket a
szentmise helyszínéig.
A Szentatya Kada Lajos érseken
keresztül tudta meg, hogy Jakab püspök úr Rómában van és azért hívott
minket együttmisézni, a szentmise
után pedig reggelire, hogy beszélhessen Erdély püspökével. A szentmisén
harminc-harmincöten lehettünk, a
reggelin pedig összesen négyen voltunk: a Szentatya, a titkára, Jakab

püspök és én. A reggeli alatt II. János Pál pápa nagyon komoly témákról beszélgetett Jakab püspök úrral.
Ami pedig engem illet, a reggeli
után megnevettettem a Szentatyát.
Olaszul nemigen tudtam - mindössze
két hónap állt rendelkezésemre, hogy
valamit tanuljak -, s amikor azt kérdezte tőlem, hány éves vagyok, nem
azt válaszoltam, hogy „trenta sei",
vagyis harminchat, hanem azt, hogy
„tredici sei", ami azt jelentette, hogy
tizenhárom-hat. A Szentatya elmosolyodott, és nagyon-nagyon kedvesen
annyit mondott: „Jól van, megértettem”.
Életem egyik legszebb és felejthetetlen emléke az a június 14-iki nap.

Felhívás — Gazdagyűlés és tevékenységi beszámoló
Az Önkormányzat és a Közbirtokosság gazdagyűlésre hívja a lakosságot március 23-án, vasárnap 12.30-kor, a szentmise után a helyi kultúrházba. A gazdagyűlés témaköreiben
a terület alapú támogatásokkal kapcsolatos problémák átbeszélésére is sor kerül a Hargita Megyei Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) vezetőjével, vala-

mint a település 2014-es legeltetési idény átbeszélése és
ezzel kapcsolatos problémák megvitatása.
A fórum keretén belül az Önkormányzat beszámol az
elmúlt időszakban kifejtett tevékenységéről, valamint az
elkövetkező időszakban tervezett beruházásokról és tervekről.

Katasztrófa- és polgárvédelem
jraszerveztük a Csíkdánfalvi Önkéntes Tűzoltók
Fiatalokkal bővítettük a csapatot.
Mindig is szükség volt és lesz az önkéntes tűzoltókra,
mert ők az elsők, akikre lehet számítani bármi is van.
Újraszerveztük a gazdaságok ellenőrzését. Megkérjük
a lakosokat, hogy vegyék komolyan az ellenőrzésbe érkező tűzoltókat, akik felvilágosítást adnak arra, hogy mi
felel meg és mi nem a tűzvédelmi szempontoknak. To-

Ú Alakulatát.

vábbá javasolják a hiányosságok kijavítását, mert az a gazda
érdeke is.
Egy tűzoltó egyesület megalakítása van folyamatban,
amely azért szükséges, hogy lehessen pályázatokat írni a
hiányos felszerelések pótlására.
Minden hónap első péntekén elméleti és gyakorlati felkészítőket fogunk tartani.

Fülöp Ödön tűzoltóparancsnok
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Hírek a Petőfi Sándor Iskolaközpontból
Dr. Zsók Izabella
tanárnő
Február vége, március eleje a próbavizsgák időszaka volt a végzős tanulók
számára. Idéntől újításképpen a XI.
osztályosok is vizsgáztak a VIII. és XII.
osztályos diákok mellett. A dolgozatok
javítása központokban zajlott, egységes
tételek és javítókulcs alapján. Az eredmények feldolgozás alatt állnak. Az
elért eredményeket az osztályfőnökök
és a szaktanárok ismertetik a szülőkkel
is szülőértekezletek keretén belül. Az
ilyen jellegű vizsgák célja az lenne,
hogy a tanulók felmérjék hiányosságaikat, azt hogy hol és mit kell(ene) még
bepótolni, elsajátítani.
Hagyományainkhoz híven idén is vidám, jó hangulatú farsangolás zajlott
iskolánkban. Húshagyókedden a két IX.
osztály egy régi népszokást, a farsangtemetést elevenítette fel, „elégette”
Ilyést, a szalmabábut, vagyis szimbolikusan elűzte a telet. A farsangtemetést
jelmezes felvonulás követte, az osztályok csoportosan öltöztek be eredetibb-

nél eredetibb jelmezekbe és
adtak elő egy-egy rövid humoros jelenetet.
Február 10-én elkezdődött
a XII. osztályosoknak a Leonardo da Vinci projektben
való résztvétel, melynek keretén belül az összevont
praktikájukat Portugáliában
végzi 15 diák, akik jelentkeztek erre a pályázatra. Reméljük a következő lapszámban
majd részletesen beszámolnak élményeikről.
Március 14-én, pénteken emlékezünk meg az 1848-49-es szabadságharcról és iskolánk névadójáról, Petőfi Sándorról. Ünnepségünk 11 órakor
kezdődik koszorúzással Petőfi Sándor
szobra előtt, ezt követi irodalmi öszszeállításunk Kis magyar histórika
címmel
a
kultúrotthonban
a
színjátszócsoport előadásában. Ezúton is szeretettel meghívunk és várunk minden érdeklődőt, hogy ünnepeljen velünk.

Március 17-én kerül megrendezésre
az immár hagyományossá vált Föltámadott a tenger irodalmi-történelmi
vetélkedő. A versenyre 8 felcsíki iskola nevezett be 32 diákkal és 16 kísérő
tanárral. A rendezők szeretnék megköszönni mindazoknak, akik szívügyüknek tekintik és támogatják a rendezvényt, a Juniperus S.R.L. Gyógyszertárnak, a Csíkdánfalvi Közbirtokosságnak, Csíkdánfalva Polgármesteri Hivatalának, Isapur K.F.T.
1001+1-nek és a Boti ABC-nek.

Szállt a nóta, szállt a dal - az óvodában
Erőss Kinga és Kajtár Klára
óvónők
„Ébredj új tavasz, jégtörő, sugaras,
gallyat lombosító, rügyet rojtosító,
mindenféle madarakat víg versre tanító.”
(Csanádi Imre: Tavasz–ébresztő)

„Jégen járó Január” sok örömet hozott
az óvodába. A Pitypang csoportosok az
ősz folyamán két országos rajzpályázatra neveztek be. Okt óberben a
szilágysomlyói „Un cântec în culoare”
című, novemberben pedig a Craiova-i
„Curcubeul toamnei” című kiállításokat
gazdagították a művészi alkotásaikkal,
amelyben volt ceruzarajz, zsírkréta rajz,
festés és kollázs.
Az év elején a gyerekek megkapták a
megérdemelt díjakat és okleveleket,
melyek arra motiválják őket, hogy az
alkotás öröm és művészet. Mi nagyon
örülünk, hogy ilyen pályázatokat hirdetnek meg az országban, mivel azt jelenti értékesnek és sokatmondónak találják az óvodás gyerekek alkotásait.
Januárban, mivel még nem volt igazi
a tél, nem erőltettük a téli témákat. Új,
a gyerekek számára érdekes témakörökkel próbáltuk színesíteni a heteket és

napokat. Elsőként a trópusi gyümölcsökkel ismerkedhettek meg. Minden
érzékszervüket
használva fedezhették
fel színűket, formájukat,
illatukat,
zamatukat.
Elkalauzoltuk őket a
sarkvidékek birodalmába, meglesték és kipróbálták a pingvinek táncát, a jegesmedve vadászatát, és a tundra élővilágát.
Ezek után a
sztyeppe, a szavanna és
az esőerdő, majd végül a
Kárpátok állataival foglalkoztak a különböző központokban. Mindenik hét,
egy közös alkotással ért véget, amely
tükrözte a heti témát.
A legnagyobb örömet mégis az igazi
tél eljövetele jelentette, ami Fagyot
fújó Februárban érkezett meg. Nyomban elkezdődtek a havas, jeges kísérletezések, a mindennapos játszások a
hóban és a tél adta lehetőségeknek a
kihasználása. Érdekes módon a „Télisportok” témánk egybeesett a téli olimpiai játékokkal-így olyan téli sportokat
is megismerhettek és megfigyelhettek,

amik nálunk nem
annyira ismertek.
Azon a héten minden gyerek kipróbálta a korcsolyázást a karcfalvi műjégpályán.
Ezzel
meg
is
jött
a
„Rügymozdító Március”, ami a Kiskurutty vetélkedő helyi szakaszával kezdődött az óvodában,
ugyanis négy gyerek (kettő az öt évesekből és kettő a
hat évesekből - két fiú és két lány)
mérettette meg az ügyességét, akik
áprilisban mennek tovább a megyei
szakaszra.
Március 4-én, húshagyó kedden, az
óvoda megtelt mesebeli állatokkal,
bátor hősökkel, hercegnőkkel és más
ötletesebbnél ötletesebb jelmezbe
bújt gyerekkel, akik bemutatkoztak,
majd vígan ropták a táncot - így űzvén el a telet. Ismét egy csendesebb
időszak veszi kezdetét az óvodában
is, ami a Húsvétra való készülődést
jelenti - és ez a nagyböjt.
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Elmúlt farsang el, el, el…
Pál Tünde tanítónő

E

seménydús farsangi időszakon
vannak túl a csíkdánfalvi kisiskolások. Ez az időszak mulatozásban
és komoly dolgokban egyaránt bővelkedett.
Február 16-án, vasárnap reggel szokatlan gyerekzsivaj töltötte be az iskola környékét.
Ünneplőbe öltözött 56 kisdiák, tanítóikkal a csíkszentdomokosi gyermekmulatságba indultak.
Megérkezésünk után a templomba
igyekeztünk, ahol az ünnepi szentmise
után a pap bácsi áldását adta a jelenlévőkre. Így tiszta lélekkel kezdetét vehette a mulatság. A tánc mellett helyet
kaptak a népi gyermekjátékok: fakanál
dugogatás az ing alatt, víz- és pityókahordás kiskanállal és székes tánc ölbe
ülve. A közös ebédnél a gyereksereg
még jobban összebarátkozott és utána
már bátrabban cserélődtek egymás
között a párok tánc közben.
A program a szokásos farsangi bábégetéssel és közös tánccal ért véget.
A következő mulatság sem váratott
sokáig magára. Az idén az I-IV osztályosoknak a tanító nénik farsangi teadélutánt szerveztek. A mulatság megszervezése már egy héttel azelőtt elkezdődött. A tanítónők a bál lezajlásáért, a gyerekek az ötletes jelmezekért
izgultak.
Mindenki kivette a munkából a részét, így az egész mulatság felejthetetlenné válhatott.
Kedd délelőtt minden osztályban izgalommal öltöztek jelmezeikbe a gyerekek. Ezalatt tanítóik segítettek Farkas
Máriának, aki idejét feláldozva bevállalta, hogy finom pityókástokányt főz,
bográcsban a megéhezett vendégseregnek.
Déli 12 órára az előkészületek befejeződtek. Így a farsangozók átvonultak a
kultúrotthon klubtermébe. Minden
osztály csoportos jelmezbe öltözött és
bemutatta kis koreográfiáját. Az elsősök Születésnapi torta jelmezben voltak, a másodikosok Zombikként ijesztgették társaikat, a harmadikosok különböző országok népviseletét öltötték
magukra, a negyedikesek pedig pingvin táncot jártak. A talpalávalót a gyerekek szüleiből Bálint Attila és Zsigmond Attila, valamint Bíró Ernő tatából összeverbuválódott zenekar húzta.

Hát bizony a zenekar jól megtáncoltatta a mulatozókat, akik nagy étvággyal álltak sorba az addigra már
elkészült, finom ebédért. Manyi néni
főztje nem maradt szégyenben, volt
aki még kétszer is kért.
A közös ebéd után folytatódott a
mulatság. Délután a gyerekek villámpostába írt üzenetet is küldhettek
egymásnak, mialatt kortyolgatták a
finom teát. A buli késő délutánig tartott.
A mulatozás mellett a tanulás sem
hanyagolódott el. Január végén véget
ért a tanév első féléve. Minden osztályban a tanító nénik megtartották
a kiértékelőt. A február eleji egyhetes
vakáció után kezdetét vette a második félév. Elkezdődtek az újabb versenyfelhívások, melyekre az idén is,
mint minden esztendőben újra beneveztünk minden korcsoporttal.
A Zrínyi Ilona matematikaversenyen 9 negyedikes mérettette meg
magát, amely a madarasi iskolában
volt megtartva.
Az idén is megszervezték, ugyancsak Madarason, a Páll Lajos matematikaverseny körzeti és
megyei szakaszát. Iskolánkból az I. osztályt Bálint
Anna-Regina, Both Eszter
és Pál Bernadett, a II. osztályt Bőjte Sámuel, KozmaSipos Zselyke és Pál Dorka,
a III. osztályt Rusu Attila,
Zsók Ákos és Gál Márton,
valamint a IV. osztályt
Both Péter, Gál Mátyás,
Szabó Dávid és Süket Tamás képviselte. Ezek közül
négy tanuló jutott tovább a
döntőbe: Pál Bernadett,

Bőjte Sámuel, Pál Dorka
és Szabó Dávid. A megyei szakaszról Bőjte
Sámuel másodikos és
Szabó Dávid negyedikes
tanulók II. helyezéssel
tértek haza.
A Matekes Kengurucska verseny játékos feladatokat tartalmaz. Így
az előkészítő osztályból
19 tanuló nevezett be a 6
harmadik osztályos tanuló mellett.
A felolvasómaratonon is
részt vettünk az I-IV
osztály mind a 74 diákjával. Az idén Móricz Zsigmond műveit olvasták a gyerekek: az elsősök a
Február, hol a nyár?, a másodikosok a Fillentő, a harmadikosok a Hét
krajcár című elbeszéléseket és a negyedikesek az Árvácska című regényt.
Januárban érkeztek meg a
székelykeresztúri szervezésű, Mesék
világa című országos rajzverseny
eredményei, amely Bálint AnnaRegina első osztályos tanulónak okozott nagy örömet, ugyanis második
díjat kapott.
Sok sikert az elkövetkező versenyekhez, valamint jó munkát továbbra is a
gyerekeknek és tanítóiknak egyaránt.
Köszönet azon szülőknek, akik fáradságot és időt nem sajnálva, önzetlenül részt vettek a gyerekek szállításában, valamint a farsangi előkészületekben.
Értesítjük az érdeklődőket, hogy a
csíkdánfalvi kisiskolások tevékenységéről bővebben olvashatnak a
www.csikdanfalvikisiskolasok.eoldal.hu

weboldalon.
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Összetartozás - összetartás
Albert Margit

G

yakran halljuk, látjuk a tévében, már közhely, hogy
mennyire fontos az összetartozás,
összetartás. Nos, én is, mi is tudjuk, tapasztaljuk, hogy mennyire
fontos ez. Azonban igazi összetartás csak úgy lehetséges, ha elfogadjuk egymást olyannak, amilyen. Azonkívül osztozunk egymás
örömében, bánatában, nehéz perceiben.
Mi a Nefelejcs Nyugdíjas Egyesület tagjai március 3-án, hétfőn
este 28 tag részvételével tartottunk
egy kellemes farsangbúcsúztató estet.
Az összejövetel keretében finom vacsora és zene mellett énekeltünk közösen,
meg táncoltunk is, felejtve a néha kínzó fájdalmakat is.

Ez alkalommal is vidám hangulatot
teremtett Zsók Jolán, így búcsúztunk
a vidám farsangi napoktól. Éjszaka 12
órakor elénekeltük a nyugdíjasok indulóját. Hazamenés előtt a férfiak –
bár, sajnos, kevesebben voltak – Nők
napja alkalmából egy-egy szál virág-

gal köszöntötték a jelenlevő nőket,
ami kellemes meglepetés volt számunkra. Ezek után kívánjuk, hogy
Isten éltesse a Férfiakat is, hogy
máskor is köszönthessék a nőket.
Készülünk részt venni március 15én, a magyar szabadságharc megünneplésén és a koszorúzáson.
A hazai vizsgálatok eredményei
alapján tudható, hogy a rendszeres
vallásgyakorlás, a társadalmi összetartás védő tényező sok pszichés
betegség és a szorongás kialakulása
ellen. Vagyis, ez azt jelenti, hogy
megkönnyíti az életesemények elfogadását. Ehhez viszont együttérzés és
keresztényi szeretet kell. Mi, a nyugdíjas klub tagjai ezt igyekszünk tenni,
amennyire tőlünk telik.
Az elkövetkező időben
kegyelemteljes böjti napokat
kívánok mindenkinek!

Farsangtemetés Csíkdánfalván
Zsók Levente

H

abár nem volt hagyomány
Csíkdánfalván a farsangolás,
legalábbis a bábuégetés, a helyi fiatalság 2012-től immáron harmadik alkalommal szervezte meg a körmenetet,
farsangi bábuégetést és a bált.
Második éve, hogy elkísér és egyben
támogat a Csíkdánfalvi Fúvós Zenekar, mert amikor „rázendítenek” már
futnak ki az emberek a kapuba és várják a maskarás karavánt.
A felvonulás a falu végén Karcfalva
bejáratánál kezdődött, majd a Hadnagyok utcájában már meglepő módon
jócskán teltek a kosarak meg a szénásszekerek. Onnan felvonultunk Kis-

hegyre. Ott már az adományokért táncot is kértek a lakosok, illetve ők is
bekapcsolódtak a táncba. Ahogy elhagytuk Bokor utcát, már az első szénásszekér el is ment üríteni. Következett Felszeg és Lukácsok utcája, ahol
szintén táncoltak a fiatalok, ezután
Középszeg fele vettük az irányt és már
újabb helyi fiatalok csatlakoztak a felvonuláshoz. A lakosok nagy örömmel
fogadtak, talán a legnagyobb adomány
az volt „Isten segítsen meg, hogy még
sokáig ápoljátok ezt a hagyományt”.
Réhbe mindig kapunk frissen sült házikenyeret, ami percek alatt elfogy a
csapat körében. Következett Város,
Kicsimező majd Oltfalva.
A felvonulás a kultúrotthon udvarán
farsangtemetéssel zárult, ahol a koma

köszöntötte a „gyászoló közösséget” az
asszonyok elsíratták, a pap elbúcsúztatta, ezután meggyújtották Ilyést.
Nem lehet azt a köszönetet szavakban leírni, amelyben támogatott a Helyi Önkormányzat, Közbirtokosság és
a Csíkdánfalvi Fúvós Zenekar. A szervező csapat a Dánfalvi Ifjúsági Szervezet nevében ÓRIÁSI köszönet a
csíkdánfalvi lakosoknak, akik nemcsak javakban, hanem lélekben is támogattak, ezzel új erőt adva a következő farsangolás megszervezéséhez.
A farsangolás bállal zárult, ahol a
nagyon finom étkek mellett nagyszerű
báli zene fogadta a résztvevőket, idén
rekord létszámmal, hiszen több mint
90 személy ropta a táncot hajnalig.
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Csíkdánfalva 1940 és 1945 között
(Hatodik rész)
Pál Zoltán történelemtanár

H

jegyző kiemeli, hogy a juhnyájak a
helyüket elfoglalták, a Felszegi nyáj
kivételével, ahol Boér Illés a bács. A
népgyűlés viszont utasítja Boér Illés
bácsot, hogy rövid időn belül foglalja
el a nyájának kijelölt helyet.
Boér Illés hivatkozik arra, hogy a
gazdák vállalták a felelősséget azért,
hogy Bükk-havasban maradhasson,
mivel a nyája a közeli lakosok által
veszélyben forog, mert a kijelölt helyhez közel laknak a lakosok.
A népgyűlés nem fogadja el Boér
Illés indoklását és kitart amellett,
hogy a juhnyáj menjen a kijelölt helyére.

asonló eset történt a menekülésből hazatért Imre József
tanító ügyében is, mint ami történt
korábban Sebők Béla kántortanító
ügyében. Imre József tanító a második
világháború idején a székely határőr
században teljesített szolgálatot, ami
miatt két dánfalvi polgár neheztelt rá
és megpróbálták a korábbi személyes
sérelmeiket most hazatért tanító ellen
fordítani. A vád Imre József ellen az
volt, hogy mint a székely határőr század egyik parancsnoka, nem engedte el
őket (E. G., B. J.) vasárnap délután
szénát csinálni.
„E. G. testvér
előadja, hogy a határőr század be volt
hívva kétheti gyakorlatra és vasárnap délután kérték
Imre
József
parancsnokukat, hogy
engedje el őket széna takarni, mire
Imre József azt felelt, hogy ki vasárnap dolgozni akar,
az tegyen piros szalagot a kalapjára.
Tehát ha ő, akkor
azt mondta, akkor
Csíkdánfalvi óvodások 1940-ben
most mi azt mondjuk, hogy tegyen ő fehér szalagot és
Gál Tóbiás közbirtokossági jegyző
menjen, amerre lát, de a községben ne arról is beszámol, hogy amit az agrárlegyen helye.”
reform adott a damoki lakosoknak,
Szerencsére a vádak nem voltak azt ők úgy bekerítették hogy a juhelegendők arra, hogy eljárást folytas- nyáj nem járhatja. Azonkívül a
sanak a tanító úr ellen és a következő damokiak az Aszod fejében jogtalanul
népgyűlés (1945. június 17.) már bekerítették azt a területet is, amit
„határozott felkiáltással követelik Im- Imre József trágyáztatott 1944-ben. A
re József tanító helyben maradását” – jegyző továbbá előadja Molnár János
áll a dokumentumban.
erdőkerülő tapasztalatát is, aki azt
A gyűlés negyedik pontja értelmé- panaszolja hogy a damokiak Árpás
ben Albert Lajos ismerteti a fegyver- fejében két hold nagyságú ültetett
szüneti feltételeket és egyben kéri a területet szántottak fel.
népgyűlést, hogy válasszon két fegyGál Tóbiás továbbá jelenti, hogy a
verletételi bizottsági tagot. Albert La- helyzet a havasokban nagyon kellejos kérésére a népgyűlés egyhangúlag metlen és életveszélyes, mert minden
megválassza fegyverszüneti bizottsági lakos fel van szerelve fegyverrel.
tagnak Albert Lajos és Antal Dénes
Ennyi panasz előadása után a
polgárokat.
népgyűlés úgy határoz, hogy a dánfalA továbbiakban a népgyűlés a ha- vi Közbirtokosság vezetősége panavasok ügyét tárgyalja, melyet Gál Tó- szával forduljon a központi agrárbibiás közbirtokossági jegyző ismertet. A zottsághoz, ahová terjessze fel a jegy-

zőkönyvet.
A gyűlés következő napirendi pontjaként egy napközi otthon felállítása
szerepel, melynek fontosságát Antal
Kálmán igazgató-tanító adott elő: „ ...
hogy most amikor minden dolgozó
szülő el van foglalva a mezei munkával, nagy szükség volna a napközi otthonra, ahol a gyerekek felügyelet mellett lesznek. És nem okoz olyan nagy
aggodalmat a szülőknek mintha a gyerekek otthon maradnának felügyelet
nélkül.”
A népgyűlés helyeselte Antal Kálmán igazgató-tanító elképzelését és
meg is érkeztek az első felajánlások ez
ügyben. Az első felajánlást Imre Istvánné a női Népi Szövetség elnöknője tette,
abból az élelmiszer
alapból, amit nemrég
gyűjtöttek össze Szőcs
Béla, az új plébános
számára.
Mivel az
összegyűjtött élelmiszer készletből nagyobb mennyiség maradt meg, ezért a fölösleget
hajlandók
felajánlani az induló
napközi otthon számára.
Továbbá Antal Kálmán igazgató-tanító
előadja, hogy a németek által épített
fertőtlenítő kamarát árverésen eladja
és az érte kapott összeget a napközi
otthon segélyezésére fordítja.
Újabb felajánlást ez ügyben Pál
János községi bíró is megtette, aki a
felállítandó napközi otthon részére
felajánl gabonát, abból ami visszamaradt a beszedett (beszolgáltatott) gabonából.
A népgyűlés elfogadja a napközi
otthonnak felajánlott segélyeket és
utasítja a vezetőséget, hogy minél
előbb kezdje meg működését a napközi otthon.
Végül pedig László Ferenc agrárbizottsági elnök bejelenti, hogy Imets
Tamás gazdasági felszerelését ellopták és jó volna ha valaki a népgyűlésen jelen lévők közül az agrár bizottságot rávezetné a lopott dolgokra.
(folytatjuk)
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Csíkdánfalva tizeseinek jégkorongtornája
Gál Kálmán

R

övid kitérőként tisztázni szeretném a tizesek fogalmát.
Teszem ezt azért, mert bár használjuk még a településen belül a
Város-tizes nevet, tudjuk, hogy településrészt jelent, amit egyre ritkábban írunk le, de sokan a fiatalok közül nem tudják, miért tizes a
tizes és honnan ered a tizes szó,
mint falurész megnevezés. A dánfalvi hokiklub 2006 óta szervezi
meg a tizesek jégkorongtornáját és
azóta minden évben kételkedek a
tizes szó leírásában jómagam is. Ez
adta az indítékot, hogy kicsit utána
nézzek és közöljem a helyi lapban.
Bereznai Zsuzsanna: Falurész, falurész-tudat, falurészautonómia című írásában a következőkre akadtam: „Az újkori
székely tizes önigazgatási hagyománnyal és változó mértékű önállósággal rendelkező településrész.
Települési, társadalmi és önkormányzati egység. Lakossága lokális
társadalmi, szomszédsági csoportot
alkot, melynek tizes-tudata összeegyeztetődik több hasonló csoport
falu-tudatával,
várostudatával.” (Bárth János: Az eleven
székely tizes)
“A székely falvak és városok a

XVII−XVIII−XIX. században tizesekre
tagolódtak, melyeknek lehettek különféle birtokai, állatai, eszközei, épületei,
alkalmazottai, valamint pénzzel is rendelkezhettek. A XX. század elején ezeket a hajdani tizeseket többnyire már
csak a földrajzi nevekben lehetett megtalálni.
Bárth János: Az eleven székely tizes
című könyvében a tizes szó helyesírásának magyarázatát is fontosnak tartja
tisztázni. A magyar helyesírási szabályzat ugyanis csak tízes szót ismer.
Az itteni esetben azonban nem a tízes
számot jelölő szóról van szó, hanem az
egész Kárpát-medence magyarlakta
tájain ismeretes, ’falurész, városrész’
jelentésű tized szótájnyelvi változatáról, mely rövid i-t kíván, s az írásos
forrásokban is mindig így szerepel.”
Ennyit kitérőben a tizesekről.
Visszatérve eredeti témámhoz, röviden a március 12-én este 21,40-kor
kezdődő tizesek jégkorongtornájáról

szeretnék írni, amely hagyományszerűen
idén már a kilencedik lesz. A kezdeti elképzelés, miszerint minden tizesnek van
annyi hoki játékosa, hogy érdemes lenne
tizes tornát szervezni, annyiban változott
már a kezdetkor, hogy a Város-Középszeg
tizesek határát módosítottuk, ugyanis túl
sok játékos lett volna Város-tizesnek és
kevés Középszegnek. A kiegyensúlyozott
mezőny miatt Város-Középszeg határának a tizestorna íratlan szabályai szerint
a vasútvonalat vettük figyelembe. Ezért
van az, hogy Város-tizesben lakó játékosok is játszanak Középszeg csapatában.

De a fő cél nem a nyerés, hanem a mozgás, a “tizesen” belüli szervezkedés, az
összetartás és a jégkorongsport megszerettetése a fiatal generációkkal. A
helyi hoki több mint 45 éves hagyományának továbbadása, ápolása. A számítógép/tv függősségtől való szabadulás.
Fő szempont az is, hogy a tizes-kupa által
az őseink jól bevált székely tizesek önszerveződő tevékenységét átmentsük, továbbéltessük a sport terén.
Tizes-kupa győztesei:
2006 - Város-tizes
2007 - Város-tizes
2008 - Nincs dokumentum
2009 - Középszeg
2010 - Oltfalva
2011 - Oltfalva
2012 - Középszeg
2013 - Város-tizes

K

öszönjük Dánfalva község összes lakosának, a Helyi Tanácsnak, Bőjte Csongor polgármester úrnak, a Közbirtokosságnak és elnökének, Lukács Gábornak, és azoknak, akik bármilyen módon segítik
a Felcsíki Műjégpálya működését! Anyagi és emberi befektetésük gyümölcsözik és gyümölcsözni fog a jövőben is! 2013ban hetente átlag 4.000 személy lépte át a jégpálya ajtóját, ami évente több mint 100.000 látogatót jelent. Valószínű,
hogy ezekkel a számokkal a Jégpálya Felcsík leglátogatottabb intézményévé lépett elő.
Nagy Attila, pályaigazgató

J

Testvértelepülések látogatása

anuár 23-26 között egy solti delegációt, baráti társaságot
fogadott az önkormányzat valamint a hokicsapat. A
program keretében sor került egy jégkorong tornára a Solti
vendégcsapat, az Öregfiúk csapata valamint a Fiatalok
csapata szereplésével.

F

ebruár 20-23 között Tevelen tett látogatást
Csíkdánfalva önkormányzati testülete. A tavaly aláírt
együttműködési szerződés elmélyítése és ápolása céljából
tett látogatás fő célja az ismeretség és barátságok kialakítása volt. E rövid idő alatt megismertük Tevel nevezetes helyeit, ízelítőt kaptunk hagyományaikból, múltjukból, ami
nagyon hasonló a csíki emberekéhez, ami abból is fakad,
hogy őseik valamikor az 1700-as évek közepéig itt éltek a
felcsíki részen. Innen menekültek el a madéfalvi veszedelemkor (1764) a bukovinai Andrásfalvára, ahonnan a máso-

A tornát a Fiatalok csapata nyerte. A soltiak drámai
küzdelem árán tudták legyőzni az Öregfiúkat, így ők végeztek a második helyen, az Öregfiúknak pedig jutott a
harmadik hely.
dik világháború után telepítették át Szekszárd környékére, ahol egy virágzó, embertársait tisztelő közösséget alakítottak ki. Ez a rövid, de tartalmas együttlét rávilágított
arra, hogy a közös gyökerekből származó embereket bármerre is sodorja az élet árja szívükben és lelkükben mégis
egyek maradnak. A szívélyes fogadtatás, az ottlétünk alatt
végigkísérő vendégszeretet nagyon nehézzé tette a búcsúzást, könnyeinkkel küzdve öleltük át egymást, szorítottunk baráti kezet, megígérve egymásnak a mihamarabbi
találkozást.
Bőjte Csongor-Ernő
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Tudnivalók a 2014-es területalapú támogatás igényléséről
I2014 március 1 – május 15 között
igényelhető a területalapú támogatás. A
gazdák a helyi polgármesteri hivatal
mezőgazdasági osztályán igényelhetik a
támogatást
a
meghatározott
programálás szerint.
Szükséges iratok:
 személyi igazolvány
 aktív bankszámla igazolás
 amennyiben a gazdának más faluban van területe, az ottani hivataltól ki kell kérni a használati jogot
igazoló okiratot
 jogi személyeknek a szervezeti formát igazoló okirat és pecsét
 a helyi állatorvos által kiállított igazolás, amely igazolja az állatok létszámát valamint az állategészségügy által kiállított regisztrációs kártya (narancssárga színű)
FONTOS TUDNIVALÓK
Az agrár-környezetgazdálkodási támogatások keretén belül egyes gyepterületekre igényelt P1-es csomag (magas természeti értékű) és a P2-es csomag

(hagyományos gazdálkodás) szabályzó
támogatásoknál az 5 évre kötött vállalás lejárt. Ezekre a területekre lehetőség van még egy évet meghosszabbítani
a vállalást. Ez esetben, ha a terület
ellenőrzés alá esik, és nem felel meg a
vállalásnak, 6 éves visszafizetést alkalmaznak. Az ellenőrzéskor a gazda teljes
gazdaságát ellenőrzik (föld, állatok).
Abban az esetben, ha a szántóterületbe
nem az a kultúra kerül, mint amit a
támogatás letételekor kértek, június 10
-ig meg lehet(kell) változtatni a csíkszeredai APIA-nál.
Azok a gazdák, akik 2014-es évben
kerülnek be a támogatási rendszerbe,
valamint azok a 0,30 ha-nál nagyobb
parcellák, amelyek ez idáig nem voltak
támogatottak, csak alaptámogatásban
részesülnek.
A gazdák a támogatás kitöltésével
egyidejűleg
aláírnak egy részvételi
névjegyzéket, amelyben a vidékfejlesztési igazgatóság a helyes mezőgazdasági és környezeti feltételek előírásairól
tudósítja a kérelmezőket.

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

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK A KÖVETKEZŐK:
GAEC 1 Télen a szántóterületek legkevesebb 20%-a be kell legyen vetve őszi
vetéssel, vagy megműveletlenül kell
hagyni.
GAEC 2 A 12%-nál nagyobb lejtésű,
kapásnövényekkel bevetett szántóterü-

Szerkesztőség
Kiadja:
Csíkdánfalva Önkormányzata
Munkatársak:
Albert Margit
Bara Ferenc plébános
Bőjte Csongor-Ernő
Both Norbert
Dr. Zsók Izabella
Gál Kálmán
Kajtár Klára
Pál Tünde
Pál Zoltán
Szabó Imre
Zsók Levente
Készült az Alutus Nyomdában

TÁMOGATÓ AZ RMDSZ ÉS A
COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY

letek esetében talajmunkákat csak
a rétegvonalak mentén lehet végezni.
GAEC 3 A 2007. január 1-én meglévő teraszokat meg kell őrizni a
mezőgazdasági területek esetében.
GAEC 5 Szántóterületek esetében
tarlóégetés, illetve más növényi
maradványok égetése nem megengedett.
GAEC 6 Nem engedélyezett a túlzottan nedves talaj szántása.
GAEC 7 A gyepterületek karbantartása legeltetéssel vagy évente
legalább egyszeri kaszálással.
GAEC 8 A gyepterületek felégetése
nem megengedett.
GAEC 9 Tilos a mezőgazdasági
területeken található magányos fák
vagy facsoportok kivágása.
GAEC 10 A nemkívánatos növényzet (gyomok) megtelepedésének
megakadályozása a mezőgazdasági
területeken, beleértve a műveletlen
területeket is.
GAEC 12 A felszíni vizek védősávjaiban tilos bármiféle trágya alkalmazása.
SMR 6; 7; 8 Sertésfélék, szarvasmarhafélék, juh- és kecskefélék
azonosítása és nyilvántartásba vétele.

Szabó Mária
mezőgazdasági referens

Kulturális hírek, események
A sokadik alkalommal megrendezett Március 14-én este 7 órakor nyílik a
2013-as Karácsonyi Fúvós Koncert kultúrotthon klubtermében egy érdeegy teltházas, színes műsor volt, elége- kes kiállítás az 1956-os forradadett közönséggel.
lomról, Pál Zoltán történelemtanár
Felléptek:
közreműködésével.
Csíkdánfalvi Fúvós Zenekar
Urszuly Árpád karmester vezetésével
Csíkdánfalvi Vonós Zenekar Kajtár
József prímás vezetésével
Szóló énekesek: Dobos Zsolt, Vízi
László, Both Ágoston, Kajtár Erzsébet,
Ádám Ella
A Dánfalvi Ifjúsági Szervezet színdarabos és táncos előadása, betanította Farkas Mária és Katona Melinda
Március 22-én a Csíkszenttamási
Színjátszó Csoport humoros műsort
ad elő 19,00 órai kezdettel
Húsvét napján,
április 20-án a
Csíkdánfalvi Vonószenekar nótaestet tart a kultúrotthonban este 8
órai kezdettel, amelyre mindenkit
szeretettel várunk.

