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A  M a g y a r  N e m z e t  Ü n n e p é n 

Csíkdánfalván délelőtt 10 órakor kez-

dődött az ünnepségsorozat a lovasok és fúvó-

sok felvonulásával. Közben fél tizenegykor az 

iskolánál, a Petőfi szobornál koszorúztak az 

elöljárók, tanárok és diákok.  

Az ünnepi szentmise után a kultúrház előtti 

emlékműnél folytatódott az ünnepség. Bőjte 

Csongor-Ernő polgármester ünnepi beszédét 

Korodi Attila parlamenti képviselő felszólalá-

sa követte.  

Farkas Mária vezényletével a katonakórus 

az alkalomhoz illő Kossuth-dalokat adott elő, 

majd Szabó Katalin és Csáki Sarolta tanárok 

felkészítésével  VII., IX.A, X.A, XII. osztályos 

diákok előadták az Áldott legyen emléke a 

márciusi ifjúságnak! című összeállítást. A 

P ontosan két esztendeje adtunk hírt a Harangszó ha-

sábjain arról, hogy Csíkdánfalva üzenete nyerte a 

Nagygéci Nemzeti Emlékhely által kiírt Legszebb kultu-

rális üzenet című pályázatot. Az emlékparkban 220 em-

lékoszlopon több mint kétezer, magyarok lakta települé-

sek által beküldött üzenet van kőbe vésve. Büszkeség 

töltött el, megpillantva a fő helyen elhelyezett oszlopot, 

rajta Csíkdánfalva üzenetét: „A nép szikla, amelyre egy 

nemzet élete biztosan épül” /Márton Áron 
    (Érdemes meglátogatni ezt az emlékparkot annak, aki 

arra jár, akár azoknak a dánfalviaknak is, akik Füzér test-

vértelepülésünkre látogatnak. Szatmárnémeti felől az ország-

határt elhagyva, az első bal letérőnél betérve egy kilométer-

nyire van a Megmaradás Temploma - Nemzeti emlékhely.)  
(Sz.I.) 

Nagygécen jártunk 

Húsvét vasárnapján, az esti mise után a Csíkdánfalvi Vonószenekar ünnepi 

előadást és nótaestet tart a csíkdánfalvi kultúrotthonban. Fellépnek helyi és 

meghívott neves nótaénekesek. Mindenkit szeretettel várunk! 

MÁRCIUS  15. CSÍKDÁNFALVÁN 

fúvószenekar előadása alatt koszorúzás zaj-

lott. A műsorok végén pedig elénekelték nem-

zeti imánkat és a székely himnuszt.   

Érdekes színfoltja volt ennek a napnak a 

kultúrotthonban este 7-től kezdődő ünnepi 

műsor, melyet az új kulturális referens, Dobos 

Zsolt szervezett, és az RMDSZ megyei és helyi 

szervezete támogatott. Fellépett a 

csíkdánfalvi Katonakórus és Fúvószenekar, a 

csíkrákosi Gerendely és a madéfalvi Rokolya 

műkedvelő csoportok, a rákosi Pacsirta Dal-

egylet, a borzsovai Férfikórus, a madéfalvi 

Dalkör, valamint a csíkmadarasi Hagyomány-

őrző Csoport. A nagyon jó hangulatú és szín-

vonalú előadásokat egy még hangulatosabb 

közös zsíroskenyér-evés és éneklés  zárta.                         

Szabó Imre 

A katonakórus és a fúvószenekar  

közös fellépése 



2. Oldal   CS ÍKDÁNFALVI HARANGSZÓ  Csíkdánfa lva közéleti  lap ja  

Rendkívüli hittanóra bérmálkozóknak  

A  papbácsi elmondása szerint 

egyházközségünkből 104-en kér-

tük a bérmálás szentségének kiszolgál-

tatását. A május 21-én sorra kerülő 

bérmálásra hittan órákon készülünk 

és egy kis füzetünk is van, amely a 

bérmálkozók számára szükséges isme-

reteket tartalmazza. 

Március 12-én, vasárnap rendkívüli 

hittan óránk volt, amelyen kb. 80-an 

vettünk részt. Előadók és programve-

zetők ferences szerzetesek voltak. Itt 

volt Dr. Orbán Szabolcs tartományfő-

nök Kolozsvárról, Tibor atya szintén 

Kolozsvárról, Károly atya és Benjamin 

testvér Szászsebesről. A háttérmunkát 

kb. 20 lelkes fiatal végezte, akik Csík-

szeredából jöttek. 

A program délután két órakor kezdő-

dött, részt vettünk az esti szentmisén 

és utána az iskolában előkészített osz-

tályokban végig jártuk a „hit útját”. A 

sötét folyosó talán száznál is több égő 

gyertyával volt kivilágítva, és kezünk-

ben szintén égő gyertyával indultunk 

el ezen a „hit útján”. Ez az út, amely 

nyolc állomást tartalmaz, engem na-

gyon megérintett. 

Ezt az elnevezést, hogy „hit útja”, 

arról kapta ez az út, hogy lényegében 

véve ezek benne vannak az életünk-

ben, az életünk során ezekkel a té-

nyekkel, dolgokkal találkozunk. 

Az első állomás a születésünkről, 

megkeresztelésünkről szólt. Különbö-

ző eszközökkel, ruhadarabokkal, 

Szentírás idézetekkel és képekkel pró-

bálták hangulatosabbá varázsolni ezt 

az állomást, akárcsak a többit is. 

A második állomás a Bérmálásról, 

vagyis a Szentlélek hét ajándékáról 

szólt. 

A harmadik állomáson szembesül-

hettünk azzal, hogy ki volt hatással a 

hitünkre életünk során. 

 A negyedik állomás egy sötét szoba 

volt, amely számomra és szerintem 

mások számára is elég ijesztő volt. Ez 

az állomás a bűnöket és ennek követ-

kezményeit próbálta szimbolizálni. 

Az ötödik és hatodik állomások a 

bűnbánatról, a bűnöktől való szabadu-

lás lehetőségéről szóltak, amelynek az 

utolsó momentuma az volt, hogy vizet 

öntöttek a kezünkre, ezzel a bűneink 

lemosását szimbolizálva. 

A hetedik állomás ehhez kapcsolód-

va a megbocsájtásról szólt, mivel Isten 

végtelen irgalmas az emberekhez, és 

ahogy a Szentírásban is le van írva 

„Uram, hányszor vétkezhet ellenem az 

én atyámfia úgy, hogy én megbocsás-

sak neki? Még hétszer is?” 

Jézus így válaszolt: »Nem azt mon-

dom neked, hogy hétszer, hanem még 

hetvenszer hétszer is.« ”  (Máté 18:21-

22.) Tehát a hetedik állomáson is 

egy Szentírási részből a „A tékozoló 

fiú” történetéből volt az a rész ki 

emelve, mikor a tékozló fiú hazatér 

és az édesapja megbocsájt neki. Ami-

kor oda értünk és beléptünk az ajtón 

egy ferences testvér várt ott, aki ezt 

az idézetet mondta: „a fiam meghalt, 

de föltámadt, elveszett, de megke-

rült” (Lukács 15:24 ), és szorosan 

átölelt. 

Majd a nyolcadik és egyben az 

utolsó állomás következett. Itt ki 

volt téve az Oltáriszentség és előtte 

imádkozhattunk, ugyanakkor lehe-

tőségünk volt elvégezni a nagyböjti 

szentgyónásunkat, ugyanis a terem 

hátsó részében két ferences atya állt 

rendelkezésünkre, hogy segítsenek a 

lelkünk megtisztulásában. 

Nagyon örülök, és hálás vagyok 

azért, hogy részt vehettem ezen a 

rendkívüli hittan órán és végig jár-

hattam a hit útját, amely számomra 

egy lelki feltöltődés volt. 

 

Bartalis Beatrix  

Szabó Katalin tanárnő 
 

A  Petőfi Sándor Iskolaközpont egy 

rendezvénysorozattal tisztelgett 

az 1848-49-es forradalom és szabadság-

harc előtt. 

Az intézmény valamennyi osztálya 

megörökítette saját szemszögéből az 

eseményeket egy-egy plakát 

formájában. Nagyon ötletes 

és szép munkák születtek. 

Március 15-én az ünnep-

ségsorozat tiszteletadással 

kezdődött: iskolánk tanulói 

koszorút helyeztek el Petőfi 

Sándor szobránál. Ez után 

részt vettek a szentmisén, 

majd bekapcsolódtunk a köz-

ponti ünnepségbe. A VII., IX. 

A, X. A, XII. osztályos diákok 

előadták az Áldott legyen 

emléke a márciusi ifjúság-

nak! elnevezésű összeállítást 

Csáki Sarolta Teréz és Szabó 

Katalin tanárnők vezetésével. 

A rendezvénysorozat utolsó mozza-

nata a XI. alkalommal megszervezett 

Föltámadott a tenger irodalmi-

történelmi vetélkedő. A versenyen 

kilenc csapat vett részt Felcsík kilenc 

iskolájából: Csíkcsicsó, Madéfalva, 

Rákos, Csíkmadaras, Csíkdánfalva, 

K a r c f a l v a ,  S z e n t t a m á s , 

Csíkszentdomokos és Balánbánya   

V-VIII. osztályos tanulói mérték ösz-

sze tudásukat az 1848-49-es szabad-

ságharcról, illetve Petőfi Sándorról. 

A sorrend a következőképpen ala-

k u l t :  I .  h e l y e z é s t  é r t  e l 

Csíkszentdomokos csapata, a II. he-

lyezést Karcfalva érdemelte ki, 

a III. helyezés Csíkdánfalvát 

illette. Dicséretben részesültek 

Csíkmadaras versenyzői. 

Nagyon örülünk, hogy az idén 

Felcsík összes iskolája képvisel-

tette magát. Köszönjük a felké-

szítő tanárok munkáját és sze-

retettel várjuk jövőben is. Ren-

dezvényünket a Csíkdánfalvi 

Közbirtokosság, a csíkdánfalvi 

Juniperus gyógyszertár, a 

csíkdánfalvi ISAPUR KFT, il-

letve a Rákóczi Szövetség támo-

gatta. Hálás köszönet a segítsé-

gükért. 

Áldott legyen emléke a márciusi ifjúságnak! 
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Bálint Enikő óvónő 
 

„Cseppen a jégcsap, olvad a hó, 

Csupasár dombon nincs takaró. (…) 

Barik születnek földre, égre: 

Tavasz van, tavasz van, végre, végre!” 
 

(Andók Veronika: Tavasz van) 

 

E gy hosszú, hideg tél után 

mondhatnánk úgy is, hogy 

„elűztük a telet, végre, végre!” De 

akármilyen hideg is volt a tél, az 

óvodások ezt tartalmasan töltöt-

ték.  

Karácsonykor a csomagosztó elő-

adáson verses-dalos műsorukkal 

léptek színpadra a Méhecske és a 

Pitypang csoportok. Miután vissza-

jöttek a téli vakációról az óvodá-

sok, máris két érdekes előadásnak 

lehettek aktív részesei. Az egyiken 

bűvészek kápráztatták el érdekes 

trükkökkel az ovisokat, szó szerint 

varázsolva mosolyt a gyermekek 

arcára. Pár nappal később egy bábszín-

ház előadásán szórakozhattak a gyer-

mekek, ahol a „Csihán királyfi” című 

népmese feldolgozását láthatták, meg-

ismerkedve a doromb, koboz, dob, csör-

gő és tilinkó hangszerekkel.  

Február 21-én kilencedik alkalommal 

szervezésre kerülő Nemzetközi 

Felolvasómaraton egyre nagyobb tábo-

rába idéntől óvodánk mindhárom cso-

portja csatlakozott. Ebben az évben 

Szabó Magda, a magyar irodalom hu-

szadik századi kiemelkedő alkotójának 

műveit szólaltattuk meg.  

A farsangot megelőző napon, mivel 

még nagyban a mulatozások időszaká-

ban voltunk, hangszerbemutató foglal-

kozást tartottunk a „bóbitásoknak”. 

Sorra csendültek meg olyan hangsze-

rek, amelyeket néhány gyermek egyál-

talán nem is látott, de akadtak a na-

gyobbak közül olyanok is, akik minde-

gyik hangszernek tudták a nevét, sőt 

meg is tudták szólaltatni!  Bemutat-

tuk a hegedűt, gitárt, furulyát 

(többfélét), szaxofont, klarinétot, trom-

bitát, fuvolát, harmonikát, szintetizá-

tort, sőt még a xilofont is. A gyerkőcök 

nagyon jól szórakoztak, mindenki ki-

próbálhatta a szívéhez legközelebb 

álló hangszert, végül egy közös ének-

léssel zártuk a bemutatót. Óvodánk a 

farsangi télbúcsúztatót, mint minden 

évben, idén is húshagyó kedden tar-

totta. A napközisek a jelmezek bemu-

tatása után egy közös buliban táncol-

tak, az óvodás Micimackók pedig ha-

gyományos farsangi nyílt nap keretén 

belül szülőkkel, nagyszülőkkel ünne-

peltek, akik bekapcsolódtak az óvodá-

sok napi tevékenységébe is, sőt szur-

kolóként még az érdekes versenyekbe 

is. A Bóbita óvoda farsangi napja em-

léklapok átadásával zárult.  

Nem hiába volt a nagy télriasztás, 

mert el is jött az ideje annak, hogy a 

zord tél átadja helyét a rügyfakasztó 

tavasznak. Márciusban is van, mit 

ünnepelni! 8-án, a Nemzetközi Nőnap 

alkalmából intézményünk kicsi és 

nagy óvodásai dalokkal, versekkel és 

saját kezűleg készített ajándékokkal 

köszöntötték a számukra sokat jelen-

tő nőket: lányokat, anyákat, nagyma-

mákat, dédnagymamákat, női rokono-

kat, meghálálva az értük tett jóságu-

kat. Március 15-én ünnepelte a ma-

gyarság az 1848-49-es forradalom és 

szabadságharc 169. évforduló-

ját. Ez alkalomból mentünk 

az iskola névadójának, Petőfi 

Sándornak a szobrához, hogy 

a magunk módján lerójuk 

tiszteletünket a szabadság-

harc fiatal hősei előtt. Ezt 

követően részt vettünk a 

szentmisén, megnéztük a ko-

szorúzást a helyi szabadság-

harcosok nevét őrző emlékmű-

nél, majd az iskolások, a helyi 

férfikórus és a községünk fú-

vószenekarának ünnepi mű-

sorát. A Víz Világnapját ün-

nepelte meg óvodánk idén is, 

március 22-én. Egy megfigye-

lő sétával indult a gyermekek figye-

lemfelkeltő napja. Az Olt folyónkat 

figyelhették meg a gyermekek, majd 

az óvodába visszatérve beszélgetéssel 

folytatódott a nap. A gyermekek cso-

portonként beszélgettek a víz fontos-

ságáról, annak hiányából eredő prob-

lémákról, veszélyeztetettségéről és 

védelméről. A beszélgetést követően 

ügyességi játékokra, „vizes” verse-

nyekre került sor, ezzel zártuk a napi 

projektünket. 

Befejezésül a Bóbita óvoda kis hoki-

sait szeretném bemutatni, akik a 

Felcsík SK U8-as csapatában már 

bajnokságon is részt vettek. Ők azok: 

Lukács Ádám, Lukács Csongor, Vízi 

Nimród és Berszán Zsolt a Méhecske, 

valamint Antal Ádám a Micimackó 

csoportból. Munkájukhoz kitartást és 

sikereket kívánunk! 

A Bóbita óvoda hírei 

 Fotók a csíkdánfalvi 1848-as megemlékezésről 

Fényképezte Péter Zoltán 
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Csíkdánfalvi Harangszó 

www.danfalva.ro cimen 

TÁMOGATÓ AZ RMDSZ ÉS A 

COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY 

WINTER CLASSIC - Csíkdánfalva kupa 2017 
patnév mellé sorshúzással választják a 

játékosokat. Így a tornán résztvevő 

csapatok: Dfv Jégtörők, Dfv Kubik, Dfv 

Dugás és Dfv Havasok voltak. 

Eredmények:  

Dfv Jégtörők - Dfv Havasok   3 - 5  

(3-3) büntetőkkel(0-2) 

Dfv Kubik     - Dfv Dugás       2 - 0  

Dfv Jégtörők - Dfv Dugás       2 - 0  

Dfv Kubik     - Dfv Havasok   1 - 4 

Dfv Havasok - Dfv Dugás       4 - 2 

Dfv Jégtörők - Dfv Kubik        2 - 3  
 

Dfv Havasok 8 pont 

Dfv Kubik     6 pont 

Dfv Jégtörők 4 pont 

Dfv Dugás     Fair Play díjas 

Gólkirálya:         Both Tamás (7 gól) 

Legjobb csatár:   Kajtár Béla (2 gól és 

3 gólpassz) 

Legjobb hátvéd: Antal Zsombor 

Legjobb kapus:   Albert Hunor 

Legfiatalabb játékos : Gál Márton-

Károly 

A legjobb öregfiú díjat Balázs Lajos 

kapta. 

Gál Kálmán 
 

J anuár 20-21-én, pénteken és 

szombaton zajlott, a már 11. alka-

lommal megszervezett Csíkdánfalva 

kupa. Idén, a „winter classic” nevet is 

viselő jégkorongtornát a szabadtéri 

jégpályán szervezte meg a Dánfalvi 

HC, amelyet nemcsak a hokiklub ta-

gok, hanem az önkormányzat mellett 

működő cég és az iskola alkalmazottjai 

is segítették.  

2013 óta először sikerült jeget önteni 

a szabadban. A jégöntés kemény mun-

kát igényel és hozzáértést, de ha az idő 

megfelelő az összefogás mindig meg-

hozza az eredményt. Ilyenkor megjaví-

tódnak a villanyok, öltözők, lelátó, pa-

lánk és a háló is. Idén a „rolba” is to-

vább fejlesztődött. Az elmúlt időszak-

ban  nagyon sok estét jégöntéssel töl-

tötte négy-öt, vagy annál több személy. 

Ennek köszönhetően az iskolaudvaron 

lévő jégpálya iskolakezdés óta, tele van 

pirospozsgás arcú gyerekekkel.  

A hétvégén a jégkorongé volt a fősze-

rep. A település közel 40 jégkorongozó-

ja állt jégre és a négy csapat megalakí-

tása után, vívták meg egymás között 

csatáikat, hogy eldőljön ki érdemli 

idén a kupát, amely nem akármilyen, 

hanem egy féltve őrzött fekete kerá-

mia, az utolsó darabokból.  

2015-ig tízesek jégkorongtornája 

néven volt szervezve ez a helyi kupa, 

négy tízes nevével: Középszeg, Város-

tízes, Felszeg és Oltfalva, de a nagy 

rivalizálásra való tekintettel, na meg 

az erőviszonyok kiegyensúlyozásáért, 

döntött úgy a hokiklub, hogy négy csa-

Dfv Havasok az idei győztesDfv Havasok az idei győztesDfv Havasok az idei győztes   

Barátság kupa Csíkdánfalván  

J anuár utolsó szombatján a 

csíkdánfalvi jégpályán Solt város 

j é g k o r o n g c s a p a t á t ,  a  S o l t i 

Hokibarátokat fogadta a Dánfalvi HC. 

Németh István Solt város önkormány-

zati képviselője, a Hokibarátok elnöke 

beszédében úgy fogalmazott: a soltiak 

minden évben nagy szeretettel jönnek 

ápolni a testvértelepülési kapcsolatot, 

kiemelte, hogy a soltiak otthonról ha-

za jönnek Dánfalvára.  

A  m i n de n  é v  ja n uá r j á ba n 

„haza”látogató hokibarátok nagy lel-

kesedéssel vesznek részt ezen a ren-

dezvényen, és bár nem számít az ered-

mény, azért kupaosztás van, sőt a leg-

jobb, legmerészebb játékosoknak is 

mindig díszoklevelet osztanak a szer-

vezők. Durvaság- és  vitamentes mér-

kőzéseken a Dánfalvi Öregfiúk a Fiata-

lokkal mérték össze erejüket, de in-

kább csak elismerték az Öregfiúk a 

Fiatalok fölényét, ugyanis 10-1-es ered-

ménnyel zárult a meccs. Ezt követően  

a testvértelepülések mérkőzése zajlott 

le, ahol ismét kézilabda eredmény szü-

letett. Első harmadban 7-1-es előnyt 

hozott össze a Dánfalvi HC, amelyet a 

kapusok összecserélésével, illetve a 

soltiak hálóőrségének  megduplázásá-

val a második harmad végére 10-8-ra 

fordítottak a solti vendégek. Ezt a kü-

lönbséget pedig a dánfalviak nem tud-

ták teljesen ledolgozni, így a végered-

mé ny 13 - 12  maradt  a  So l t i 

Hokibaratok javára.  


