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Április 29-én az 50 évesek tartot-

ták a kortárstalálkozójukat.  

Isten éltesse őket! 

~50~~50~~50~   

Az Önkormányzat pályázatai 

B efejezéshez közeledik Dánfalván a köz-

ségi utak aszfaltozása, amelyet tavaly 

tavasszal kezdtek el. Csupán egy Hadnagyok 

útja- és egy Ré-beli szakasz van hátra, talaj-

problémák miatt, a középszegi és a fürdő felé 

vezető híd véglegesítése, valamint a sáncok 

és bejáratok kivitelezése. Továbbá elkezdték 

az Erzsébet-kert felújítását és a járda építé-

sét az orvosi rendelőig. 

De az élet nem állt meg az önkormányzat-

nál, több pályázatot adtak már le, elbírálás 

alatt szám szerint 13 áll.  

A Nemzeti Vidékfejlesztési Programhoz 

(PNDR) benyújtott pályázatok a következők:  

  az ADI-DKSZ (Dánfalva-Karcfalva-

Szenttamás Fejlesztési Társulás) által meg-

pályázott maradék községi utak, utcák leasz-

faltozása;  

  a Petőfi Sándor Iskolaközpont felújítása, 

elektromos vezetékek és padlócsere, meszelés 

és a tűzvédelmi felszerelésekkel való ellátása;  

  tangazdaság létesítése, amibe beletartozik 

a tanács istállójának a felújítása, műhelyek 

kialakítása és gépek vásárlása 

  a kultúrotthon belső felújítása, kazánház 

építése és központi fűtés szerelése. 

A Nemzeti Helyi Fejlesztési Programhoz 

(PNDL) valamivel kisebb értékű pályázatok 

adódtak le, úgy mint a közvilágítás korszerű-

sítése, az Olt híd javítása, a Rébeli út és patak 

közötti támfal építése, tűzoltó szertár elkészí-

tése, a Tanács-székház felújítása, kultúrház, a 

Dugás-fürdő, valamint az iskola felújítása. 

A LEADER-től az óvoda felújításához vár-

nak finanszírozást, itt a mosdók korszerűsíté-

sét és a bútorzat cseréjét kellene elvégezni. 

Hargita Megye Tanácsától is kapott anya-

gi támogatást a falu. A Kerámia épületeinek 

megvásárlására 30, a kultúrotthon felújításá-

ra 30, tűzoltószertárra 50, míg a tangazdaság 

létesítésére 99 ezer lej támogatásban részesül-

tünk.                                                            (Sz.I.) 
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„Boldog a nép, amely ünnepelhet” (zs.89.16.) 
Bara Ferenc plébános 

S zékely népünk életének legszebb, 

legnagyobb, legbensőségesebb ese-

ményei elválaszthatatlanok a templom-

tól. Ezt jelzik az egyházközségünkben 

lezajlott ünnepi események. Április    

29-én az 50 évesekkel ünnepeltünk 

együtt, május 7-én volt az első áldozás, 

amikor 25 gyermek járult az Úr aszta-

lához. 21-én a bérmáláskor 106 fiatal 

fogadta Jakubinyi György érsek kézfel-

tétele által a nagykorúság szentségét, 

és 25-én a végzős diákok ballagásán 

ünnepeltünk. 

Népünknek természetes az, 

hogy ezeknek az ünnepeknek 

fontos része a templom, de fel-

vetődik a kérdés, hogy miért?  

Szokás, hagyomány? Igen, ez 

is. De lelkünk mélyén, mint 

elszakíthatatlan gyökér ott van 

az Istennel való kapcsolat kitö-

rölhetetlen vágya. Ezt fejezték 

ki az ötven évesek, amikor 

meghívó kártyájukra mottó-

ként Wass Albert idézetet vá-

lasztottak: „Míg Isten a mi me-

nedékünk, és hűség minden 

fegyver-

zetünk, addig 

félnünk nem 

szabad: mert a 

gyökér az meg-

marad”. 

Az Istennel való 

találkozásnak, 

k apcs o l a t nak 

hagyo má nyo s 

helyszíne a 

templom és leg-

bensőségesebb 

formája a szentáldozás. Ez teszi igazi 

ünneppé életünk legszebb, legna-

gyobb eseményeit. Az ünnepi ruha, 

az ünneplés, tulajdonképpen kerete 

az Istennel való találkozás mély él-

ményének. Ezt érezte meg az ószövet-

ségi zsoltáros is, amikor leírta: 

„boldog a nép, amely ünnepelhet, és 

arcod fényében járhat, Uram!” 

Adja Isten, hogy megérezzük, az 

ünnep akkor tölti be szívünket, lel-

künket igazi örömmel, ha az Ő arcá-

nak fénye beragyogja azt. 

Miért fontos a család és az óvoda együttműködése? 
Bálint Enikő óvónő  

„Neveljük egymást a sok tudatlansá-

gunkkal, félelmeinkkel, erényeinkkel és 

hibáinkkal: a gyerekek a felnőtteket, mi 

őket, a világ mindannyiunkat.”   

(dr. Csernus Imre)  

A  szakemberek egybehangzóan azt 

hangsúlyozzák, hogy a személyi-

ségfejlődés során az első hat-hét év adja 

meg az irányvonalat. Ekkor még formál-

ható, alakítható, nevelhető a gyermek, 

ekkor kapja a meghatározó alapokat. 

A gyermekek életének egy életre meg-

határozó színtere a család. Ezek az első 

élmények, érzések mély nyomot hagy-

nak bennük. Dr. Gary Chapman szerint 

„a család olyan emberek szövetsége, akik 

– többek között – kölcsönösen odafigyel-

nek egymásra, és akik az adott helyzet-

ben képesek őszinték lenni, és nem csak 

felületesen, fél füllel hallgatják meg a 

családtagokat.”  

Az óvoda pótolhatatlan szerepe a csa-

ládi nevelés kiegészítése: a kortárs kap-

csolatban történő szocializálás. Dr. Deli-

né dr. Fráter Katalin nevelési szakem-

ber a következőket írja: „Annak érdeké-

ben, hogy a legnagyobb felelősséggel és a 

legteljesebb módon szolgálhassuk a gyer-

mekek fejlődését, a szülőknek és a neve-

lőknek a kölcsönös tisztelet és megér-

tés, egymás céljainak és törekvéseinek 

ismerete és az együttműködés kihatá-

sainak figyelembe vétele talaján kell 

közösen munkálkodniuk azon, hogy ez 

a folyamat mindenki számára előnyös 

legyen.”  

Mind nekünk, óvodapedagógusok-

nak, mind a szülőknek megvan a fele-

lősségünk abban az együttműködés-

ben, amelynek célja a gyermek opti-

mális fejlesztése. Fontos, hogy olyan 

légkört alakítsunk ki, amelyben a két 

fél azt érzi, hogy kölcsönösen tanul-

hatnak egymástól.  A szülőnek a saját 

gyermekéről vannak olyan tapasztala-

tai, amelyet az óvó néninek is szüksé-

ges tudnia és viszont. Ez a partneri 

kapcsolatnak, a társas egyenlőségnek 

egyik lényeges alapja.  

Az együttnevelés folyamatában az 

óvoda kell legyen a megértőbb, a tü-

relmesebb, a higgadtabb partner. Pe-

dagógusokként mindig figyelembe kell 

vegyük a változó, alakuló családot, a 

szociológiai törvényszerűségeket. Tud-

nunk kell, hogy mit tudunk nyújtani a 

családoknak, illetve milyen segítséget 

várunk tőlük. Elemeznünk kell, hogy 

melyik együttműködési formát szere-

tik a szülők (egyéni beszélgetés, szü-

lői értekezlet, nyílt nap, fogadóóra, 

közös programok), valamint mi ér-

dekli őket az óvodai életből. Minden 

esemény, ami a család életében zaj-

lik,  hatással van a gyermek szemé-

lyiségének alakulására, ezért a gyer-

mekeket a családjukkal összefüggés-

ben kell figyelembe vegyük! Saját 

pedagógiai hitvallásunkkal, kialakí-

tott szokásainkkal kell szembenéz-

zünk: van-e bennünk elég tapintat, 

türelem, rugalmasság? Ugyancsak 

dr. Deliné dr. Fráter Katalin írja 

egyik tanulmányában, hogy a kis-

gyermekkori nevelő intézményekben 

(bölcsődékben, óvodákban) azok a 

legboldogabb és legsikeresebb peda-

gógusok, akik a szülőket partnerként 

és jó barátként kezelik a nevelési 

program megvalósítása során, hiszen 

egy emberi kapcsolatnak csak akkor 

van valódi értéke, ha a tisztelet nem 

egyoldalú, hanem kölcsönös. 

Tehát próbáljunk meg közösen 

(család és óvoda) olyan hidat építeni, 

hogy ezen ne múljon a gyermekek 

egészséges személyiségfejlődése! 

Foto: Dobos ÁrpádFoto: Dobos ÁrpádFoto: Dobos Árpád   
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Tavasz az óvodában 
Kajtár Klára óvónő 

...Tavasszal a világ éled, 

Kizöldülnek mezők, rétek. 

Bimbó serken, rügy kipattan, 

Hancúroznak a szabadban... .  

G. Szabó László: Négy vándor 

(részlet)  
 

R ügymozdító Márciussal 

megérkezett a Tavasz az 

óvodába. 

 Márciusban a gyerekek egy 

pantomim előadáson vettek részt, 

Pufi a fergetegben címmel. Bajka 

Barabás Réka színművész, az előadás 

történetét szöveg nélkül, mimikával, 

gesztusokkal és tánccal érzékeltette, 

különböző hanghatásokra és zenei kísé-

retre. A gyerekek a hétköznapitól elté-

rő mozgásokon és arcjátékokon derül-

hettek. 

Márciusban a Víz Világnapjának egy 

hetet szántunk. Ezen a héten összefog-

laltuk a víz fontosságát. Kísérleteken 

tapasztalatokat szereztek a víz hal-

mazállapotairól. Tudományos ismere-

tekre tettek szert a víz előfordulásáról 

és körforgásáról a természetben. Tuda-

tosodott bennük, hogy a víz az egyik 

legértékesebb anyag a földön, alapvető 

fontosságú az élet fenntartásában, az 

egészség megőrzésében. A vízre nem-

csak az embereknek, hanem minden 

élőlénynek szüksége van. Beigazolódott 

Exupéry állítása, aki az mondta a víz-

ről hogy,  „nem szükséges vagy az élet-

ben: maga az élet vagy”. Megfigyelték a 

falunkat átszelő Olt folyót, közvetlen 

tapasztalatot szereztek a községünk 

értékes borvízforrásának ízéről és a 

mesék egész héten a „csermelyektől az 

óceánokig folytak” . A Vizeshét produk-

tumát, április 23-án, a Föld napján 

tartottuk meg a tavaszi szünidőben, 

amikor többen is ellátogattak a  Csíki 

Csobbanóba. 

Áprilisban az óvodások a háziállatok-

ról szereztek új ismereteket és az álla-

tok szeretetére való nevelésre helyez-

tük a hangsúlyt. Bármennyire halad a 

világ, a tojást még mindig a szárnyasok 

adják és a sajt sem medvéből készül. 

Meggyőződésem, hogy ebben a korban 

szükséges ezt tudatosítani a gyerekek-

ben, és erre az óvodai nevelés kellő sza-

badságot és lehetőséget ad. Húsvét kö-

zeledtével a birka, a bárány megfigye-

lése, valamint a szárnyasokkal való 

ismerkedés elmaradhatatlan az óvodá-

ban. Az ünnepi készülődést különböző 

locsolkodós szerepjátékok játszása előz-

te meg. Húsvéti üdvözlőlapok készül-

tek a szeretteiknek és a tojásfestést is 

kipróbálta minden óvodás- ezúton mo-

dern változatban: ecsettel. A nagyhé-

ten, déli mese helyett a gyerekbibliából 

hallhattak felolvasást. A mozgásos te-

vékenységek a tojáskereséssel és a to-

jásvivő versenyekben tetéződtek ki. 

A hónap első hetében „Ültess egy 

fát és nem éltél hiába” szlogennel 

23 darab facsemetét ültettek a gye-

rekek, az édesapák és nagyapák 

segítségével. Bükk-, nyír, hárs-, 

nyár, erdei és vörösfenyő, valamint 

egy mogyoróbokor talált otthonra 

az óvoda kertjében, amit azóta is 

öntözgetnek, ápolgatnak. A közös 

akció célja,a jövőbe vetett hit és 

remény, mert reméljük, megélnek, 

megnőnek és árnyékot adnak majd 

a jövő nemzedéknek, továbbá cé-

lunk a munka és a közös munkára 

való nevelés, a közösségi és a természe-

ti értékek iránti megbecsülés és tiszte-

letre való nevelés, a növények és a fák 

iránti tisztelet és szeretetre való neve-

lés. Ezt az akciót összekötöttük a má-

jus elején megtartott Madarak és fák 

napjával. A fák adnak otthont a mada-

rainknak. Egy májusi kirándulás alkal-

mával megfigyelték a madarakat, ma-

dárhangokat és patakcsobogást hall-

gattak. Megcsodálhatták a tavaszi ter-

mészet szépségeit: a virágba borult 

fákat, a pitypangos rétet és megismer-

kedtek egy védett virággal: a 

kockáskotú liliommal, gyermekláncfű-

vel, pitypanggal, bóbitával. Ilyen moz-

galmas napok után is, minden  gyerek 

szervezett keretek között verssel, dallal 

és kis ajándékkal köszöntötte  a számá-

ra egyik legfontosabb személyt,  az 

édesanyját.  

A hónap elején saláta, retek, hagyma, 

dísztök és virágmagok elültetését is 

vállalták a kicsik. „A legszebb vetemé-

nyesre pályáztunk a Pro Agriculturae  

Alapítvány segítségével. A sok teendő 

mellett nem feledjük, hogy a gyerekek 

fő tevékenysége a játék, a mozgás, 

ezért minden mellett megpróbálunk 

sokat lenni a szabadban. A sok mozgás-

ra lehetőséget ad az óvoda szép, nagy, 

zöld udvara.  Ha kedvünk tartja és az 

időjárás is kedvez, gyakran elbarango-

lunk a falunk valamelyik határában 

levő rétre. Így várjuk a szép, meleg  

nyarat,  a három hónapjával együtt: 

Kaszasuhintó Júniussal, Kalászkonyító 

Júliussal és Aranyat izzó Augusztus-

sal. 
 

...Nyáron kenyér, gyümölcs érik, 

Ének szárnyal a kék égig. 

Tüzel a nap egyre jobban, 

Lubickolunk hűs habokban...   

G. Szabó László: Négy vándor             

Csemeteültető gyerekek, szülők és nagyszülők 
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Készült az Alutus Nyomdában 

Szerkesztőség 

Vizi Alfonz 
 

I dén húsvétkor újra megrendezésre 

került a Húsvéti focibajnokság, 

melynek falunkban már hagyománya 

van.  

A Foci Klub 2009-től egy vándorkupát 

is útnak indított, azóta ezért a trófeáért 

folyik a harc. A győztes csapat egy éven 

át őrizheti az aranyozott, piros szalagos 

serleget. Az idén Felszeg csapatától 

kellett elhódítani, amelyet már három 

éve őriznek. 

A játszani akaró, győzelemre szomjas 

játékosokon kívül sok érdeklődő is kí-

váncsi volt az eseményre, így hát szép 

számú tömeg összegyűlt idén is a Gáll 

Lajos sportcsarnokban. 

A húsvéti nagy lakoma után a sport 

kedvelő idősebb korosztály jó kikapcso-

lódásnak találja, ha egy sör mellett vé-

gig nézheti az eseményt és felidézheti e 

hagyomány kezdeteit, amikor még az 

TÁMOGATÓ AZ RMDSZ ÉS A 

COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY 

Húsvéti focibajnokság 

Olt partján zajlottak az összecsapá-

sok. Vidám és barátságos hangulat-

ban zajlott az idei bajnokság is. 

Idén a következő csapatok küzdöt-

tek meg egymással: Felszeg, Hoki 

Klub, P.S.I.K., Dánfalvi fiatalok, Ju-

niorok. 

A nap végén ezúttal  a Hoki Klub 

tagjai örülhettek, hisz veretlenül első 

helyen zárták a bajnokságot, és így 

már a második alkalommal emelhet-

ték magasba a Húsvéti vándorkupát. 

Intenzíven készülnek a felcsíki diákok  

a kisérettségire 

A  Felcsík Kistérségi Társulás 

kisérettségi felkészítőt szervez 

román nyelv és irodalomból a felcsíki 

nyolcadikos diákok számára, hogy ez 

által is hozzájárulhasson a diákok sike-

res vizsgázásához. 

A Kistérségi Társulás felkérésére, 

hogy vállaljak munkát ebbe a program-

ba nagy örömmel válaszoltam, hiszen 

én magam is nagyon fontosnak tartom, 

hogy minél inkább segítsük a diákjain-

kat a sikeres vizsgakészületben. És itt 

Csíkban bizony a legtöbb segítségre épp 

a román nyelv és irodalom terén van 

szükség. 

2017. április 8-án 13 órától az egyesü-

let karcfalvi székhelyén került sor arra 

az egyeztetésre a felcsíki román szakos 

tanárokkal, melyen kidolgoztuk a felké-

szítők lebonyolításának menetrendjét. 

A programba nyolc tanár kapcsolódott 

be, akik egymás között leosztották a 

kisérettségire előírt vizsgaanyagot, 

a m e l y e t  k é t  h e l y s z í n e n 

Csíkszentdomokoson és Csíkmadarason 

adnak le. Összesen 86 diák jelentkezett 

a programra, akiket három csoportba 

osztottunk be. 

Véleményem szerint hasznosnak bizo-

nyul a Felcsík Kistérségi Társulás által 

szervezett felkészítő-sorozat, ugya-

nis a nyolcadik osztályos tanulók 

felmérhetik tudásukat, megállapít-

hatják, hogy mely szinten állnak a 

kötelező tananyag elsajátítását te-

kintve és segít a tananyag átismét-

lésében. 

A felcsíki tanárok közreműködésé-

vel zajlanak a tevékenységek, a hús-

véti vakáció második hetétől egé-

szen június elejéig, majd egy vizsgá-

val zárulnak, amely hasonló lesz a 

nemzeti felméréshez. 

A diákok szerint az egyik motiváló 

dolog, amiért érdemes részt venni a 

felkészítő órákon az, hogy minden 

alkalommal más, új arc, új oktató 

jelenik meg, mindenki a maga jól 

bevált módszereivel dolgozik, így 

nem unalmasak a találkozások.  

Tapasztalataim is ezt támasztják 

a l á .  E l s ő  a l k a l o m m a l 

Csíkszentdomokosra mentem. Be-

lépvén az osztályterembe egy kicsit 

idegennek éreztem magam, bámul-

tak az ott üldögélő diákok, összesúg-

tak a hátamnál „Ejsze ez lesz ma.”, 

„Nem es tudom melyik, honnan jött, 

de olyan ismerős, ejsze a karcfali”. 

Én rájuk mosolyogtam és helyben 

hagytam, hogy igen, én Karcfalváról 

jöttem. Időközben többen érkeztek, 

szinte megtelt az osztályterem. 

Bemutatkoztam, felvázoltam az óra 

szerkezetét és előterjesztettem az első 

témát. Síri csend lett az osztályban, 

mindenki figyelt és elkezdődött a tevé-

kenység…többnyire román nyelven. 

Rövid ismétlés után a témához kapcso-

lódó vizsgafeladatok megoldásán ke-

resztül mérhették fel tudásukat a diá-

kok. Gyorsan eltelt az erre szánt három 

óra, a diákok legjobb tudásuk szerint 

aktívan kapcsolódtak be a közös beszél-

getésekbe. Érdekes és különleges is volt 

ez az alkalom, ugyanis kb. félidőnél be-

kopogtatott hozzánk Borboly Csaba, 

Hargita Megye Tanácsának elnöke és 

Görbe Péter főtanfelügyelő is. Mindkét 

vendég tanulásra biztatta a gyerekeket, 

elismerést is kaptak tőlük, amiért vet-

ték a fáradtságot és vakációban is eljöt-

tek tanulni.  

Én elégedetten, sikerélménnyel távoz-

tam, remélem, hogy segíthettem és a 

diákoknak minden jót, a lehető legjobb 

eredményeket kívánom. A Felcsík Kis-

térségi Társulás munkaközösségének 

pedig további sikeres szervezőmunkát 

kívánok! 

Biró Katalin  

román szakos tanárnő  


