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...A lelkes dánfalviak percek alatt
meghozták a lehető legjobb döntést, ugyanis áldozatot és fáradságot nem ismerve fél óra alatt a jelenlévők személyautókba szállva
Kökös irányába vették útjukat a
dánfalvi fúvós- és vonószenekarok
kíséretében.
dánfalviak
Hol volt, (Beszámolónk a
hol nem volt meneteléséről a 6. oldalon)
3. oldal

Idősek Napja Csíkdánfalván
2013. október 13.
’’Ősz szele zümmög,
aluszik a nyár már’’
4. oldal

Szívet melengető
találkozó
5. oldal

I

destova a nyolcadik Idősek Napját tartottuk az idén. Általában 120 körül mozog a nyolcvan
éven felüliek száma a faluban. Ezen a szép októberi vasárnapon közel félszáz szép korú vett részt
a szentmisén és az azt követő ünnepi ebéden. A Caritas és a Hivatal dolgozóinak segítségével ajándékcsomagok kerültek kiosztásra. Azoknak pedig, akik nem tudtak részt venni az ünnepségen, a
következő héten házhoz szállítottuk a csomagot. Többek között János Katalin néninek is, aki november másodikán lesz 100 éves. Isten éltesse még jó egészségben!

M
Kökösi csata
6. oldal

iután
befejeződött
Csíkdánfalva központjában a járdalerakás, a szép októberi idő kedvez a kultúrotthon
tetőzetének a javítására és a
cserepek kicserélésére. Már nagyon ráférne az épületre a felújítás, de sajnos csak a tető sürgős
rendbetételére jut pénz, melyből
200.000 lejt Hargita Megye Tanácsa biztosít.
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Vakációzáró nap élményekkel és
gyermekekkel teli

Vakációzáró nap 2013
Fényképek: Péter Zoltán

M

int más években idén is sor
került a vakációzáró napra a
plébánia udvarán, amely 2013. szeptember 9-én került megrendezésre. A
vakációzáró lelki napon rengeteg
gyerek, kicsi és nagy vett részt
Csíkjenőfalváról, Csíkkarcfalváról,
Csíkmadarasról és végül, de nem
utolsó sorban Csíkdánfalváról is.
A szervezők színes és ötletes programokkal várták az izgalommal teli
gyerekeket, ahol voltak visszatérő és
új gyermekek.
Miután mindenki megérkezett sorra kerültek a közös játékok is, majd
a csoportokra osztás következett,
amit a szervezők vonatos játékokkal
oldottak meg. A különböző korosztályok, a kicsi ovisoktól a középiskolásokig, más-más megállóknál
váltak ki a tömegből. A csoportvezetők megtalálták csoportjaikat,
majd minden csoport keresett egy
alkalmas helyet, ahol megbeszélhet-

ték a napi programot, és nekiláthattak az izgalommal teli feladatoknak.
A kis csoportok tagjainak sikerült
jobban megismerkedniük egymással. Ezt követően a csoportvezetőknek ismertették a feladatokat. A
feladat egy plakát elkészítése volt,
melyre a mindennapi szükségleteinket jegyezhettük fel. A feladat végrehajtása után egy közös nagy ebédre került sor, ami pityókástokányban nyilvánult meg. A finom ebédet
a Vendégház szakácsai biztosították.
Az ebéd elfogyasztása után, a csoportok újra egyesültek és nekiláttak
a következő feladatnak. Ez a boldogság bolygójának megalkotását tette
lehetővé. E bolygók tervezői küldetésül azt a próbát kapták, hogy alkossanak törvényeket, szabályokat
a bolygó tökéletes működéséhez. A
megpróbáltatás sikeres elvégzése
után, a kis tervezők ismertették a

megalkotott bolygóikat. A lelki
atyából, Judit és Zsóka tanárnőkből álló zsűri értékelte az alkotásokat, csoportonként néhány csomag
kaláccsal. A kalácsok elfogyasztását követően minden gyerek élményekkel gazdagodva térhetett haza.
Minden gyermek és szülő hálás a
szervezőknek ezért a csodálatos
napért. Mi is hálásak vagyunk a
szervezőknek, akik megszervezték
ezt a napot, hiszen évről-évre többet és többet tanulunk, valamint új
élményekkel és tapasztalatokkal
gazdagodva térünk haza. Szervezők: Bara Ferenc lelkiatya, két hittantanárnő, néhány egyetemista és
még pár óvó néni és tanító néni.
Írták: Gidró Anett, Kajtár S. Henrietta és Ambrus Annamária, VII. osztályos tanulók
Fényképek: Péter Zoltán
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Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy
vakáció
Geréd Erika tanító néni

H

ol volt, hol nem volt, volt
egyszer egy vakáció- én személyesen így gondolok vissza az eltelt
nyárra. A nyári szünidő, amelyre
mindnyájan vártunk, és amely most
visszagondolva, nagyon gyorsan elröpült. Alkalmat adott: szórakozásra,
kirándulásra, feltöltődésre, a szorgalmas munkát követő kiérdemelt pihenésre. De egy biztos, mindnyájan vártuk a viszontlátást, hiszen valami
újat, érdekeset, mindenki hozott magával: újdonságokat, emlékeket, jókedvet és nem utolsó sorban a viszontlátás örömét.
Mi szeretünk együtt lenni, nevetni,
énekelni, játszani, megtapasztalni az
újat, levonni következtetéseket, és
megtölteni tarisznyánkat minden elképzelhető jóval. A játék a kisgyermeknél még a mindennapos tevékenységek közé tartozik, a tanulás
természet adta módja. A gyermek az
élvezetes tanulási helyzetekből meríti
kognitív és érzelmi impulzusait. Például egy mondóka segítségével
„Számország”-ba varázsolhatjuk magunkat, a gyerekeknek a tündér varázsborítékokban küldte a három csoport feladatait, mesevirágokban voltak az alapműveletek, mesealakok
segítségével történt az egyszerű öszszefüggések, több megoldás keresése,
méhecske szállította a házi feladatot
stb. Az ilyenfajta fantáziajáték motiváló hatása révén a kreativitás segítségével a valóság és a matematika
kapcsolatának felfedezéséhez is elvezeti a tanulókat. A kíváncsiságtól és

érdeklődéstől motivált, nyitott, alkotó módon játszó
gyermek olyan alapvető
készségeket sajátít el, amelyek képessé teszik arra,
hogy később bonyolultabb
műveleteket is el tudjon
végezni és felnőttkorában
sokoldalú, alkotó emberré
váljon. Megítélésem szerint
mindez magabiztosságot ad
számukra, bátrabban tudnak érintkezésbe lépni társaikkal, tanáraikkal, más felnőttekkel. A tanító fontos feladata,
hogy megkeresse az összes olyan
lehetőséget, amelyet hatékonyan
kiaknázhat minden kisgyerek egyéni képességének fejlesztésében.
Kis közösségünkre büszke
vagyok, mert minden gyerek e „második családban”
megtanulja
megismerni
önmagát, társaihoz való
viszonyát, közben elsajátítja az együttélés alapvető
szabályait. E társas kapcsolatai révén fejlődik önértékelésük és formálódik személyiségük.
Mozgalmasan zajlanak az
I-IV osztályos gyerekek
napjai. A szorgalmas, rendszeres iskolai munka mellett, időt szakítunk együtt is lenni.
Az egyre gyakrabban feltámadó
szél, amely földre rázza az érett
almákat, elfújja a rozsdabarna leveleket, a felhők közül kikacsingató
napsugarak, kicsalogatták a gyerekeket a nevelők irányításával a
szabadba, színes faleveleket, terméseket gyűjteni, hogy az őszt a
maga pompájában beseperjük az
osztályainkba. Ezek a nem kis
szervezést igénylő alkalmak, mindig bevésődnek a gyermekek emlékezeteibe, barangolások, kirándulások által nyílnak meg igazából. Örömmel tölt el, ha visszagondolok a csillogó szempárokra,
a pirosló, nevetgélő, mosolygós
arcokra.

Nem feledkeztünk meg a népmese
napjáról sem, Elek apó születésnapját méltóan megünnepeltük tartalmas foglalkozásokkal. A csíkszeredai Márton Áron Líceumban rendezett tehetségkutató matematikai

versenyen méltóan képviseltük iskolánkat. Külön gratulációmat fejezem ki Szabó Dávid, Süket TamásElőd, Both Péter és Gál Mátyás IV.
osztályos tanulóimnak. Büszkék
vagyunk rátok, csak így tovább!
Kedves Gyerekek, kívánunk nektek jó tanulást, örömteli munkát és
kitartást, hogy ami nem sikerül elsőre, többszöri próbálkozás után,
még nagyobb örömmel töltsön el!
“Ha hajót akarsz építeni, ne azzal
kezdd, hogy a munkásokkal fát
gyűjtetsz és szó nélkül kiosztod közöttük a szerszámokat, és rámutatsz
a tervrajzra. Ehelyett először keltsd
fel bennük az olthatatlan vágyat a
végtelen tenger iránt.”
Antoine de Saint-Exupéry
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„Ősz szele zümmög, aluszik a nyár már’’

- az óvodában
Kajtár Klára óvónő
„Hull az eső. Monoton,
kopogását hallgatom.
Vendég kopog, ismerős:
Bebocsátást kér az ősz.”
(Polgár István: Szeptemberi vendég)

A

Bóbita óvodába is beköszöntött
az „ismerős, széllábú, deres ősz”.
Szőlőszagú Szeptember. A tanévkezdés, minden óvodáskorú gyereknek
hozott valami újdonságot úgy a személyi, mint a tárgyi környezetben.
Ezeket felfedezték az első napokban
vagy hetekben, amely kicsiknél a beszoktatásról, nagyoknál a gyerekek
sokoldalú megfigyeléséről szólt : jöttek
új csoporttársak, elmentek a régiekből
a nagyobbak, változott a csoportszo-

bák berendezése - máshová kerültek
egyes központok, vannak új eszközök,
játékok a központokban, és még fedeztek fel apró újdonságokat az előtérben, lépcsőházban - ami örömmel
töltötte el őket.
Levelet ontó Október. Minden csoport a saját stílusa szerint, az életkori sajátosságokat, egyéni képességeket és előző tapasztalatokat figyelembe véve, és arra alapozva elkezdhette vagy bővíthette tapasztalatait,
ismereteit az ősz kínálta témákkal
kapcsolatosan.
Egy derűs őszi napot a gyümölcsösben töltöttek a gyerekek. Különbségeket tapasztaltak a szelíd gyümölcsök
és vad gyümölcsökkel kapcsolatosan: vackort, kökényt, vadalmát és
csipkebogyót gyűjtöttek, amit az elkövetkezőkben különböző módon használtak fel a központokban.
A zöldségek hetén zöldséget hámoztak, daraboltak, zöldséglevest főztek,
kóstolgattak, és savanyúságot raktak
el télire.
Ebben a hónapban a csoportszobákban nemcsak a tudomány központban
roskadozott az asztal az őszi gyümölcsöktől, zöldségektől, termésektől és
falevelektől, hanem minden központban valamilyen módon eszközként
vagy anyagként ott voltak azok. Érződött az illatokról és látható volt a
tele kosarakról, a levél, alma és gesztenye füzérekről, hogy az ősz mennyire színes, gazdag és szép évszak.
Október 4-én, megtartottuk a tanév

első ZÖLD ÜNNEPÉT, az állatok világnapját.
Megnéztük A csodatarisznya című
bábelőadást, amelyen újra hallhattuk a
doromb, a koboz és a furulya hangját,
és megismerkedtünk újabb népi hangszerekkel is: a madársíppal, esőhozóval
és a tilinkóval.
Egy pénteki nap, földrengést szimuláltunk az óvodában is. Megbeszéltük,
hogy ilyen esetben hogyan kell viselkedni, mit kell tenni. 10,45-kor szólt a csengő és kezdődött a játék.
Ezt eljátszani nagyon jó élmény volt,
és a gyerek játék által tanul - reméljük
megmarad ez játékélménynek.
Várjuk „Ködnevelő Novembert” hogy
megfigyeljük Őt, saját magunkat és egymást.

Dánfalvi Ifjúsági Szervezet (DISZ)

2

013. augusztus 16-án este a dánfalvi ifjúság gyülekezni kezdett a helyi kultúrotthonban. A találkozóra
helyi kezdeményezéssel került sor és a gyűlés legfontosabb
üzenete az volt, hogy tudatosítanunk kell magunkban,
felelősek vagyunk környezetünk alakulásáért és a közéleti
szerepvállalásért. A találkozó keretén belül megtörtént a
vezetőség és a különböző tevékenységek felelőseinek megválasztása. A vezetőséget a következő személyek alkotják:
elnök- Mic Eduard, alelnök- Horváth Mária, titkár- Antal
Tünde. A szervezet megalakulását és további működését a
CSTIT is támogatja- közölte Kozma István, a CSTIT elnöke, aki szintén jelen volt a megalakuló ülésen.
A szervezetben közel 70 fiatal tevékenykedik.
A megalakulás óta eltelt már két hónap, és bizony nem
ültünk tétlenül, megszerveztünk egy csapatösszerázó ki-

rándulást a közbirtokosság házában és az állatvásárból is
kivettük a részünket. Továbbá megalkottuk az éves tevékenységi tervünket hónapokra leosztva: november 22-én
sor kerül a Katalin bál megszervezésére, amelyet az idén a
megszokottnál egy kicsit színesebbre tervezünk és november végére adventi koszorúkészítést is fogunk hirdetni.
December 6-án körbevisszük a Mikulást szánnal a falu
utcáin, majd karácsonyfa díszítő versennyel és december
24-én karácsonyi műsorral is készülünk. A következő évre
is összeállítottuk hozzávetőlegesen a programtervet, de
erről majd egy következő lapszámban számolunk be.
Folyamatban van a szervezet bejegyeztetése, amelyre a
Csíkdánfalvi Polgármesteri Hivatal nyújt támogatást. Ezúton szeretnénk megköszönni minden támogatásukat,
amellyel a szervezet működését elősegítik!
Tisztelettel, Horvát Mária, DISZ
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Szívet melengető találkozó
nekünk, annyira szépeknek
találtuk, hogy kíváncsiak letosszas készülődés után végtünk a többiekre is, így alig várre eljött a várva várt nap,
juk, hogy megjelenjen a könyve.
amikor elindulhattunk eleget tenni
Délután a solti nyugdíjasok legsolti nyugdíjas barátaink szívélyes
nagyobb szponzora és mecénámeghívásának. Augusztus 17-én
sa, valamennyiünk kedves baszombaton 5.30-kor már majdnem
rátja, Kun Gábor látott vendémindenki ott szorongott a Közbirtogül legújabb borpincéjében babkosság előtt parkoló autóbusz kögulyással és palacsintával, na
rül, s míg a hiányzókra vártunk, A csíkdánfalvi nyugdíjasok fellépése Baracson meg borral, pálinkával, és terkét kellemes meglepetés ért benmészetesen nagy-nagy szeretetnünket: az egyik, hogy a megbeszélt 30 Másnap Nagyvenyimben, a Varga tel, hisz az egész ételt a családja főzte
személyes kisbusz helyett 64 személyes, Étterembe vártak ebédre szeretettel és tálalta fel nekünk.
gyönyörű, kényelmes buszt kaptunk, és mindazok, akik ellátogattak már Er- Másnap reggel eljött a hazaindulás
hogy még a járművezető kedves fiatalem- délybe, de nem tartoznak a Solti napja, reggel fél 8-ra gyülekeztünk a
ber is ismerős, Kristóf Csaba.
Nyugdíjas Egyesülethez. A jó ebéd nyugdíjasok székházánál, hogy fájó
Ennek talán én örültem a legjobban, mellé vendéglátóink itt is annyi süte- szívvel elbúcsúzzunk kedves barátahiszen a minket fogadó barátaim a veze- ményt készítettek, hogy a dobozokba inktól, akik csodálatos szeretettel
tő elszállásolását is bevállalták, így kü- rakott maradékot átadták nekünk, láttak vendégül négy napon át benlön öröm volt, hogy ismerőssel leszünk hogy majd fogyasszuk el. Innen autó- nünket. Ha nehezen is, de kényteleegyütt. Így nem csoda, hogy miután a busszal a 35 km-re levő Baracsra nek voltunk lassan elköszönni minSzűzanya oltalmába ajánlottuk magun- utaztunk, ahol a népdalvetélkedőn denkitől, majd könnyes szemmel intekat, rövidesen olyan jó kedvünk kereke- való részvétel várt ránk. A helyi isko- gettünk sokáig az autóbusz ablakán
dett, hogy nótázásunk még a csukott ab- la egyik tantermében lehetőséget kap- át kedves barátainknak, akik még az
lakokon is kihallatszott. Csak a Bucsinon tunk, hogy átöltözzünk székely ru- útra is bőségesen elláttak enni- és
átvezető út szerpentinjei fogták vissza hánkba. A versenyen mindjárt a má- innivalóval.
kicsit a vidámságunkat, de egy rövid pi- sodik fellépők voltunk, izgultunk is Ottlétünk alatt az első együtt töltött
henő után émelygő gyomrunk megnyugo- alaposan, mert a nézőközönségnek közös délutánon átadtuk kedves
dott, és visszatért a jókedvünk. Lelkes szánt összes helyet elfoglalták az ér- nyugdíjas barátainknak az általunk
nótázásunknak volt egy másik oka is: deklődők. Végül minden jól sikerült. A egész télen át varrt terítőket, melyekdalcsoportunk meghívást kapott két helyi polgármester mindenkinek meg- hez Vízi Jenő keramikus készített
helyszínre is, előbb Baracsra, ahol tíz köszönte a részvételt, a színvonalas szép mázas cseréptányérokat. Ugyamásik dalcsoporttal együtt vettünk részt előadást, majd valamennyi fellépőt nakkor ők is átadták a nekünk szánt
egy népdalvetélkedőn; utána Soltra, ahol meghívtak az iskola tágas folyosójára ajándékaikat.
az augusztus 20-i ünnepségen léptünk fel állófogadásra, ahol kávé, ital és süte- Összességében egy szép, hasznos és
eredeti felcsíki népdalcsokorral, melynek mény várt mindenkit.
kellemes kirándulás volt. Lesz, amire
betanulásában Farkas Mária nyugdíjas A harmadik napon az augusztus emlékezni.
óvónő segítségét is kikértük. Így még 20-i ünnepségen való fellépés és részAz utolsó út
lehetőségünk volt párszor elismételni a vétel volt a program. Az ünnepség
Nyugdíjas
Egyesületünk
mély részvéttel,
betanult népdalokat.
kezdete előtt Kalmár Pál polgármesEste fél nyolcra futott be az autóbu- ter úr ebédre hívta az összes megdöbbenve kísérte utolsó útjára október
szunk a Kissolti Nyugdíjas Egyesület csíkdánfalvi vendéget a Vécsey Ká- 17-én egyik legderekabb tagját, Kosza
Irént. Többek között olyan egyéniség volt,
székháza elé. Barátaink már vártak min- roly-kastély parkjában, ahol idén a
aki tettre kész, önzetlen jóságával és életviket. Itt-ott a viszontlátás örömének Szent István-napi ünnepségeket szer- dámságával elbűvölt bennünket. Minden
könnyei is megcsillantak, lassan minden- vezték. Ebéd után a városvezetők héten szerda estén alig vártuk, hogy bájos
kit elvittek a fogadócsaládok, a régieket ünnepi beszédével vette kezdetét a mosolyával jókedvével megérkezzen közénk.
a már ismerős barátok, új tagjainkat pe- program, majd a kultúrműsorok kö- Ő igyekezett minden közösségi tevékenységdig az újdonsült ismerőseik. Másnap déli vetkeztek. A nagy számú közönség ből aktívan, teljes szívvel kivenni részét és
egy órától a fent említett székházban szívélyes tapssal jutalmazta vala- másokat is buzdított a munkára. Egyszóval
gyülekeztünk valamennyien. Az aznapi mennyi fellépő műsorát, közte a mi- tettre kész, énekben, táncban elöl járt. Tehát
úgy is mint nő, úgy is mint édesanya, nagyprogramban lecsófőzés szerepelt, és an- enket és a Csíkdánfalvi Fúvószenekar mama megállta a helyét úgy a társadalmi
nak elfogyasztása. Tizenöt féle lecsó ké- színvonalas előadását is. Este 9 óra- munkába, mint a családjában. Egy értékes
szült el, ezek között a mienk is. Mivel kor tűzijáték zárta a rendezvényt, de tagot veszítettünk el váratlanul, akinek a
bőséges adagokat készített mindenki, a fiatalok számára hajnalig tartó ut- társaságában jól éreztük magunkat. Ezért az
egyesületünk fájó szívvel kísérte el utolsó
végül képtelenek voltunk az egészet elfo- cabált szerveztek.
gyasztani, pedig barátaink a jó zene, nó- Utolsó napunkon délelőtt 10-től a útjára, de bízunk abban, hogy Isten által
tázás mellett bőven kínálgattak még pá- volt solti alpolgármester, Kovács Já- megtalálja az örök boldogságot az örök hazálinkával, borral és rengeteg frissen készí- nos rendhagyó könyvbemutatóján ban. Drága Irén, emléked örökké élni fog
szívünkben. Nyugodalmad legyen csendes,
tett házi süteményekkel. A rendezvényt vettünk részt. Rendhagyó volt, mert emléked áldott!
Kalmár Pál polgármester úr is megtisz- még nem jelent meg a verseskötete,
A Csíkdánfalvi Nyugdíjas Egyesület nevében,
telte részvételével. Késő este szedelőz- de miután jó néhány versét felolvasta
Albert Margit
ködtünk hazafelé.

Zsók Jolán
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Kökösi csata
2013. október 27.
Pál Zoltán történelemtanár

Gábor Áron

V

alahányszor a történelemben
veszély fenyegette a székelységet, a maga rendje és módja szerint
őseink összegyűltek és megtanácskozták azokat a dolgokat, amelyeket tenni
szándékoztak azért, hogy ezeket elhárítsák.
Őseink, ha a helyzet úgy kívánta
mindig meghozták azt a szükséges
áldozatot, amit megkívánt tőlük a haza és a becsület. Áldozat vállalást jelentett a hadba hívás különböző
módjának való elégtétele, de legalább
ugyanilyen mértékű áldozat vállalást
jelentett az is, amikor a székelyek érvénybe léptették a saját falujuk törvényeit, a széki gyűlések és a nemzetgyűlések szigorú határozatait. Tették
mindezt azért, hogy jövőjük biztosítva
legyen.
Hasonló „hadba hívásnak” voltunk
tanúi az elmúlt hetek során, amikor a
Székely Nemzeti Tanács közhírré tétette, hogy mindennemű és rendű székely atyafi a Bereck és Kökös útvonalon összegyűlni jogaink védelmében el
ne mulassza. Igaz ezúttal a Székelyek
Nagy Menetelésén való részvételre
szólítottak fel a szervezők.
Ennek a felhívásnak próbált eleget
tenni az a közel 100 fős dánfalvi székely atyafi, aki 2013. október 27-én
vasárnap reggel vonattal próbált eljutni a háromszéki Kökösre, ahol jogaik
védelmében csatlakozni kívánt az oda

kirendelt székelyek tömegéhez.
Nem meglepő módon, hamarosan az
is kiderült, hogy a magánkézben lévő
Regiotrans vasúttársaság külön vonata Marosfőn vesztegel, a mozdony
meghibásodása miatt, mely mozdony
lecseréléséhez 3 óra szükséges. Ez az
idő a menetelésről való teljes lemaradást vonta volna maga után. A lelkes
dánfalviak percek alatt meghozták a
lehető legjobb döntést, ugyanis áldozatot és fáradságot nem ismerve, fél
óra alatt a jelenlévők személyautókba
szállva Kökös irányába vették útjukat a dánfalvi fúvós- és vonószenekarok kíséretében.
Megérkezve Kökösre részt vettünk
a közös istentiszteleten, majd ezt követően a többi menetelővel közösen
elindultunk a kijelölt pontok irányába, miközben felcsendültek a dánfalvi
fúvószenekar indulói és a dánfalvi
vonószenekar dallamai Kajtár József
prímás vezetésével.
A menetelők a legendás kökösi híd
irányába vették útjukat, ahol újabb
felemelő eseménynek lehettünk ta-

Dánfalviak a kökösi emlékmű
núi. Az 1849. július 2-án zajló kökösi
csata helyszínére érve elértük a Gábor Áron székely ágyúöntő és
tüzérőrnagy halálát jelző kökösi emlékmű helyét. Itt, a dánfalvi menetelők megálltak és a fúvószenekar kíséretében elénekelték az ismert 48-as
székely dalt, a Gábor Áron réz ágyúja
kezdetű nótát. Felidéztük a 164 évvel
ezelőtti eseményeket, mely nagyjából
ugyanebben az órában kezdődött,
amikor a székely hadak felvették a
küzdelmet Uzon és Kökös között az
túlerőben lévő ellenséggel szemben.

Ekkor kapott halásos lövést Gábor
Áron, akit az ellenség ágyúgolyója
terített le. Ennek állít emléket a
kökösi emlékmű, ahol a hős ágyúöntőről méltóan megemlékeztünk.
Innen a tömeg az európai útra vonult, ahol székelyzászlók lengetése
mellett a dánfalvi zenekarok kíséretében katonadalok és himnuszok eléneklésére került sor. A székelyzászlókkal felvonult tömeg eszünkbe juttatta, hogy 165 évvel ezelőtt a pozsonyi országgyűlés már törvénybe iktatta a magyar nemzeti színű zászló
használata mellett a Magyar Szent
Korona Országrészeinek saját zászlóik
és címerük használatát is. A pozsonyi
országgyűlés reformhatározatai között
e haladó jellegű és a mai napig is időszerű határozatának a (nemzeti szimbólumok és zászlók használatára vonatkozóan) gyakorlatba ültetése 165
év után is igen aktuális még az Európai Unió tagállamainak körében is ...
„Egyébiránt a kapcsolt Részeknek
szabadságukban hagyatván, hogy az
ország szinei és czimere mellett, saját
szineiket és czimerüket is
használhassák.” (1848. évi
XXI./2 törvénycikk:
a
nemzeti színről és az ország címeréről rendelkezik).
A Székelyek Nagy Menetelésén résztvevők lélekben
megerősödve tértek haza
Csíkdánfalvára, majd ezt
követően a községháza
udvarán a szervezők kürtőskaláccsal és pálinkával
kínálták meg a menetelőket, miközben itt is közöelőtt
sen elénekeltük a magyar
és a székely himnuszokat.
Úgy érezzük, hogy ezúttal is egy
példás összefogásnak lehettünk részesei, egy
közös cél vezérelt
mindannyiunkat. A legmodernebb
eszközt, a polgári engedetlenség eszközét használtuk fel arra, hogy ránk
is figyeljenek. Nem kívánunk egyebet,
csak azt, hogy szülőföldünkön, mint
őslakosok emberként és európai polgárként élhessünk. Kapjunk szabad
kezet a saját ügyeink intézésében,
mint azt a történelmünk során korábban már több száz éven keresztül gyakorolhattunk.
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Felcsíki Tűzoltó vándorkupa
Süket Zsombor

I

dén a Kubik gödör szolgált helyszínéül a felcsíki tűzoltó vándorkupa-sorozat harmadik fordulójának.
Az évente egy alkalommal sorra kerülő esemény nem csak a versenyről szól,
hiszen a program része a veterán tűzoltók köszöntése és a felvonulás sem
maradhat el a községben.
Összesen hét tűzoltó alakulat fogadta el meghívásunkat a versenyre, amelyek egyenként 10 fős csapatokkal álltak rajthoz. A megnyitót felvonulás
követte a vendéglátó községben, majd
12 órától kezdetét vette a verseny. A
résztvevők teljes tűzoltó felszerelésben, tömlőkkel a kezükben bizonyították ügyességüket és gyorsaságukat
háromféle versenyszámban: staféta,
egyéni és nagyszerelés.

Zajlik a verseny

A stafétában 4-4 versenyző törekedett arra, hogy a leggyorsabb
legyen a 400 méter hosszú, akadályokkal tűzdelt pályán, míg az
egyéniben csapatonként 2-2 versenyző próbálta a tömlőket minél
gyorsabban összecsatolni, miközben falat kellet másszon és keskeny gerendán kellett végigszaladjon. A harmadik, nagyszerelés
próbán a tűzoltóautótól a jelképes
tűzhöz kellett minél hamarabb
eljuttatni a vizet.
A rendezvényen jelen volt és köszöntőt mondott Pop Gheorghe tűzoltóezredes, az ISU Oltul parancsnoka. Az
ezredes megköszönte az önkéntes tűzoltók munkáját és megemlítette azokat a tűzeseteket, amikor a segítségükkel nagyobb katasztrófákat előzték meg a hivatásos tűzoltók. Majd
sok sikert kívánt a kezdődő versenyhez.
A díjátadáson részt vett
Borboly Csaba, Hargita
Megye Tanácsának elnöke,
valamint Szentes Antal és
Becze István megyei tanácsosok. Szentes Antal arra
biztatta a jelenlévő csapatokat, hogy hozzanak létre
hivatalosan
bejegyzett
egyesületeket és pályázza-

Az „öregfiúk”
nak a megyei tanács kiírásain, mivel
idén Csík térségéből kevés pályázatot
nyújtottak be a megyei tanácshoz.
Az idén az első helyet és egyben a
vándorkupát is a madéfalvi önkéntes tűzoltók vihették haza, második
helyezett Csíkkarcfalva, harmadik
helyezett pedig Csíkszentdomokos
lett. A további helyezések:
4. Csíkszenttamás, 5. Csíkdánfalva,
6. Csíkcsicsó, 7. Csíkmadaras
Gratulálunk minden csapatnak, köszönjük Hargita Megye Tanácsának,
valamint a felcsíki közbirtokosságoknak az anyagi támogatást, és ugyanakkor köszönjük mindenkinek, aki
hozzájárult a rendezvény sikeres lebonyolításához. Reméljük, hogy jövőre is
legalább ugyanekkora számban találkozunk!

II. Felcsíki Szent Mihály-napi állatvásár

A

z idén szeptember 28-án került
megrendezésre az állatvásár,
mely most már a Szent Mihály-napi
nevet vette fel. Ennek keretében sor
került a hagyományos termékek vásárára is.
A lovak, szarvasmarhák és kutyák
felvezetése és bemutatása után kulturális műsor zajlott. Fellépett a
Csíkdánfalvi gyermek néptanccsoport,
a Csíkszentdomokosi Elevenek Néptánccsoport Karda László vezetésével,
valamint a Csíkdánfalvi Vonószenekar
Kajtár József prímás vezényletével.
Később kutyabemutató következett
Vizsgázik a pásztorkutya címmel.
A délután folyamán szakmai előadásokra került sor a pirostarka szarvasmarha törzskönyvezésének folyamatáról, továbbá az érdeklődő gazdák betekintést nyerhettek az új fejési technológiákba.

A rendezvény záró momentuma a
tombolahúzás volt, fődíjként egy borjú
lelt gazdára.
A regisztráció alapján 69 gazda hozta el állatait a következő megoszlásban:
- 32 gazda 44 lóval
- 2 gazda 3 szarvasmarhával - el is
adták
- 12 gazda juhokkal
- 4 gazda sertésekkel
- 15 gazda 30 kutyával
- 13 gazda apró állatokkal
Összességében minden gazda elégedett volt a vásárral és kb 30%-a az
idén is értékesítette vagy elcserélte
portékáját, esetleg a vásár után.
A szervezők szerint a vásártéren
2000 embernél több fordult meg, egyértelműen többen, mint a tavaly.
A szombati vásárt a Csíkdánfalva
Önkormányzata valamint Felcsík Kis-

térségi Társulás szervezte. Köszönet
a következő támogatóknak: Hargita
Megyei Fiatal Gazdák Egyesülete,
Hargita Megye Tanácsa, Csíki
RMDSZ, a Csíkdánfalvi Közbirtokosság, a felcsíki közbirtokosságok, a
százhermányi (Barcaság) Pirostarka
Szarvasmarhatartó Egyesület, valamint a sepsiszentgyörgyi Bábolna Takarmány Kft.
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Pályázatíró és vezetői készségfejlesztő tréning ifjúsági szervezetek képviselőinek

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

A Communitas alap ifjúságnak szóló kiírása biztosítja az alapot a két hétvégés képzésre, amelyre november 22-23 és 29-30-án kerül sor Csíkkarcfalván. A
képzés célcsoportja a Felcsíkon működő és újonnan alakult ifjúsági szervezetek
vezetői. Jelenleg Felcsíkon nyolc aktív ifjúsági szervezet működik, amely mindegyike jelentős szerepet játszik a felcsíki községek közéleti tevékenységeiben.
A szervezetek eredményesebb, a jelenkor technológiai, társadalmi, gazdasági
kihívásaira hatékonyan reflektáló működéséhez folyamatos tanulásra, tudás
elsajátításra van szükség. A szóban forgó képzés olyan lehetőséget kínál a megcélzott fiatalok részére, amely által hasznos vezetői tanácsokat kapnak, és a
pályázatírás lépéseit is elsajátíthatják.
A közvetlen érintettek a szervezet vezetői, azonban a képzés közvetetten minden aktív szervezeti tagot érint, hiszen a tevékenységek végrehajtásában ők is
szerepet vállalnak.
A közös ifjúsági gyűlések alkalmával, amelyet a Felcsík Kistérségi Társulás
szervezett a felcsíki ifjúsági szervezetekkel közösen, többször került napirendre
egy pályázatíró képzés megszervezésének szükségessége. Erre az igényre válaszolva szeretnénk ezt a képzést megszervezni. A képzés két hétvégén, 2 X 4
órás idősávban zajlana, helyszínül pedig a csíkkarcfalvi 249 szám alatti előadótermet választottuk. A résztvevők számát 20 személyre becsültük. A program
megvalósítása révén a résztvevők megtanulják, hogy hogyan írjanak és menedzseljenek le hatékonyan egy pályázatot, illetve gyakorlatba ültethetik azokat a
vezetői tanácsokat, amelyek kulcstényezők lehetnek tevékenységük eredményes elvégzésében. Hosszú távú célunk, hogy tevékenységünkkel hozzásegítsük
a jelen ifjúság aktív tagjait ahhoz, hogy értékes utánpótlásai lehessenek e világnak.

Katona Melinda

Képek a II. Felcsíki Szent Mihály-napi állatvásárról
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