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A TARTALOMBÓL:
Örökös szentségimádás
2. oldal

Tisztelt Dánfalviak

M
Feltámadás után
2. oldal



ájus 25-én vasárnap, reggel 7-től
este 9-ig, európai uniós választások lesznek Romániában. A székelymagyar érdeket szem előtt tartva fontos, hogy felmutassuk erőnket, úgy település szinten, mint Székelyföld szintjén. Nemcsak az Európai Parlamentben
való részvétel a fontos, a magyarság
erejének felmutatása is a tét. Az UNIOs projektjeinket említve, az elkövetkezőkben júniusban elkezdődik a Várkapu-Ráckebel-Bükkpatak erdei út felújítása és Bükkpatak-Ördögtó szakasz

építése, a víz-és szennyvíz-hálózat bővítése,
a ravatalozó térrendezése és a tűzoltó felszerelések beszerzése. Ezek mind európai-uniós
pályázatok útján jönnek létre. Az elkövetkező időszak azért fontos számunkra, hogy
2014-2020 között újraindulnak az UNIO-s
projektek, ezeket pedig saját szakembereink
tudják előkészíteni.
Megkérem a Dánfalviakat, hogy minél
nagyobb számban vegyenek részt az
Európai Parlamenti választásokon, mutassuk meg közösségünk erejét!
Bőjte Csongor Ernő, polgármester

Tavaszi „zsongás” –
az óvodában
3. oldal

„Tudj többet, légy
jobb!”
4. oldal

50

III. Szent Györgynapi állatkiállítás
és gazdanap
7. oldal

Május 17-én, szombaton tartották az 50 évesek
kortárstalálkozójukat. Isten éltesse őket!

Május első vasárnapján 18 harmadikos
gyerek járult az első szentáldozáshoz.
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Örökös szentségimádás
Bara Ferenc plébános

M

inden egyházközségben a jelentős ünnepek közé tartozik az
örökös szentségimádás napja. Az év
minden napján valamelyik helység
templomában, vagy kápolnájában az
Oltáriszentség előtt egész nap imádkoznak a hívek. Ez az imádás minden
évben a gyulafehérvári érsekség kápolnájában kezdődik január elsején és
halad végig az egész egyházmegyén,
majd Kolozsváron a Szent Mihály
templomban fejeződik be december 31én.
Csíkdánfalva örökös szentségimádási napja május 14. Ebben az évben
szerdára esett. A délelőtt 10-órakor

szentbeszédeikben évente többször is
hívják fel híveik figyelmét az örökös
szentségimádás nagy jelentőségére és
fontosságára.
Hála legyen Istennek, hogy falunk örökös szentségimádási napján,
május 14-én mi is bekapcsolódhattunk ebbe a folyamatos imádásba és
köszönet azoknak, akik a falu képviseletében imádkoztak az Oltáriszentség előtt. Ennek a napnak kegyelmi
kiáradása éreztesse meg mindnyájunkkal, hogy Jézus köztünk van,
Őáltala, Ővele és Őbenne van életünk, amiért hálával és köszönettel
tartozunk. Ezt a hálát és köszönetet
fejezi ki minden nap az imádkozó
ember.

szentmisével kezdődő és este 6 órakor
szintén szentmisével záródó nap minden percében voltak, akik a
falu különböző részéből a beosztás szerint imádkoztak az
Oltáriszentség előtt.
Az örökös szentségimádási
napok
nem
újkeletűek.
Hajnald Lajos erdélyi püspök
1859-ben körlevélben hívja fel
az egyházközségek híveinek
figyelmét arra, hogy ne szűnjön meg szünet nélkül imádni
az Oltáriszentségben jelenlévő
Úr Jézus Krisztust. Azt is
említi a püspök, hogy az örökös szentségimádás az idők
viszontagságai miatt kezdett kimenni
a szokásból, ami –idézem- :
,,Erdély egyházában egykoron
a
keresztény
katholikus híveknek jó
alkalmat
szolgáltatott
szent hitük nyilvánítására
és szilárdítására, Isten
iránti szeretetük gyakorlatára, lelkök enyhítésére s
szorongatott
szivöknek
megvigasztalására,,.
Isten szolgája Márton
Áron püspök 1939 december 20-iki körlevelében
arra kéri papjait, hogy

Elsőáldozók—2014

Feltámadás után
Albert Margit

A

mint az ének mondja: „Krisztus feltámadott” és mi is feltámadunk a bűnből.
Karácsonykor, de különösképp Húsvét szent vasárnapján bebizonyosodott, hogy hosszú hallgatás után Csíkdánfalván is
beindult a kulturális élet.
Ez első sorban köszönhető
a helyi tanács vezetőinek,
de nem utolsó sorban köszönet és elismerés illeti
azokat a személyeket, akik önzetlenül
és odaadóan foglalkoznak a fiatalokkal,
a zenészekkel, énekesekkel. Itt említeném Katona Melindát, Zsók Leventét,
Farkas Máriát, Ádám Ellát, Both Ágostont, stb.
Lélekemelő muzsikájukért dicséret

illeti a Vonószenekart, élén Kajtár József prímással, valamint a megható
zenéjükért a Fúvószenekart Urszuly
Árpád tanár vezetésével. A Vonószenekar és a szólisták (Vizi László, Kajtár
Erzsébet, János Szabolcs, Bodor Zsuzsanna, Both Ágoston, Ádám Farkas

Ella, Dobos Zsolt és
Dobos István) által
előadott műsor aktuális, szép, szórakoztató
meg tanulságos volt,
különösen a műsor
fináléja tetszett a legjobban.
Remélem minden jelenlévő jól érezte magát az előadáson. Szeretném, ha az elkövetkező időben ez a
szép kezdet folytatódna, és minél többen
térnének be a kultúrotthonunkba,
hasonló előadások megtekintésére.
Végül tiszta szívemből gratulálok az
amatőr énekeseinknek, a zenészeinknek! Csak így tovább! Isten adjon hozzá erőt, egészséget, kitartást és soksok ambíciót az elkövetkező időben.
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Tavaszi „zsongás” – az óvodában
tak a nagyobb szervezést igénylő tevékenységeink, melyek tervezését már
a múlt ősz flyamán elkezdtük.
A Másként hét (Tudj meg többet,
légy jobb címmel) nagyon sok, színes
programot tartalmazott.
A könyv szeretetére való nevelést
nem lehet elég korán elkezdeni. A hét
első napján a falusi könyvtárba látogattunk el,
ahol megismertük a
könyvtári szabályokat és kölcsönöztünk egy mesés könyvet. A hétből egy
napot a sportnak szenteltünk, ennek
keretén belül A Csíki Csóbbanóban
töltöttünk el egy kellemes délelőttöt.
„Egy nap és egy éjszaka az óvodában”
címmel, kipróbáltuk, hogy milyen az
„ A nap szeme idelát,
estét és az éjszakát az óvodában töltekedvet nyílik a világ.”
ni: sötétedés előtt kincset keresni az
(Balogh József: Tavasz)
udvaron, forró csokit kortyolgatni a
ügymozdító
Március:
első társakkal, közösen készíteni el a vaszombatján óvodánkban megrendeztük a Kiskurutty játékos műveltségi vetélkedő helyi szakaszát. A
négyfős csapat a Pitypang nevet viselte és április 11-én részt vettek a csíkszeredai Aranyalma Óvodában megrendezett megyei szakaszon is. Versenybe szállhattak más csapatokkal,
ahol ügyeskedésükkel a negyedik
helyezést érték el.
Márciusban az óvoda gyerekei két
bábelőadást láthattak. Egyik zenés
bábelőadáson egy török népmese került feldolgozásra, A szarvasfiú címmel. Viszont láthatták és hallhatták a
dorombot és a kobozt, de megismer- csorát, sötétedésig focizni, az óvodában
kedtek még ké népi hangszerrel és mondani el az esti imát közösen és
azok hangjával: a török kavallal és a reggel a csoportszobában ébredni. A
bendirrel. A második bábelőadáson következő nap a művészetekre fektetegy magyar népmesét láttak , Mi van tük a hangsúlyt, utána jártunk, hoa ládikóban? címmel.
gyan lesz az agyagból edény Vízi Jenő
Március 14-én a nagyobb korsztály bácsi fazekas műhelyében. A kisebbek
részt vett az iskolánkban megrende- a csíkmadarasi péksébe megfigyelhetzett ünnepélyen: a közösen elkészített ték, hogy hogyan lesz a búzából kekoszorút a Petőfi Sándor költő szobrá- nyér. Utána megcsodálták Tankó Mához helyezték majd megnézték a na- ria nyugalmazott tanító néni Babahágyobb diákok ünnepi előadását a Mű- zát. Egy tartalmas Másként hét után
velődési Házban - erősítve és alakítva mindenki otthon készült a Húsvétra.
ez álltal a népi hagymányaink ismereA vakációról visszatérve megtartottét és a nemzeti identitástudatot.
tuk a Föld napját, melynek mottója:”
Idén is megtartottuk a Víz Világ- Te vagy a KINCS és a FÖLD, amelyen
napját, mellyel a víz mint éltető ele- élsz. Vigyázz rá!” A tavalyi mesénkkel,
münk fontosságára próbáltuk felhívni a meglévő ismereteket próbáltuk gyaa gyerekek figyelmét. Mottónk ugya- rapítani. A hulladék szelektálását már
naz volt mint tavaly „VíZ! Se ízed évek óta a csoportban alkalmazzuk,
nincs se zamatod, nem lehet meghatá- ami reméljük hatásos lesz majd a
rozni téged… nem szükséges vagy az jövöben. És a mesénk végét idén sem
életben: maga az élet vagy.” (Antoine hagyjuk ki: „.....A Nap nem keresett
de Saint-Exupéry)
tovább. Érezte, hogy a gyerekekre van
Április- ” füttyös fiú”-ban folytatód- szükség, és minden erejével Őket kezd-

Kajtár Klára és Erőss Kinga
óvónők

R

te tanítani: Színpompás virágokat szórt
a lábuk elé, hogy a gyerekek megszokják a növényeket maguk körül. Egész
nyáron egészségesre sütötte kis testüket, hogy legyen erejük télire. Titkos
üzenetet súgott a fülükbe, hogy lássák
milyen gyönyörű a természet amely
szebbé teszi életüket és védjék minden
erejükkel otthonukat a Földet(…)„ Ne
félj KINCSEM! Megmenekülsz! Elhasznált tested védi sok-sok gyermek! Okos
felnőtté cseperednek majd, és nem felejtik el mennyi szép élményt kaptak
tőled, amikor még kicsik voltak. Ha
majd felnőttek lesznek, akkor sem fognak cserbenhagyni téged. Megtisztítanak, és megtanulnak úgy élni rajtad
csodaszép KÉK BOLYGÓ, hogy ne fájjon neked!”
„Virághabos víg” Május - E Hónap
első és legszebb ünnepe, az Anyák napja. A gyerekek dallal, verssel és ajándékkal köszöntötték a számukra legfontosabb és legkedvesebb személyt, az
édesanyákat, a nagymamákat és azt
kívánták: „ Anyák napja legyen többször legalább egy héten ötször!” (Tali
Gitta: Legyen többször!)
Május következő ünnepe, a Madarak
és a fák napja. Herman Ottó természet
tudós azt ajánlta, hogy
„.... évente
egy nap szenteltessék a madarak és a
fák védelmében.” – mi ezt a napot úgy
ünnepeltük, hogy meglátogattuk az
öreg vackorfát a Cseretetőn. Most is
olyan mint az előző években: magas,
szép , tavasszal virágzik, ősszel terem
és sok vetési varjunak ad szállást.
Szeretjük a fákat, a madarakat, a
természetet, szeretjük a tavaszt és
tovább folytatjuk, a felfedezést, a rácsodálkozást a munkát és a„zsongást”
benne.
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Hírek a Petőfi Sándor Iskolaközpontból
Fantasztikus 5 hét Portugáliában

A

csíkdánfalvi Petőfi Sándor
Iskolaközpont 15 diákja 2
kísérőjével célba vette Portugáliát
február 9-én. Nagy lehetőség volt
ez számunkra, talán életünk legfontosabb pontjának számít, hisz

rengeteg tapasztalatot szereztünk.
Első repülőutunk életre szóló élmény volt. 4 órát utaztunk a felhők
fölött. A repülőtéren már várt minket az idegenvezetőnk, aki román
származású volt, így könnyebb volt
a kommunikáció a helyiekkel. Barátságos fogadtatásban részesültünk, majd az 5 hét alatt megtapasztaltuk, hogy a portugál emberek nem csak vendégfogadáskor
barátságosak, hanem mindig. A
szállásunk a 3 csillagos Tryp
Montijo Parque Hotelben volt, a
reggelizés is a hotelben történt, az
ebédet a munkahelyeinken fogyasztottuk, este pedig a Porque Nao?

étteremben vacsoráztunk. Heti 5 napot dolgoztunk, naponta 4 órát, szombaton és vasárnap meglátogattuk Portugália nevezetességeit, az oceánt és
Fatimát is. Emellett délutánonként
portugál órákat is tartottak nekünk. 3
csapatra oszlottunk: két csapat farmokon, vagyis vendéglátóiparban dolgozott, a harmadik csapat pedig borászatban. Az 5 hét során három nyelven
folyt a kommunikáció: románul, angolul és portugálul. Sokat tanultunk,
sokat tapasztaltunk, és hálásak vagyunk ezért a lehetőségért. Köszönjük
azoknak, kik lehetővé tették mindezt
számunkra.

Horváth Mária, XII. osztály

„Tudj többet, légy jobb!”
Both Annamária,
Bálint Enikő tanítónők

I

dén is, mint az előző években,
április első hetén volt a „Tudj
többet, légy jobb!” országos szintű
iskolai program. Ez a hét is színes,
érdekes és hasznos programokban
bővelkedett. Minden napnak másmás témája volt.
A hét tehetség-nappal kezdődött.
Minden osztályban reggeli üzenettel
indult a nap, amelyen a tanítónők
ismertették a tanulókkal a heti tevékenységeket, majd a gyermekek plakátokat készítettek. A Gyerekcsillag
születik program keretén belül a gyerekek megcsillogtathatták tehetségüket. A délutáni divatbemutatón az IIV osztály „manökenjei” divatosabbnál divatosabb öltözékekben léptek a
„kifutóra”. A Táncházban a gyerekek
együtt táncoltak tanítóikkal Karda
László táncoktató vezetésével.
A keddi nap az egészség jegyében
zajlott. Ételpiramist készítettek az
osztályok, majd a megbeszélés következett. A gyerekek csoportokban dolgoztak. Nagyszerű munkák születtek. Persze a gyümölcs- és zöldségsaláta készítése sem maradhatott el
erről a napról, melyet nagy étvággyal
fogyasztottak el a gyerekek. A délelőtt folyamán ifj. Holló István testnevelő tanár irányításával osztályonként különböző versenyeket szervezett, ahol ügyességüket, erősségüket
és gyorsaságukat mérhették össze a

gyerekek. Délután nagy izgalommal
vettek részt azon a közös tevékenységen, ahol már osztályok között folyt a
versengés. A legizgalmasabbnak és
legsikeresebbnek a kötélhúzó verseny
bizonyult. Még a tanítónők is beszálltak a versenybe.
A szerda délelőtt közös tevékenységgel kezdődött. A tanulók két tudományos filmet néztek meg az állatok-

ról: az első film Galápagos szigetvilág
növény- és állatvilágáról szólt, ahol
rengeteg érdekességet tudtak meg a
gyermekek, majd egy másik filmben a
tigrisek mindennapjaiba tekinthettek
be. Ezután osztályonként beszélgetőkör következett a látottakról, majd
kiscsoportos tevékenységek. Délután
ismét közös tevékenység volt az I-III.
osztálynak: Szőcs Judit hittan szakos
tanár nénivel a „Legyetek jók, ha tudtok!” című filmet nézték meg. A IV.
osztályosok a Kenguru Nemzetközi
Alkalmazott Matematika Verseny
helyi szakaszán mérték össze tudásu-

kat.
Csütörtökön, az irodalmi-napon az
osztályoknak szétváltak az útjaik. A
délelőtt két témára épült. Az elsőben
egy rendkívüli szülinapi ünnepség keretén belül a gyerekek bemutatták az
ünnepeltnek kedvenc meséjüket, versüket. A másodikosok és a negyedikesek
felolvasó-délelőttöt tartottak. Ezután a
Mit mesél a Tavasztündér? című versenyre készültek a gyermekek. Húsvéti
képeslapokat készítettek különböző
technikákkal. A délutánra tervezett
séta, ahol a tavasz ébredését figyeltük
volna meg, az időjárási viszonyok miatt
elmaradt. Így a tavasz ébredése plakátokon elevenedett meg. A gyerekek csoportokba szerveződtek és különböző
anyagokat felhasználva készítették el
az általuk elképzelt tavaszt. A harmadikos tanulók, mivel idén voltak elsőáldozók, a tanító nénikkel és a hittantanár nénivel egy háromnapos felkészítő
táborban vettek részt Marosfőn.
A hét utolsó napján lelkileg is a húsvétra készülődtünk. A gyerekekkel különböző technikákat alkalmazva tojásokat festettünk, díszítettünk. A másodikosok néhány szülő segítségével írott
tojásokat is készítettek. Továbbá beszélgettünk a húsvétról, bibliai személyekről és húsvéti képeslapokat készítettünk.
Összegezve ezt a hetet elmondhatjuk,
hogy sikeres volt. Többet tudtunk meg,
így jobbak lettünk! J Köszönjük szépen
Szőcs Judit és ifj. Holló István betanító
tanárok, valamint a szülők segítségét!
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Európai parlamenti választások - 2014
Böjte Csaba: hiszek a kimondott szó erejében, hiszek a bölcs párbeszédben,
ezért elmegyek szavazni.

N

agyon
fontos,
hogy minél több
magyar embert küldjünk Brüsszelbe, azért,
hogy ők a mi közös hangunkat hallassák. A
hitemet szeretném a
jelöltek
tarisznyáiba
tenni, útravalóul” –
hangsúlyozta Böjte Csaba ferences szerzetes az
európai parlamenti választások fontosságáról
szólva, majd hozzátette:
,,politikusainknak párbeszédet kellene folytatniuk még akkor is,
hogyha az ellenzékről
van szó. Szükség van
arra, hogy munkájuk során nyissanak
a román vezetők felé is.”
Böjte Csaba üzenetében rámutatott,
hisz a kimondott szó erejében, a bölcs

párbeszédben, ezért elmegy szavazni,
és mindenkit arra biztat, hogy vegyen
részt a választásokon és támogassa
szavazatával azokat, akik vállalják,

hogy
egyházainkat,
népünket
képviselik
majd a bukaresti, a
budapesti, a brüsszeli
döntéshozó fórumokon.
,,Jézus hitt a párbeszéd erejében. Ha megnézzük az ő életet, azt
látjuk, hogy nem a csodáival váltotta meg a
világot,
hanem
az
őszinte, tiszta szóval.
Mindenkihez volt egy
jó szava. Hiszek a párbeszéd erejében, és ezzel a hittel kellene az
Uniót is meggyőzni. Mi
egykoron egy határok
nélküli Európai Unióban hittünk, ahol családjainkkal békésen élhetünk. Adná az Isten, hogy
ez meg tudjon valósulni” – hangsúlyozta Böjte atya beszédében.

Semjén Zsolt: az RMDSZ jó választási szereplése nemzeti érdek

K

ét feladatunk van az Európai Unióban: az egyik az,
hogy keményen képviseljük a magyar nemzeti érdekeket, a másik,
hogy az Uniót a keresztény civilizáció értékeinek irányába mozdítsuk
el. Az Uniót ugyanis nem elszenvedni kell, hanem alakítani. Ezért fontos, hogy a magyar nemzetrészek –
így az erdélyi magyarság is – minél
nagyobb arányban jelen legyen az
Európai Parlamentben – jelentette
ki Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese az Erdélyi
Magyar Televíziónak (ETV) adott exkluzív interjújában. A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke a közel fél
órás beszélgetésen kifejtette: az RMDSZ
feladata az erdélyi magyar érdekek képviselete, ezért legitimnek tartja a Szövetség jelenlétét a szocialista többségű
román kormányban. „Általában véve,
amikor valaki egy pártcsaládhoz tartozik, azt köti a tekintetben, hogy azon
politikai pártcsalád vonatkozásában
kössön pártkoalíciót. Ez így van a gyűjtőpártok és az ideológiai pártok esetében.
(...)Tudom, sokan támadták az RMDSZt a szocialistákkal való koalíciókötés

miatt. Az RMDSZ esetében azonban
más a helyzet, mivel itt kisebbségvédelemről van szó, következésképpen
az RMDSZ legfőbb feladata az erdélyi magyar kisebbség képviselete.
Nem az RMDSZ-en múlik, hogy a
jobboldal nem tudta kellőképpen
összeszedni magát, és a szocialisták
kormányoznak. Az RMDSZ-nek a
feladata az, hogy a mindenkori szituációban próbálja a magyar nemzeti érdekeket érvényre juttatni – hangsúlyozta a KDNP elnöke. Hozzátette, a magyar kormány támogat minden, a magyar érdeket képviselő

határon túli politikai szervezetet. Azt kell belátnia mindenkinek, hogyha az RMDSZ megroppan, és nem éri el az öt százalékos küszöböt, nem kerül be a
parlamentbe, akkor nem egy
másik magyar párt fog bekerülni. (...) Az RMDSZ képes erőből
képviselni a magyar érdekeket.
Ebből kifolyólag magyar nemzeti
érdek, hogy az RMDSZ minél
jobban szerepeljen most például
az EP-választásokon, ezért a
magyar kormány nevében arra
kérek minden erdélyi magyart függetlenül a politikai beállítottságától,
hogy menjen el a választásokra és
szavazzon az RMDSZ listájára. Mert
ez teszi lehetővé azt, hogy erős magyar képviseletünk legyen Brüsszelben, és ez teszi lehetővé azt, hogy
erős képviseletünk legyen Bukarestben is. Tehát politikai beállítottságtól függetlenül szavazzanak az
RMDSZ-re, mert az RMDSZ súlya a
magyar érdekképviseletnek a súlyát
növeli Brüsszelben – szögezte le a
magyar kormány miniszterelnökhelyettese az interjúban.
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Kiemelt figyelem a kistelepüléseknek
Interjú Borboly Csabával, a megyei tanács és a csíki területi RMDSZ elnökével

N

éhány éve indította el Hargita
Megye Tanácsa a kisfalvak modernizációját megcélzó programját,
amely elsősorban a háztartások villanyárammal történő ellátását, valamint az
iskolák, óvodák és utak felújítását is
magában foglalja. Emellett pedig még
számos jelentős helyi probléma vár
megoldásra, sok mindenben szenvednek szükséget a kisfalvak lakói. Erről
beszélgettünk Borboly Csaba megyeelhelybéliek kalákában végeztek javítánökkel.
si vagy felújítási munkálatokat isko– Miért kezdeményezte ezt a prog- lák és óvodák épületeiben, nagy sikeramot a megyei tanács?
re volt, így idéntől a vidéki kultúrott– Abból a felismerésből indultunk ki, honok esetében is alkalmazzuk ezt,
hogy a kisfalvak elnéptelenedését csa- hiszen bebizonyosodott, hogy képesek
kis úgy állíthatjuk meg, ha a városoké- vagyunk önerőből, kevés pénzből sohoz hasonló körülményeket teremtünk kat megvalósítani, ha megvan hozzá
ezeken a településeken, ami elsősorban a kellő akarat és összefogás. Továbbá
villany- és ivóvízhálózat kiépítését je- a Kisfalu program keretében meghirlenti, hiszen például a megyében sok detnénk a jövőben a Kisinternet progembernek nincs hűtőszekrénye, nem ra mo t , a me l l ye l s zé l e s s á vú
használ számítógépet. A helyzet javítá- internetszolgáltatást tennénk elérhesa érdekében 2010-ben indítottuk el a tővé azokban a kisfalvakban, ameKisvillany programot, amellyel a legfel- lyekben még mobiltelefonos lefedettjebb 100–200-as lélekszámú települése- ség sincs. Mindemellett számos olyan
ken bővítettük az elektromos hálózatot, kezdeményezésünk van, amely a kisaz elmúlt években több mint 10 falu- falvak felemelkedését szolgálja.
ban, amivel több mint 500 háztartás
kapcsolódhatott rá a rendszerre. Idén – Nevezzen meg párat!
Borzont, Gyergyóhodos, Sikaszó és Li- – Említettem már a kalákakezdebán került fel a listára. A villanyáram ményezést, amelyet bővíteni szeretbekötése mellett több száz háztartásba nénk, így iskolák, óvodák, művelődési
vezettük be a vizet és oldottuk meg a házak javítása mellett orvosi rendeszennyvízelvezetést, számos utat felújí- lők, ravatalozók, ima- és hittantertottunk. Emellett központi segítséget is mek felújításában is részt vehetnek a
kaptunk: idén az Országos Településfej- helyi közösségek, mert így sokkal kilesztési Program (PNDL) révén együt- sebb a költség, és nem utolsósorban
tesen 25 millió lejt kapnak a települé- az emberek is sokkal jobban értékelik
azt, amiben a saját kezük munkája is
sek az említett munkálattípusokra.
benne van, nem pedig egy közbeszer– Összesen hány kistelepülés van zésen nyerő kivitelező cég végzi el a
a megyében?
feladatot. Továbbá a megyei tanács
– Hargita megye a kisfalvak megyéje, vidékfejlesztési egyesületén keresztül
237 településéből 100 kisfalunak szá- pályázati úton támogatjuk a székely
mít, amelyek többségében elvégeztük közösségi konyhák működését, mivel
az említett munkálatokat vagy azoknak ezek kiegészítő jövedelmet jelenthetegy részét.
nek sok gazda számára, az ott feldol– Még milyen fejlesztések várha- gozott gyümölcsöt értékesíteni tudják
a havi hagyományosterméktók a program folytatásaként?
– Ezentúl a villamosítást kalákamód- vásárokon, akárcsak a faluba látogató
szerrel szeretnénk folytatni: a megyei turisták körében. A tejbegyűjtő köztanács megvásárolja a vezetékeket, a pontok létesítését hasonlóképpen setranszformátorokat, a munka azon ré- gítjük.
szét pedig, amely nem igényel szakem- – Mindez elegendő ahhoz, hogy
bert, a helyiek végzik el. A kezdemé- megállítsa a kistelepülések elnépnyezésünknek, amelynek nyomán a telenedését?
tartalékalapunkból kiutalt pénzből a – A sor itt nem ér véget. Az egyhá-

zakkal együttműködve próbáljuk megakadályozni, hogy az iskolák és óvodák
megszűnjenek a kisfalvakban, hiszen
ezek kulcsfontosságúak ebben a kérdésben. A felekezetek jól tudnák működtetni az ilyen iskolákat, ezt már
bebizonyították a múltban, és hát ami
már bevált, az ezentúl is be fog válni.
És nem elég csak megtartani ezeket az
iskolákat, hanem el kell érni, hogy a
diákok ugyanolyan színvonalú oktatásban részesüljenek, mint a községközpontokban vagy városokban tanuló
társaik, éppen ezért délutáni oktatás
beindítását is tervezzük, természetesen a tanfelügyelőséggel együttműködve, hogy a kistelepülések gyermekei
felzárkózhassanak. Ugyancsak fontos,
hogy ezeket a helységeket rendszeres
buszjáratok kössék össze a városokkal,
hiszen gondolnunk kell azokra, akiknek nincs autójuk, vagy azokra a fiatalokra, akik középiskolába ingáznának,
tehát meg kell adni nekik a lehetőséget a könnyű kapcsolattartásra a térségbeli központtal. Még meg kell említsem a népviseletek elkészítésérebeszerzésére évente kiírt pályázatunkat, amely az identitás megőrzését
célozza, akárcsak a faluházak vagy
tájházak létesítése, amely téren szintén lépéseket tervezünk. Mindaz, amit
elmondtam, szintén a kistelepülések
életének felvirágoztatását szolgálja.
– Hosszú távon milyen hatása
lehet ennek a programnak, mi a
céljuk?
– Meggyőződésünk, hogy a körülmények javításával megállíthatjuk és
akár visszafordíthatjuk a kisfalvak
elnéptelenedésének folyamatát. Elképzelésünk szerint ezekkel az eszközökkel a hagyományos értékeket, a természeti kincseket segítjük megőrizni, valamint a hagyományos mesterségeket,
a kézművesség népszerűsítését is támogatjuk, amelyek megélhetést, jövedelmet biztosíthatnak számos fiatal
családnak. Tehát nem elegendőek az
imént felsorolt fejlesztések, hanem
ezek generálhatják a munkahelyteremtést, és a fiatalok jövőképébe, reményeim szerint, egyre inkább belefér
az, hogy egy kistelepülésen élnek, dolgoznak, és nem utolsósorban megélnek. Úgy gondolom, a kisfalvak Székelyföld identitásának fontos őrzői,
ezért indítottuk el a programot, hiszen
kisfalvak nélkül nincs Székelyföld.
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III. Szent György-napi állatkiállítás és gazdanap
prilis 26-án került megrende-

Á zésre a III. Szent György-napi

állatkiállítás a csíkdánfalvi Kubikgödörben. A szemlén jelen volt a
felcsíki pirostarka-állomány színe
java. A szarvasmarhák mellett a
környék legkiválóbb lovait, juhait
vagy kisállatait is felvonultatták a
gazdák. Az igavonó lovak erejüket
és kitartásukat a fahúzató versenyen próbálhatták ki.
A szarvasmarhák mustráján a háromtagú zsüri Fülöp Zoltán, Bartalis Attila, Horváth Jenő, János Zoltán,
Albert E. Antal, Antal Gergely és
Fülöp Ferenc jószágainak ítélt oda
díjakat.
A kulturális műsor keretében fellépett a Vonószenekar, majd a
csíkdánfalvi Töpörtyűk néptánccsoport.
A rendezvényt a Csíkdánfalvi Polgármesteri Hivatal, a Csíkdánfalvi
Szarvasmarhatartó Gazdák Egyesülete és a Csíkdánfalvi Közbirtokosság közösen rendezte. Támogatóik

voltak: az RMDSZ Csík Területi Szervezete, Hargita Megye Tanácsa, Fiatal
Gazdák Egyesülete, Felcsík Kistérségi
Társulás, Tánczos Barna szenátor,
Eurocars SRL, INCOM EURO SRL,
Stage Company, Vendégház,
Csíkdánfalvi Vonószenekar, Dánfalvi
Ifjúsági Szervezet, Csíkdánfalvi Gazdabolt, Garden Proiect, DanTourist RDay, Salubritate, Ibolya Panzió, Székely Bújdosó, Kosza Vilmos, Simon Károly, Fülöp Béla. A szervezők köszönik
a támogatást.

Általános riadó gyakorlat az iskolában

M

ájus 15-én délelőtt 10:40kor riasztás-gyakorlatot
tartott a helyi katasztrófavédelem csoportja a megyei sürgősségi esetek felügyelősége utasítására. Egy földrengés utáni helyzetet szimuláltak a csíkdánfalvi
Petőfi Sándor Iskolában. A diákoknak bemutatásra került, hogyan kell viselkedni egy ilyen
esetben, majd az épületből való
sebesült-mentést és tűzoltást is
bemutatták.

J

Vízvezeték-bővítési munkálatok

 Állomás utca –Város –Ré: május 1930
 Fürdő –Kishegy –Oltfalva: június 213
 Felsőátjárótól felfele –Antal Marci
mező: június 16-27
 Ré utca: június 23-augusztus 1
 Bokor utca: július 28-augusztus 15
 Kishegy: augusztus 4-22
 Jakabfalva: augusztus 11-29
 Felszeg: augusztus 25-szeptember 5
 Középszeg: augusztus 25-szeptember
A továbbiakban a munkálatok ütem5 és szeptember 8-19
terve a következőképpen fog alakulni:
avában folynak Csíkdánfalván a
víz– és szennyvíz-vezeték bővítésének munkálatai. Ez egy európai
uniós projekt keretén belül valósul
meg, neve POS MEDIU.
Eddig a következő szakaszok készültek el:
 Alsóközépszegi mező
 Felsőközépszegi mező
 Kicsimező
 Oltfalva

 Abránok utcája: szeptember 15-26
 Város: szeptember 22-október 17
 Tokók utcája: október 13-24
 Zsókok utcája: október 20-31
 Középszeg: október 27-november 21
 Kajtárok utcája: november 17-28
A téli időszakra felfüggesztik a munkákat, majd a tél végén újrakezdik.
2015
 Középszeg: február 23-március 6
 Kajtárok utcája: február 23-március
13
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Turizmus, közösségszervezés, térségfejlesztésbetekintés a Felcsík Kistérségi Társulás munkájába
Katona Melinda,
Felcsík Kistérségi Társulás
Pályázatok
Az idei év zsúfoltan indult a pályázatok terén, mert a tavaly leadott nyertes önkormányzati pályázatok megvalósítása elindult és mindemellett az
idei kiírásokra is megpróbáltunk a
lehető legtöbb számban pályázatot benyújtani. Összesen tizenegy pályázatot
nyújtottunk be és öt nyertes pályázat
megvalósításán dolgozunk. A térséget
érintő, térségi programjainkra irányuló négy projekt közül kettőről mindenképp érdemes beszélni bővebben. Az
egyik a Felcsíki Kistérség kulturális,
történelmi és gasztronómiai értékeinek
feltérképezésére irányuló
hungarikumos pályázat a Vidékfejlesztési Minisztérium kiírásában. A pályázat pozitív elbírálásban részesült és

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

Szerkesztőség
Kiadja:
Csíkdánfalva Önkormányzata
Munkatársak:
Albert Margit
Bara Ferenc plébános
Bálint Enikő és Both Annamária
Both Norbert
Dr. Zsók Izabella
Kajtár Klára és Erőss Kinga
Katona Melinda
Szabó Imre
Készült az Alutus Nyomdában

TÁMOGATÓ AZ RMDSZ ÉS A
COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY

márciustól a kutatómunka is elindult.
A felcsíki térségben előbb kérdőívezés, majd a szakemberek körében a
fókuszcsoportos interjúkészítés révén
szeretnénk
megtalálni azokat a
„siculicumokat”, amelyek turisztikai
vonzereje pozitív hozadékkal szolgál
majd térségünknek. A másik ugyancsak hasznos projekt a Hagyományos
csíki lakóházak korszerűsítésének
helyes módszereit mutatja be. Ez a
pályázat, amelyet a Csík Leader Akciócsoport írt ki, szintén pozitív elbírálásban részesült. A pályázat keretében elkészült tervek célja, hogy előkészítsék egy-egy település legsürgősebben fejlesztésre vagy védelemre szoruló részének a kiviteli tervezési folyamatát. A három kistérségi társulás együttműködésében a következő
pályázatok kerültek benyújtásra,
egyenként 20.000 eurós értékben:

Felcsík Kistérség: a hagyományos
csíki lakóházak korszerűsítésének helyes módszerei
Alcsík Kistérség: a csíki falu köztereinek és vízhasználatának
regenerálása
Pogányhavas Kistérség: csűrök újrahasznosítása a csíki falvakban
A pályázatok egyelőre a támogatási
szerződés aláírásának fázisában vannak.
Rendezvények
A tavalyi évben először szerveztünk
kistérségi gyermeknapot. A rendezvény résztvevői számának és a prog-

ramok sikerességének köszönhetően
úgy döntöttünk, hogy ebből a rendezvényből érdemes hagyományt teremteni, így az idén május 23-án második
alkalommal szervezzük meg ezt a
napot a felcsíki iskolák tanulóinak. A
rendezvény programkínálatát színesebbé tettük, így az idén az ovisok is
kapnak számukra megfelelőt. Az VVIII-as tanulók csapatokba verbuválódva mérhetik össze rátermettségü-

ket és tudásukat. A versenyszámok
végén, a tavalyi évben a
csíkszentdomokosi Márton Áron Iskola által megszerzett vándorkupa az
idén új gazdához kerülhet. Az I- IV-es
tanulók számára a Caritas Családsegítő Szolgálat és a Zöld Székelyföld
Egyesület önkéntesei szolgálnak izgalmas programokkal, de az esti bábszínház is az ők, illetve az ovisok kedvére
szolgál. A bábjáték címe „A fakalinka
és a pereputty”, szerzője R. Molnár
Erzsébet és délután 17.30-tól kerül
előadásra a csíkkarcfalvi Mártonffy
György Általános Iskola tornatermében. A rendezvény célja, hogy teremtsünk egy helyet, ahol a felcsíki gyerekek megismerkedhetnek egymással és
felismerhetik azt, hogy bár más községekből érkeznek, mégis közös a hovatartozásuk, egy kistérségi közösségben élnek.
Együttműködések
A felcsíki kistérségi ülések legutóbbi
házigazdája Madéfalva volt, ahol a
község kezdeményezésére indított Turisztikai Desztináció Menedzsment
(TDM) rendszer kistérségi hasznosságáról és a munkafolyamat elindításáról egyeztettek a hivatali és közbirtokossági elöljárók. A turisztikai rendszer kialakítása csak úgy lehetséges,
hogyha legalább térségi szinten
együttműködés jön létre az önkormányzatok, közbirtokosságok, iskolák,
civil és vállalkozói szervezetek között.
Egy tudatos felkészülésre és határozott hozzáállásra van szükség minden
részről ahhoz,
hogy Dél Tirolhoz hasonlóan
valóban hatékonyan lehessen
kialakítani egy
turisztikai
desztinációt a
csíki térségből
is. Az, hogy térségünkben van turisztikai potenciál,
az nem kérdés, az viszont, hogy ezt
mennyire és hogyan aknázzuk ki, rajtunk is múlik. Ez a rendszer új munkahelyeket teremtene fiataljaink részére és egy olyan fejlett életszínteret,
ahol jó élni és érdemes itthon maradni. Ezt a munkát folytatni kell, a madéfalvi Tour Inform irodával együttműködésben ezen a lehetőségen továbbra is dolgozunk!

