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A TARTALOMBÓL:
Adventi koszorú
Dánfalván
2. oldal

Hírek a Petőfi Sándor Iskolaközpontból
3. oldal

Év végéhez közeledve köszönetemet fejezem ki a Polgármesteri Hivatal
alkalmazottainak, az Önkormányzati Képviselőknek a programokban,
az önkormányzatban kifejtett tevékenységeikért, az Egyháznak, az Iskola és Óvoda munkaközösségének, a Közbirtokosságnak, az Ifjúsági
Szervezetnek (DISZ), a civil szervezeteknek, a Harangszó munkatársainak, valamint a faluközösségnek a jó együttműködésért.
MINDEN CSÍKDÁNFALVI LAKOSNAK, VALAMINT AZ IDEGENBEN
TARTÓZKODÓ VAGY ELSZÁRMAZOTT DÁNFALVIAKNAK IS KÍVÁNOK ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT, TOVÁBBÁ EGÉSZSÉGBEN,
MEGÉRTÉSBEN, ÖRÖMÖKBEN ÉS SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG
ÚJ ÉVET!

Bőjte Csongor-Ernő, polgármester
Advent az óvodában
4. oldal

Könyvbemutatók
Csíkdánfalván
5. oldal

Csíkdánfalva 1940
és 1945 között
(ötödik rész)

2013. december 25-én este 7 órától hagyományos karácsonyi koncertre kerül sor Dánfalván. Az előző évektől eltérően a Fúvószenekar mellett fellép a Vonószenekarunk és szólistái, továbbá a
csíkdánfalvi ifjúsági szervezet egy rövid karácsonyi műsorral és
tánccal. A belépés ingyenes, adományokat elfogadunk.
Várjuk szeretettel!
 2013. december 22-én, vasárnap este 8 órától a csíkdánfalvi kultúrotthonban lép fel
Maksa Zoltán magyarországi humorista.
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Karácsony a szeretet ünnepe
Bara Ferenc plébános

I

sten Szolgája Márton Áron püspök úr két képet őrzött hálószobájában, mindkettő Máriát ábrázolta.
Az egyik MADONNA kép: Mária,
karján a kis Jézussal. A képen Mária
kedves fiatal anya. Nemcsak önmagáról, hanem a világról is megfeledkezve szorítja szívéhez és gyönyörködik gyermekében. A gyermek pedig
édesanyja arcát simogatja. Mária
boldog, mert a gyermek egészen az
övé. A második kép a szoba falán a
PIETA, a fájdalmas anya. Mária arcán megkövült fájdalom. Szívéhez
szorítja halott gyermekét.
Madonna és Pieta között, nem volt
könnyű az út. A gyermek Jézussal is
az történt, ami ma is történik, amint
növekedett, lassan leszállott Mária
karjáról, fokozatosan kinőtt édesanyja védő szárnyai alól. Elindult és járta a maga útját. Tudjuk, merre vezetett ez az út: Názáret, Galilea, Jeruzsálem, Golgota.
Születés, önfeledt gyermekkor, öröm,
kemény munka, halál. Ezek a mi
életünk főbb stációi is.

Karácsonyra készülődve, álljunk
meg az első képnél és hagyjuk, hogy
szívünket átjárja a döbbenet. Ki is a
gyermek Mária karjában? Karácsonykor így énekeljük: ,,Mária karján égi a lény, Isteni kisded Szűznek
ölén. Egyszerű pásztor térdeden állj,

mert ez az égi, s földi Király,,.
Karácsony a szeretet ünnepe, mert,
Isten annyira szeret minket, hogy
egyszülött Fiát adta és adja nekünk. Vele akarunk találkozni karácsony szent ünnepén, az Isteni
Gyermekkel, hogy átadhassuk neki
félelmeinket, tévelygéseinket, hogy
ő vezessen bennünket tovább az ő
útján. Jézus útja, a mi utunk is. Ha
együtt megyünk vele, akkor a mi
életutunk is csodákkal lesz szegélyezve, Isten irántunk való szeretetének csodáival.
Karácsony szent éjjelén valamenynyien kicsit ismét gyermekké válunk. És pontosan erre az önfeledt
gyermeklélekre van szükségünk
ebben a rohanó, dübörgő világban,
amikor talán úgy hisszük, oly sok
minden ,,iszonyatosan,, fontos.
Ezen a szent éjszakán csak egy dolog lehet a fontos: a Végtelen Szeretet ott fekszik Kisded alakjában, a
betlehemi jászolban. És a miénk ez
a szeretet.
Áldott karácsonyt és boldog újévet
kívánok egyházközségünk minden
lakójának.

Adventi koszorú Dánfalván

2

013. november 27-én megrendeztük a kultúrotthonban az adventi koszorúkészítést. Rengeteg érdeklődő megfordult a termekben,
akik szebbnél szebb koszorúkat készítettek. Óvodásoktól kezdve idősekig voltak emberek. A program célja a közösségépítés, adventra
hangolódás. Az ifjúsági szervezet tagjai zsíros kenyérrel, meleg teával és különböző sütikkel szolgáltak a program ideje alatt. Miután
mindenki elkészítette az ízlésének megfelelő koszorút, az ifjúság nekilátott a falunak szánt koszorú elkészítéséhez. A koszorút azon a
héten, vasárnap az esti mise után a papbácsi megszentelte és megáldotta az ott lévő emberekkel együtt. Az egyházi kórus tagjai szép
karácsonyi dalokat adtak elő, míg ezalatt az önkormányzat kezdeményezésére szervezetünk tagjai forralt bort és meleg teát kínáltak
az embereknek. Az adventi koszorúkészítési program sikeresnek
bizonyult, reméljük jövőre is az ideihez hasonlóan számos érdeklődő
vesz részt.

Zsók Dalma
A csíkdánfalvi Önkormányzat köszönetét fejezi ki az ifjúsági szervezetnek, a tanítónőknek, szülőknek, gyerekeknek az adventi koszorúk készítésében való részvételért és az önzetlen segítségért.
Továbbá hálásan köszönjük a plébános úrnak és az újjáalakult egyházi kórusnak, hogy az adventi időben, vasárnap esténként, mise
után, részt vesznek a fénygyújtásnál, és szebbé teszik ezáltal ezt az
új szertartást.
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Hírek a Petőfi Sándor Iskolaközpontból
Dr. Zsók Izabella
tanárnő

O

któber 25-én a két IX. osztály
„kis gólyái” számára szervezte meg a gólyabált a két X. osztály.
A kilencedikes gólyák különböző
ügyességi versenyszámokban, fejtörő feladatokon mérték össze tudásukat és a legvégén a két legügyesebb,
legtalpraesettebb tanulót megkoronázták gólyakirálynak és gólyakirálynőnek.
November 29-én a végzős tizenkettedikes diákok szalagavatóját ünnepelte iskolánk. A Maturandus műsor és
bál helyszíne a Gáll Lajos Sportcsarnok
volt. A szalagtűző ünnepséget a két
szervező XI. osztály tanulóinak a pörgős marosszéki tánca nyitotta meg, ezt
követte az est fénypontja: végzős
diákok gyönyörű, báli ruhás angol
keringője. A táncok koreográfiáját
Juhász Levente tanította be, ezúton
is köszönjük lelkiismeretes munkáját. A feltűzött Maturandus szalag
sok jelentést hordoz, elválaszt a gyerekkortól, a diákévektől, összeköti
az iskolát az élettel, az élet nagy
kérdéseit idézi.
Az adventi időszak segít ráhangolódni a szeretet ünnepére. Az adventi várakozás, készülődés jegyében
teltek el a decemberi hetek. Minden

osztály adventi koszorút kötött, így
számolgatván a hátralévő napokat
Karácsonyig és a várva várt téli vakációig. A legszebb koszorúkat készítő osztályok jutalomban részesültek.

Szabó Julianna tanítónő

A

z iskola fontos feladata többek között a tehetséggondozás. Ennek érdekében a pedagógus akkor tesz a legtöbbet, ha lehetőséget biztosít a tehetség felismerésére és kibontakoztatására. Ranschburg Jenő gyermekpszichológus szerint
„mindenki jó valamiben”. Tehát meg kell találni gyermekeinkben, mi az, amiben jók.
Nem hagyhatjuk, hogy a tehetségek elkallódjanak, ezért
bátorítjuk tanulóinkat arra, hogy versenyeken vegyenek
részt, mérjék össze magukat másokkal. A
verseny jó hatással lehet a gyermekek fejlődésére, alkalmat ad arra, hogy a társakkal
való összehasonlítás során mindenki felmérje saját értékeit.
Csíkcsicsóban a Hej, hej, helyesírás! versenyen bebizonyították felkészültségüket és
tudásukat a csíkdánfalvi gyerekek. Dicsérő
oklevéllel térhetett haza Pál Dorka (II.SBS),
Gál Márton-Károly (III.SBS) és Szabó Dávid
(IV.SBS). A két elsős kislány Ábrahám Emese és Both Eszter második helyen végeztek.
Kozma Sipos Zselyke a másodikosok között,
Both Péter pedig a negyedikesek között bizonyult a legjobbnak. Mindketten I. díjat kaptak.

Iskolánk folyosói is
ünnepi
díszbe öltöztek a gyerekek színes, ötletes munkáinak köszönhetően. A kis és nagy diákok
négy nyelven - magyar, román,
német, angol – készítettek, ragasztottak, festettek plakátokat
az adventi ünnepkörrel kapcsolatosan. A diáktanács kézzel
készített díszekkel öltöztette
ünneplőbe az iskolánk előtti két
fenyőfát.
December 20-dikán kapják ki a
tanulók a régóta várt és jól megérdemelt vakációt.
ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYI
ÜNNEPEKET ÉS ÖRÖMÖKBEN
GAZDAG
BOLDOG
ÚJ
ÉVET
KIVÁNUNK MINDENKINEK!

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
(Ady Endre: Karácsony)
A 2013. december 12-én megrendezett balánbányai
Szépen, magyarul szavalóversenyen a negyedik osztályt Erőss Ervin és Süket Tamás-Előd képviselték.
Elsöprő sikereket arattak a harmadik osztályos versmondóink. A zsűri Geréd Ádám teljesítményét második
díjjal jutalmazta, az első helyezést pedig Simon Nórának ítélte oda.
A Csak tiszta forrásból népdalvetélkedő felcsíki
szakaszán Gál Mátyás (IV.SBS) szerepelt sikerrel,
ugyanis bejutott a verseny döntőjébe.
A Pertinax Egyesület 10. alkalommal
hirdetett mesealkotó, meseíró versenyt
magyar anyanyelvű IV. osztályos tanulók számára Aranytoll – F. Diósszilágyi
Ibolya Emlékverseny címmel. A tanulók
a meseírásra jellemző megadott szempontok alapján, valamint a véletlenszerűen kiválasztott szavak felhasználásával kellett, hogy megírják egyedi, ötletes meséjüket, legtöbb 120 perc alatt. A
megyei döntőn öt csíkdánfalvi meseíró
próbálkozott: Kajtár Anasztázia, Both
Péter, Gál Mátyás, Szabó Dávid és Zsigmond Botond Dávid.
Gratulálunk a versenyzőknek!
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Advent az óvodában
Kajtár Klára óvónő
„Nől a dér, álom jár, hó kering
az ág közt,
Karácsonynak ünnepe, lépeget a
fák közt.”
-Weöres Sándor-

K

ödnevelő November„ havában,
az óvodás gyerekek még jobban megismerhették egymást és saját
magukat, testrészeiket, érzékszerveiket és különböző játékok által megtapasztalhatták azok fontos szerepét is.
A hónap utolsó felében az „ Ép testben, ép lélek” téma körben, különös
figyelmet fordítottak az egészséges
életmód elsajátításának fontosságára.
Társasjátékok játszása közben, megismerték az egészséges és egészségtelen
ételeket és italokat. A Pitypang csoportosok, azon a héten ellátogattak a
fogorvosi rendelőbe, ahol megismerkedtek a fogászattal, és a fogorvos irányításával a helyes fogmosás technikáját gyakorolhatták.
„Deres, darázs December” beköszöntött az óvodába is, és meghozta az
Adventet, ami minden csoportban a
koszorúkötéssel és gyertyagyújtással
kezdődött.

A Napocska csoport adventi koszorúkötést szervezett a
szülők részére is.
December 3-án,
a
Papbácsi közreműködésével
Szeretetcsomagokat hoztak
Németországból az óvoda
összes gyerekének.
Mindenki egy saját rajzzal, valamint egy kedvenc verssel
vagy dallal köszönte meg az
ajándékot.
December 5-én, az óvodába
ellátogatott a nagyszakállú,
jóságos Mikulás apó, aki
minden gyereket egyformán megajándékozott.
Az óvodai nevelésben, az advent
óriási lehetőséget kínál a vallásos
nevelés megalapozására – az erkölcsi,
közösségi nevelés által.
Ebben az időszakban, minden nap,
adventi gyertyagyújtással kezdődik,
majd ezt követi a közös ima. Előtérbe
kerül, az adventi közösségi játékok
játszása: mint a Szeretetgomolya és
a Fogyószék című játékok. Adventben , az alvás előtti mese helyett, a
Gyerekbibliából olvasunk fel - Jézus
születésével kapcsolatos történeteket.

Ezáltal a gyerekek, nemcsak Jézus életéről szereznek ismereteket, hanem
megismerkednek a biblia nyelvezetével
is.
Adventi jó cselekedeteket gyűjtenek,
amit egymással is megosztanak. Elkészült barkácsolás által Jézus jászola gyűl a „jóságszalma” és napról napra
készül az a betlehemi istálló, ami körül
karácsnyi dalok csendülnek fel - egyszóval, várják, várjuk az ünnepet.
’’Azt kívánjuk karácsonykor, legyen
derű minden arcon. / Boldog érzés és
szeretet töltsön be majd minden szívet.”
Áldott, békés karácsonyt kívánunk.

A 2014-es Erdélyi Gazdaévkönyv bemutatása
Both Norbert

A

csíkdánfalvi Szarvasmarhatartók Egyesülete, az
Agrár Média Egyesület, valamint a 7határ internetes gazdaportál könyvbemutatót szervezett a Közbirtokosság székházában december 11-én.
A könyv bemutatása és az azt
követő megbeszélés és egyesületi
gyűlés közel 30 gazda részvételével zajlott. Az évkönyv egész
éven át változatos és hasznos
olvasnivalót ad. Rávilágít a gazdák dolgos hétköznapjaira úgy
az állattenyésztés, mint a növénytermesztés, legelőgazdálkodás, agroturizmus, erdőgazdálkodás, biogazdálkodás és
szakképzések terén. Később a könyv szerkesztői bekapcsolódtak a megbeszélés menetébe,
rálátva kicsit a
csíkdánfalvi gazdák gondjaira, problémáira.
Az egyesületi ülés keretében Zsók Jenő elnök ismertetett
egy aktuális pályázati lehetőséget, éspedig a tejhűtővásárlás programot. Úgy határoztak, hogy kihasználják a
lehetőséget, és hogy ha az egyesület megfelel a pályázati
kiírásban kért követelményeknek, akkor pályázni fognak.

Továbbiakban
a
településünkön május
11-én megszervezett
állatkiállítás és szeptember 28-i állatvásár programjainak a
beszámolója, kiértékelése és megvitatása
került napirendre.
A megbeszélés utolsó pontjaként
terítékre került a legeltetés, valamint a gazdák egyéb problémáinak a megbeszélése. Egyetértettek abban, hogy január
folyamán szükség lesz egy újabb egyeztetésre, mely a legeltetéssel kapcsolatos problémákra nyújt megoldást a következő időszakra.
Köszönetemet fejezem ki a gazdáknak a programokban
vállalt tevékenységükért, az újonnan alakult ifjúsági szervezet tagjainak valamint az önkormányzati képviselőknek,
a fúvószenekarnak, a vonószenekarnak, akik a közös cél
érdekében össze tudtak fogni, és szebbé tették ünnepeinket. Az új esztendő közeledtével a Harangszó hasábjain is kívánok a faluközösség minden tagjának bort,
búzát, békességet az új esztendőben!
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Könyvbemutatók Csíkdánfalván
Szabó Imre könyvtáros

D

ecember hónap folyamán egy
hét leforgása alatt három
könyvbemutató
színhelye
volt
Csíkdánfalva.
Mivel a kultúrotthon átépítés alatt
van, ezek helyszíneit hol a közbirtokossághoz, hol az iskola dísztermébe
kellett költöztetni.
December 12-én a sepsiszentgyörgyi Csutak Tamás szerző hozta el
Gáll Lajosról, falunk szülöttjéről szóló könyvét. Több osztály diákja vett
részt a bemutatón, nagy érdeklődéssel
követték a könyv megírásának körülményeiről szóló beszámolót. Sok érdekes részletet megtudtunk falunk szülöttjének életéről, tevékenységéről,
versenyeiről, sőt személyiségéről is.
Mint tudjuk, Gáll Lajos volt Csíkszék
első olimpikonja, részt vett az 1936-os
berlini olimpián. A csíkdánfalvi születésű atléta háromszor volt Balkánbajnok, hatszor nyert román bajnokságot, az 1930-as években Brassóban,
1940–44 között pedig Háromszéken élt
és sportolt, szabóműhelye volt Sepsiszentgyörgyön. A második világháború
végén, 1944 szeptemberében Korondon
agyonlőtték az oroszok. Holttestét
1947-ben nagy ünnepség keretében
vitték vissza Sepsiszentgyörgyre, ahol
újratemették. Bár három helység
(Csíkdánfalva, Sepsiszentgyörgy és
Brassó) vallhatja magáénak, a legtöbbet a háromszékiek tettek az atléta
nevének öregbítéséért. Sepsiszentgyörgyön már 1978-tól megrendezik a Gáll

S

závai Géza, Magyarországon élő
íróról nem sok gyerek hallott, pedig szép számmal írt gyerekkönyveket
is. Ellenben Dánfalva ötven év körüli
generációjának már ismerősen csenghet a neve, hisz itt kezdte 40 évvel
ezelőtt rövid tanári pályafutását. Elmondása szerint kellemes emlékek

Lajos-futóversenyt, 1991-ben megalakult a nemzetközi hírnévnek örvendő
Gáll Lajos Futókör, majd halálának
65. évfordulóján, 2009-ben, Csutak
Tamás kezdeményezésére, sírhantjára
kopjafát állítottak. Ezen az ünnepségen részt vett falunkból is egy küldöttség, élén az akkori vezetőséggel.
Csutak Tamás testnevelő tanár, kiváló hosszútávfutó atléta vezeti a Gáll
Lajos Futókört, neki köszönhető Életem a futás, Gáll Lajos emlékezete
című könyv megjelenése. A könyvről a szerző a következőket vallja:
„Nem azzal a szándékkal fogtam
neki felkutatni Gáll Lajos pályafutását, hogy majd egyszer könyvet
írok róla, egyszerűen szerettem volna többet megtudni életéről, eredményeiről. Minden újabb adat, fénykép, újságcikk, versenyeredmény
további kutatásra ösztönzött. Kétévi
munka után felmértem, hogy menynyi új információ került a birtokomba, és hogy ő mennyire rendkívüli,
fűzik a falunkhoz, pedig csak egy tanévet tanított a dánfalvi iskolában.
Ezért úgy gondolta, hogy erdélyi körútja során meglátogatja az itteni gyerekeket, tart egy előadást nekik eszességről, ötletességről, talpraesettségről,
meg nagyotmondásról. Elhozta nekik
eddig megjelent összes gyerekkönyvét,
mesélt róluk, de nagy érdeklődéssel
kérdezett ő is. Érdekelte, mire képesek? Lehetőséget adott arra, hogy
a gyerekek felmutathassák kreativitásuk gyümölcseit. „Üzletet” kötött velük. Lapokat osztott ki, és a
gyerekek 3 perc alatt minél szellemesebben kellett kiegészíteniük az
azokon található ábrákat, akár szöveggel is. A legötletesebb, legszellemesebb alkotásokat pedig egy-egy
könyvével jutalmazta. De egy gyerek sem ment el üres kézzel, akár-

eredményes sportoló volt. Akkor döntöttem el, hogy ezeket a sportszerető közönség elé tárom, ismerjék meg az első
és talán legeredményesebb székely maratoni futó életét.”
Csutak Tamás rengeteget kutakodott
brassói, sepsiszentgyörgyi meg csíkszeredai levéltárakban, átforgatott
halomnyi korabeli folyóiratot, a világhálón is segítettek neki, továbbá felkereste Gáll Lajos minden rokonát
(nyolcan voltak testvérek), ismerőseit.
Sok-sok hírt, fotót, érmet, kupát, oklevelet meg dokumentumot gyűjtött öszsze. Ezeket el is hozta eredetiben a
találkozóra. A végével a diákok érdeklődve vették körül a szerző asztalát,
közelebbről is megszemlélhették a
gyűjteményt, személyesen is szóba
állhattak a könyv megalkotójával.
Az önkormányzat az évi könyvvásárlási alapból 25 példányt vásárolt meg,
ezekből tíz az iskolai könyvtár, 15 pedig a községi könyvtár polcait fogja
díszíteni.

csak egy bőkezű télapótól, mindenki
részesült tarsolyából. Még a kísérő
pedagógusokat is megajándékozta egyegy könyvcsomaggal. A községi könyvtár sem maradt ki Szávai Géza adakozó kedvéből, egy teljes alkotói gyűjteménnyel lettünk gazdagabbak. Köszönjük szépen!
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Csíkdánfalva 1940 és 1945 között
(Ötödik rész)
Pál Zoltán történelemtanár

nak inganyagot gyári áron.
A népgyűlés úgy határoz, hogy az
z előző részben olvashattuk és
idő
előrehaladása miatt nem vállalbepillantást kaphattunk falunk
koznak
az idei len termelésre, amenyéletében 1945 kora tavaszán azokról a
nyiben
azok a földek, melyikek a
dolgokról, amelyek az itt lakókat foglentermelésre
alkalmasak volnának,
lalkoztatták és a háború miatt sok
már
be
vannak
vetve.
mindent újra kellett kezdeni. Igaz ezeA
n
é
p
g
y
ű
léshez fordult
ket már a kibontakozó új helyzethez,
Csíkszentmihály
Község is azzal a
rendszerhez kell igazítani, úgy hogy a
kéréssel,
hogy
a
csíkdánfalvi
Közbirtelepülés lakói érezzék azt, hogy érdetokosság
szíveskedjék
a
bomba
és
mes újra összefogni és a közösség fejlőtűzkárosultak
javára
valami
segély
dését szolgáló intézményeket segíteni,
valamint olyan döntéseket hozni, ame- megszavazni. A népgyűlés eleget tett
lyek segítik a talpra állást. Ugyanak- a felkérésnek, mert a csíkdánfalvi
kor minduntalan ott van az egymással Közbirtokosság megszavazott a
való törődés, az egymás megértése csíkszentmihályi tűzkárosultaknak
16 000 pengő gyorssegélyt. A
pengő, mint magyar pénznem
értéke az 1927-es kibocsájtásakor az aranyhoz viszonyítva
3800 pengő 1 kilogramm aranyat ért. Természetesen a második világháború után a pengő
erősen inflálódott, már közel
sem volt ilyen értéke.
Ezzel az összeggel járultak hozzá a csíkdánfalviak, a tőlük keletre fekvő település háború
okozta kárainak az enyhítésére.
Népünk ősi szokása szerint, poAz utolsó székely határőrök a Keleti Kár- litikai-társadalmi rendszerektől
függetlenül, a bajban segítettek
pátok védelménél 1944. őszén. Köztük,
jobbról az első sorban a csíkdánfalvi Já- egymáson, aszerint, hogy ki
mennyire volt rászorulva a senos Péter határőr (1894-1969)
gítségre. Ez történt akkor is,
iránti igyekezet is, még akkor is ha a m i k o r
a
r á s z o r u l ó
rövid távon kisebb-nagyobb vitákra csíkszentmihályiak segítséget kértek
kerül sor, de hosszú távon ott van az a szomszédos községektől.
igyekezet és megértés embertársaik
Ezen a népgyűlésen még két kérdésiránt.
sel foglalkoznak a csíkdánfalviak. Az
1945. május 6-án a népiskola nagy- egyik Biró Félix gömbfa kérése,
termében népgyűlést tartottak , ahol amelyből istállót szeretne építeni, de
jelen voltak a helyi Magyar Népi Szö- a népgyűlés a kérését elutasítja és
vetség vezetősége (Molnár György el- azzal érvvel, hogy ha házat és istállót
nök, Kosza Gergely titkár, Fülöp Félix akar építeni akkor települjön ki, mert
pénztárnok, Lukács István jegyző) ott kap házat és istállót is.
mellett Csíkdánfalva akkori előljárói,
A népgyűlés utolsó mozzanataként
Pál János községi bíró, Antal József Antal József községi jegyző ismerteti
községi jegyző és az iskola vezetősége a marha-beszolgáltatási rendeletet.
részéről Antal Kálmán igazgató-tanító. Ekkor, a csíkvármegyei Főispáni HiMolnár György elnök ismerteti a sep- vatal rendeletben utasította a csíki
siszentgyörgyi Textilművek R.T. által községeket is a kötelező marha betett felhívást a lentermelésre és kéri a szolgáltatás ügyében. Ezeket az állalakosságot, ha van még olyan bevetet- tokat a Vörös Hadsereg részére kellet
len földjük, ami lentermelésre alkal- beszolgáltatni. A kifizetés megtörtént
mas, akkor iratkozzanak fel mert a ugyan, de ezeket az állatokat áron
jelentkezőket a cég ellátja lenmaggal alul fizették ki.
és a len beszolgáltatás ellenében kap-

A

1945. május 27-én újabb népgyűlését
tartottak Csíkdánfalván, ahol hét fontos dolgot tárgyaltak meg, ami az akkori község közügyeit is érintette. A
jegyzőkönyv írója megjegyzi hogy, a
gyűlésterem zsúfolásig megtelt hallgató testvérekkel.
Ezzel kapcsolatosan Molnár György
elnök kifejti örömét az érdeklődés
iránt, majd előadja, hogy a Csíkszeredai Dolgozok Általános Gazdasági
Ipari Szövetkezet (DÁGISZ)
csíkdánfalvi fiók üzletének szükséges
volna megválasztani a vezetőségét.

A magyar királyi 32. határvadász
zászlóalj 3. századának parancsnoksága által kiállított dokumentum töredéke 1941 tavaszán. A névjegyzék
tartalmazza a katonai szolgálatra
bevonult négy dánfalvi honvéd adatainak töredékét, akik mindannyian
1941. április 26-án vonultak be a 32.
határvadász zászlóaljhoz. Gyimesbükkön kiállított névjegyzékben a következő honvédek szerepelnek:
Bojér Károly honvéd, 1910. április
14-én született.
Pál Joákim honvéd, 1914. január 2án született.
Szabó András honvéd, 1918. október
30-án született.
Kedves Ágoston honvéd, 1910. március 30-án született.
(Folytatás a 7. oldalon)
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(folytatás a 6. oldalról)
Kosza Gerő népi szövetségi titkár
felolvassa a jelöltek névsorát, aki között ott találjuk az üzletvezető igazgató
jelöltet Pál Andrást, az üzletvezető
jegyzőt Gál Tóbiás személyében valamint ideiglenes pénztárnokot Molnár
Györgyöt, az ellenőröket Albert Antalt
és Bodor Jánost. A válaszmányi tagok:
között Horváth Gergely, Csutak
György, Ambrus Dénes, Kajtár János,
Bálint János, Ábrahám István, Albert
Lajos, Kosza József, Gál Ferenc neve
szerepel. A népgyűlés határozata értelmében egyhangúlag elfogadják a jelölteket DÁGISZ vezetőknek.
Második napirendi pontban Biró János visszatért kántortanító ügyét tárgyalják. 1944. őszén a menekültek között, ott találjuk a községi előljáróság
mellett Biró János kántor-tanítót és a
tusnádi születésű Darvas Dénes plébá-
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nost is. Ezúttal szeretnénk elnézést
kérni ezen sorozat első részében, a
2012. augusztusi számban tévesen
közölt adatért, ahol Darvas Dénes
plébános neve helyett Szőcs Béla plébános nevét közöltük le.
A korabeli dokumentum a következőképpen méltatja a visszatért kántortanító esetét:
„Az elnök bejelenti, hogy Biró János kántortanító, aki 1944. szeptember elején elmenekült és csak most
tért vissza, kérte az egyháztanácsot,
hogy állásába helyezzék vissza. Az
egyháztanács az ügyben döntést nem
hozott, tekintettel a jelenlegi körülményekre, tudva azt, hogy most a népszava dönt, így az ügyet a községi
nagygyűlésre bízza és utalja.”
A népgyűlés kiemeli hogy:
„A menekülés után nem volt a községnek sem, papja sem kántora. Te-
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kintettel arra, hogy az elmenekült
kántor 1944. év december 31.-ig nem
tért vissza, az elhagyott kántori állás
is jogilag megüresedettnek tekinthető. Szüksége volt a községnek kántorra és az egyháztanács 1945. március
hó elején Sebők Béla okleveles kántortanítót kérte fel a kántori teendők
végzésére.
Az elnök kérdésére, hogy Biró János
régi kántortanítót elfogadják-e, a nép
kézfeltartással szavaz. A népgyűlés
túlnyomó többségben ( 90 % ) Biró
Jánost nem fogadja el.
Az elnök kérdésére, hogy Sebők Béla jelenlegi kántortanítót megtartjáke, a nép kézfeltartással szavaz. A népgyűlés túlnyomó többségben ( 90 % )
Sebők Béla okleveles kántortanítót
válassza meg kántortanítónak.”
(folytatjuk)

Hírek a Felcsík Kistérségi Társulástól
Katona Melinda
Pályázatíró és vezetői
készségfejlesztő képzés a
felcsíki ifjúsági vezetőknek
A Felcsík Kistérségi Társulás tevékenységei közé sorolja a civil szervezetek megalakulására tett kezdeményezéseket. Ennek elősegítésére egy képzéssorozatot
indítottunk
útjára,
amelynek első megállója az ifjúságot
vette célba. Az ifjúság közéleti szerepvállalása rendkívül fontos. 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 képzésen a nyolc felcsíki településről összesen 18 fiatal vett részt, többek közt Dánfalva is képviseltette magát.

Számítógépes tanfolyam
felnőttek részére
A számítógép kezelői ismeretek bővítésére irányuló képzés célcsoportja
olyan felnőtt férfiak és nők, akik iskolai tanulmányaik elvégzése idején nem
tanultak és a későbbiekben sem tevé-

irányuló projektek,
pályázatok megírása és megvalósítása.
Az idén összesen 11
pályázatot nyújtottunk be és 5 pályázat leadását tervezzük január végéig.
A 16 pályázatból 2
projekt
Dánfalva
infrastrukturális
fejlesztésére
iráFelnőtteknek szóló számítógépes tanfolyam
nyul.
Az
egyik
eszCsíkdánfalván
közbeszerzés a tűzoltóknak, amelyre
kenykedtek számítógépen. A számító- finanszírozási szerződés megkötése
gépek, laptopok világát éljük, így ezen
folyamatban van, a másik piacrendeeszközök használata beletartozik napi
rutinjainkba. Az egyhetes tanfolya- zésre irányul és ez utóbbi jövő év elemot kilenc községben indítottuk útjá- jén kerül leadásra. A Leader pályázati
ra. Dánfalváról tíz résztvevő sajátít- lehetőségei közül térségi szinten a 2.3
hatta el a számítógép használatának Tervek és tanulmányok kiírásra állíalapismereteit, ugyanakkor az egyéni tunk össze egy-egy projektet a másik
elvárásoknak is próbáltak megfelelni két Társulással közösen, amelyek a
az oktatók. A tanfolyam végén a kitöltérségben létező hagyományos lakóhátött kérdőívek azt bizonyítják, hogy a
tanfolyam hasznos volt és a résztve- zak korszerűsítésének helyes módszevők folytatását a jövőben is érdemes- reiről, a falvak köztereinek és vízhasználatának regenerálásáról és a csűrök
nek vélik megszervezni.
újrahasznosításáról szólnak. Az 1.4
Pályázatok
Turizmusfejlesztés kiírás megpályázáA kistérség fejlesztésének egyik sával térségre vonatkozó promováló
alaptényezője a községek fejlesztésére anyagok kiadását tervezzük.
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Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl
lelketek,
csillogtassátok
kedvetek,
legyetek újra
gyermekek
hogy emberek
lehessetek!
(Wass Albert)
Interneten is elérhető a
Csíkdánfalvi Harangszó
www.danfalva.ro cimen

H A RAN G S ZÓ

C S Í KD Á NF A L V A

KÖ Z ÉL E T I L A PJ A

A CSÍKDÁNFALVI
HARANGSZÓ SZERKESZTŐSÉGE MINDEN
KEDVES OLVASÓJÁNAK KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS BÉKÉS, BOLGOG ÚJ
ÉVET KÍVÁN
Szemételszállítási naptár
Csíkdánfalván 2014-ben
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