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ár a nyolcadik alkalommal szerveztük meg az Idősek napját
Csíkdánfalván.
A rendezvény szentmisével kezdődött,
melyben Bara Ferenc plébános úr szívhez
szóló prédikációban szólt a megjelent
szépkorúakhoz, majd feladta a betegek
szentségét azoknak, akik ezt kérték. A
szentáldozás után Szőcs Judit tanárnő
által vezetett ifjúsági csoport versekkel,
énekekkel köszöntötte az ünneplőket.
Ezalatt a kivetítőn megjelentettük a 120
időskorú, nyolcvan év fölötti dánfalvi személy nevét és az érkezésükkor róluk készült fényképeket. A mise végével a templom előtti téren a hozzátartozók virágcsokrokkal kedveskedtek az „öregjeiknek”. Gyerekekbe, unokákba, vagy jószerével egymás-

ba kapaszkodva „feleregeltek” a Vendégházba,
egy kis ebédre, beszélgetésre. Távozáskor minden szépkorú személyesen Bőjte Csongor-Ernő
polgármester úrtól kapott egy szál virágot és
élelmiszercsomagot. Akik nem tudtak eljönni
erre a szép ünnepre, a következő hét folyamán otthon kapták kézhez ezeket a csomagokat. Mindez nem jöhetett volna létre a
Csíkdánfalva Helyi Tanácsa és a Közbirtokosság anyagi segítsége nélkül.
Egy nap, egy kis ajándék nem oldja, nem
oldhatja meg az idősek szociális és anyagi
gondjait, de merjük remélni, hogy életük, fájdalmaik, időskori gondjaik egy kicsit elviselhetőbbek lesznek. Tudják, a közösség, amelyben élnek, amelyben eltöltötték hosszú életük
napjait, gondol rájuk, fontosnak tartja ás
megemlékezik róluk.

Szabó Imre

Képek az augusztusi falunapokról
Tordára kirándultak a nyugdíjasok
8. oldal
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Hatodik vakációzáró nap
Ambrus Ágota

S

zeptember 4-én ismét gyermekzsivajtól
volt
hangos
a
csíkdánfalvi plébánia udvara, ugyanis
több mint 200 résztvevője volt a VI.
vakációbúcsúztató napnak. A hagyományossá vált rendezvényen jenőfalvi,
karcfalvi, madarasi és dánfalvi gyerekek vettek részt. Óvodás kisgyerekektől tizennyolc éves nagylányokig mindenféle korosztály képviseltette magát.
A délelőtti játékos ismerkedésen Kelemen Kinga biztosította a hangulatot,
körjátékokkal szórakoztatta a gyerekeket. Ezt követően a gyereksereg bevonult a templomba, élén a csoportvezetőkkel, ahol Szabó Evelin tolmácsolá-

sában
meghallgattuk
Bruno Ferrero Hová
visz a Pó-folyó című meséjét, ami egy kiskacsa
kalandos útjáról szólt. A
felolvasás után Lukács
János domokosi káplán
próbált rávilágítani a
mese tanulságára a gyerekek kedvéért, aztán
korosztályok
szerint
csoportokra osztva elvonultunk, és megbeszéltük a történetet.
A kiscsoportos foglakozás után a
gitárral, fuvolával és énekszóval kísért szentmise következett, amelyet
szintén Lukács János káplán tartott.
A szentmisét követte az
elmaradhatatlan pityókástokány, amit idén is
Szőcs Ilona néni főzött.
Az ebédet újabb csoportfoglalkozás
követte,
melynek keretén belül a
kisebbek eljátszották a
mesét és rajzot készítettek róla, az öt-nyolcasok
feladatokat oldottak és
saját tapasztalataikról
és elhatározásaikról beszélgettek, a legnagyob-

bak pedig céljaikat és álmaikat osztották meg egymással.
A templomban tartott közös kiértékelőn levontuk a következtetést,
hogy a tanulás egy olyan kalandos
út, melyen sok akadályba ütközünk,
de ha kitartóak vagyunk, a munka
meghozza gyümölcsét.
A résztvevők nevében köszönetet
mondunk Kelemen Erzsébet és Szőcs
Judit tanárnőknek, akik idén is megszervezték ezt a napot, Lukács János
káplánnak lelkes közreműködéséért,
Bara Ferenc pap bácsinak, hogy az
idén is biztosította a helyszínt, Ilona
néninek a finom ebédért, valamint
minden csoportvezetőnek, és mindenkinek, aki bármilyen módon hozzájárult a nap sikeréhez!

A nyárról
Szabó Gergely-Dániel

lánkat hét tanuló képviselte és öt tanár kíséretében vettünk részt. A fáraXI. A osztályos tanuló
dalmainkat kipihenve ellátogattunk
únius 20-án elkezdődött a nyári Lillafüredre, majd délután Tapolcán a
vakáció, amely szeptember 15-én Barlang fürdőben és a bob-pályán szóért véget. Reméljük a szünidő alatt ki rakoztunk. 7-én reggel indultunk Tatudtátok pihenni magatokat,
és nem telt el egy nap sem
eseménytelenül. Biztosan
sokat tevékenykedtettek a
vakáció alatt és sokan közületek részt vettek különböző
táborokban.
Augusztus 7-10 között rendezték meg az I. Máltai Ifjúsági Napokat Tatán. A rendezvényen több mint százan
vettünk részt, anyaországból, és a határon túlról, Erdélyből, Délvidékekről és
Felvidékről is. Minket és a
délvidékieket hamarabb fogadtak Miskolcon. Az isko-

J

tára, ahol az Öreg Tó Club Hotelben
voltunk elszállásolva. A táborozás Ft.
Kozma Imre atya nyitószentmiséjével
kezdődött, majd méltatták a Máltai
Szeretetszolgálat 25 éves tevékenységét . A t al álko zó jel mo nda ta:
“Legyetek egymás szolgálatára”. Bemutatkozó műsorral léptünk fel, erdélyi énekeket énekeltünk, és verseket szavaltunk, amelynek
nagy sikere volt. Az előadás
előtt nagyon izgultunk. Koncertek, társasjátékok, városnézés, pódium beszélgetések
és még sorolhatnám a programokat. De mind közül a
legnehezebb és a legjobb a
kalandtúra volt, amelyen a
mi iskolánk diákjai az I. helyezést érték el. Reméljük,
hogy jövőre többen jelentkezünk a táborba!
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Új tanév kezdődött az óvodában is
Kajtár Klára óvónő
Kányádi Sándor:
Jön az ősz
Jön már az ismerős
Szél lábú deres ősz.
Sepreget, kotorász
Meg-megáll, lombot ráz.
Lombot ráz, diót ver
Krumplit ás, szüretel.
Sóhajtoz nagyokat,
S harapja, kurtítja a hosszú
napokat.

K

alászkonyító Július és Aranyat
izzó Augusztus reméljük minden gyereknek elég lehetőséget adott
pihenésre, játékra, felszabadultságra,
szabadságra és sok együttes örömre a
szüleivel.
Megérkezett Szőlőszagú Szeptember
a maga hűvös reggeljeivel. 15-én megnyitotta kapuját a Bóbita Óvoda is.
Ebben a tanévben három csoportnyi
óvodás gyereknek és az előkészítő osztálynak ad második otthont. A Pitypang és a Méhecske csoportok hosszú

programmal, a Micimackó csoport
pedig rövid programmal működnek.
Minden gyerek izgalommal és kíváncsi arccal lépett be első nap a saját
csoportszobájába. Elég sok újdonság
fogadta őket: a kezdőket egészen új
környezet, a nagyobbakat is új óvó
nénik, új központok, más eszközökkel
és játékokkal. Az első héten ismerkedtek a társakkal, a felnőttekkel, a
csoportszobával, fürdővel, ebédlővel
és az egész napirenddel. Ez az időszak kicsiknél a beszoktatást, na-

gyoknál pedig a felméréseket, megfigyeléseket foglalja magába. Ez sok
játékkal, mondókával, verssel, énekkel és mesével valósul meg.
A tanév második hetén a Takarítási
Világnap alkalmával megbeszéltünk
a gyerekekkel (a nagyobbakkal) egy
egész tanévre szóló programot a hulladék szelektálásról. Már pár éve
külön gyűjtik a gyerekek a papírhulladékot, és ezt ezután is így fogják
tenni. A program mottója: ’’ Kis lépés
az óvodásnak, nagy lépés a világnak!
Egy másik ősz eleji fontos tennivaló
idén az óvodában: a betakarítás. A
tavasszal elültetett mag kikelt és termést hozott. Leszedik a dísztököket a
kis veteményesből és felhasználhatják
játékukban vagy a csoportszoba díszítésénél.
Az ősz még sok meglepetést tartogat.
Minden apró szépségét, gazdagságát
és színességét szeretnénk felfedezni és
megtapasztalni. Erre lehetőség lesz
majd Levelet ontó Októberben és Ködnevelő Novemberben.

Becsengettek
Dr. Zsók Izabella tanárnő

S

zeptember 15-én becsengettek.
Megkezdődött egy új tanév, tele
kihívásokkal, lehetőségekkel, és reméljük, hogy minden diák számára rengeteg sikerélményt, érdekes tapasztalatot, hasznos ismeretet tartogat.
A vakációzáró napon a meghívott Luki pap bácsi egy tanulságos történetet
mesélt el és arra kérte a gyerekeket,
hogy a hosszú és a néha nehézségekkel
tele tanév folyamán gyakran gondoljanak a bölcs nagymama bátorító, bíztató
szavaira:

A ceruza története

A fiú nézte, ahogy a nagymamája levelet ír. Egyszer csak megkérdezte:

- Egy olyan történetet írsz, ami megtörtént velünk? Netán ez a történet rólam
szól?
A nagymama abbahagyta az írást és
elmosolyodott. Így felelt az unokájának:
- Valóban rólad írok. De a szavaknál is
sokkal fontosabb a ceruza, amit használok. Szeretném, ha a tiéd lenne, amikor nagy leszel.
A fiú kíváncsian ránézett a ceruzára,
de nem látott rajta semmi különöset...
- De hát ugyanolyan, mint a többi, amit
eddig
láttam!
- Minden attól függ, hogyan nézed a
dolgokat. Van öt olyan erénye, amit ha
sikerül megőrizned magadban, mindig
békében leszel a világgal.
Az első erény: nagy dolgokat vihetsz
véghez, de soha ne feledd, hogy van egy
Kéz amely vezeti a lépteidet. Ezt a kezet
mi Istennek hívjuk, és mindig az Ő
akarata felé fog téged vezetni.
A második erény: néha egy kicsit abba kell hagynom az írást, hogy kihegyezzem a ceruzát. A ceruzának ez
szenvedést okoz, de a végén hegyesebb
lesz. Van olyan fájdalom, amit el kell
tudnod viselni, mert jobb ember leszel
tőle.

A harmadik erény: a ceruza mindig
hagyja, hogy kiradírozzuk azt, amit
elrontott. Megérti, hogy ha kijavítunk
valamit, amit rosszul csináltunk, az
nem szükségszerűen rossz - épp ellenkezőleg: fontos, mert az igazság útján tart
minket.
Negyedik erény: a ceruzában nem a
fája vagy a külső formája a lényeg, hanem a grafit, ami benne van. Ezért
mindig törődj azzal, ami a bensődben
történik.
Végül a ceruza ötödik erénye: mindig
nyomot hagy maga után. Tudd meg,
hogy az életben te is ugyanígy nyomot
hagysz a tetteid után, és ennek tudatában cselekedj.
[Paulo Coelho: Mint az áradó folyó (A ceruza története)]
Ennek a történetnek a szellemiségében kívánunk minden pedagógusnak és
tanulónak eredményes tanévet.

A dánfalvi óvodások és a Petőfi
Sándor Iskolaközpont I. SBS
osztályának szülői közössége
köszönetét
fejezi
ki
a
Csíkdánfalvi Közbirtokosságnak
az anyagi segítségért.

4 Oldal

C S Í KD Á N F A LV I

Cs í kd ánfa l va k öz él e ti la pja

H AR A N G S ZÓ

Álljunk ki az ügyünkért, csak így
követelhetünk magunknak tiszteletet
Beszélgetés KELEMEN HUNOR szövetségi elnökkel,
az RMDSZ államelnök-jelöltjével
A magyarság törekvéseinek képviseltére nincs jó és rossz alkalom, csak alkalom van. Az RMDSZ-nek pedig az
elmúlt 25 évben következetes elképzelése, alkalma és eszközei is voltak erre.
Ha mindig a jó alkalmat várták volna a
Szövetség vezetői országos és helyi
szinten, akkor ma nem lennének felújított óvodák, iskolák és templomok, aszfaltozott utak, településfejlesztési programok Székelyföldön és Erdélyben –
vallja az RMDSZ elnöke és államelnökjelöltje. Kelemen Hunort arról kérdeztük, milyen jövőkép mentén ismerteti a
választási kampányban országszerte a
magyarság céljait és törekvéseit.
Elnök úr, román
részről elhangzott,
hogy nem kampányban
kellett
volna az autonómia törvénytervezetét
ismertetni.
Milyen eredményre vár az ön által
elindított közvitában? Számít-e a
magyarság támogatására
és
arra,
hogy a többségi
közvélemény álláspontja mérséklődik
a vita során?
25 éve az RMDSZ
folyamatosan képviseli a közéletben az
autonómia
ügyét.
Nincs a választási kampánynál jobb
alkalom arra, hogy ezt az ügyet a szélesebb közvélemény elé tárjuk és azt
mondjuk: „mi ezt akarjuk, ezt gondoljuk az autonómiáról!” Tudott dolog,
hogy ez egy olyan időszak, amikor mindenki jobban odafigyel a közéletre. Miért ne éltünk volna a lehetőséggel?
Elindítottuk ezt a közvitát, amelyben
én nagyon számítok minden magyar
ember támogatására. Vannak olyan
célok, amelyekért teljes mellszélességgel ki kell állnunk, és ilyen az autonómia ügye is. Vitatkozzunk egymással,
mondjuk el az észrevételeket, javítsunk

a tervezeten, de amikor a többségi
közvélemény elé kiállunk, akkor legyen ott mindenki. Úgy gondolom,
hogy csak akkor tudjuk kivívni magunknak a kellő tiszteletet, ha nem
azt látja a többség, hogy mi széthúzunk, közös ügyeinkben sem értünk
egyet. Ami a románságot illeti, előbb
tájékoztatunk kell, ismertetnünk elképzeléseinket. Mi most éppen ezt
tettük ezzel a tervezettel. Utána már
lehet észérvekkel, normálisan beszélni. Úgy tűnik, most éppen a merev
elutasítás fázisában vagyunk, de már
vannak racionális hangok is, ami jó
jel.

Mi végre van ez az egész tervezet? Mi a célja ennek a törekvésnek, az autonómiának?
El akarjuk dönteni, hogy milyen
legyen a saját otthonunkban a jövőnk,
ne mások mondják meg, hogy mi a jó
nekünk. Én abban mérem ennek a
sikerét, ha tíz-tizenöt év múlva a magyar fiatalok azt tudják mondani:
nem megyek máshová, mert itthon
minden feltétel adott a boldogulásra,
otthont teremthetek, családot alapíthatok, a gyermekem megfelelő körülmények között nőhet fel. Ez volna az
a siker, amiért ma érdemes megvívni

ezeket a harcokat, amiért érdemes bevállalni azt a sok hátulütőt, amivel ez
a folyamat jár. A sikeres közösségek
Európa-szerte nem végcélnak, hanem
eszköznek tekintették az autonómiát.
Soha sem önmagukért követelték a
döntés jogát, hanem azért, mert ezzel a
közösség sorsát, jövőjét akarták a megfelelő irányba terelni. Ezt a jövőt pedig
a fiatalok jelentik, a gyermekeink,
akikre a családi házunkat és értékrendünket is át szeretnénk örökíteni.
Ezért itthon kell marasztalnunk őket.
Én ezt akarom és meggyőződésem,
hogy sok magyar ember hasonlóan
gondolkodik. Azt se felejtsük el, hogy
ez nem fog máról holnapra
megtörténni,
ahogy a sikeres európai modelleket sem
azonnal tudták gyakorlatba ültetni. Egy
családi
házat
sem
egyik napról a másikra építünk fel, sokszor
évtizedek megtakarítása szükséges.
A jelenlegi államkeretek között nem
lehet fejlődésről beszélni? Miért fontos
az, hogy alapjaiban
forgassa fel az autonómiával mindazt,
amihez a többségi
társadalom a leginkább ragaszkodik,
amiből nem enged, és amit most
veszélyben lát: a központosított
nemzetállam eszméjét?
Két és fél évtizede ezek között a keretek között építjük a jövőnket, Bukarestben teszünk azért, hogy az emberek a különböző fejlesztési források
által érezzék, hogy jobb lett az életük,
a számukra fontos intézmények – iskolák, óvodák, templomok, utak – európai polgárokhoz méltóak. Lassanként
megerősödött a közösség, de szűk lett a
keret, amelyben a jövőnket elképzelhetjük. Ezt mondtuk ki mi most az
autonómiatervezettel.

Cs í kd ánfa l va k öz él e ti la pja

És nézzük csak meg a történelmi példákat is. Nem jó az első világháború és a
mai törekvések között párhuzamot vonnunk. Mégsem lehet nem észrevennünk
azt, hogy ha, például, az OsztrákMagyar Monarchiában a kisebbségi kérdést rendezték volna, akkor az első világháború nem úgy történt volna meg,
ahogy az ismeretes. Nem biztos, hogy
meg lehetett volna úszni a monarchia
felbomlását, de biztos, hogy kisebb lett
volna a vérveszteség.
Ennek veszélyét a második világháború után ismerte fel az európai nemzetek
nagy többsége, ezért rendezték a kisebbségi kérdést Dél Tirolban, Finnországban, Svédországban vagy Spanyolországban.
Európa-szerte ott, ahol politikai és gazdasági stabilitást, jólétet lehetett biztosítani, mindenütt sikerült rendezni a többség és kisebbség viszonyát. Mi is azt szeretnénk, hogy – lassan száz évvel Gyulafehérvár után – ezt a kérdést rendezzük
Romániában. Békésen, őszintén és hatá-
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rozottan. Ezért én mindenütt el fogom
mondani: „nem ellenetek, magunkért
tesszük!” És nem a nemzetállam ellen, hanem a mi erdélyi magyar közösségünkért. Persze, vannak érzékenységek, de nekünk elsőként a saját
ügyeinkre kell érzékenyeknek lennünk.
Kampánya
kulcsszava
a
„tisztelet”. Ennek a szónak az értelmét mindnyájan a családunkból hozzuk. Miért kell visszatérni
az alapokhoz? Kinek szól a tisztelet, és miért gondolja úgy, hogy
hiánycikk, amit emlegetni kell?
A magyarság számára ez egy alapvető érték. Egész életünk eköré a szó
köré épül: a szüleink iránti tisztelet, a
munkánk iránti tisztelet, a másik ember iránti tisztelet, az adott szó és a
tudás iránti tisztelet, a hagyomány és
a közösségünk értékeivel szembeni
tisztelet végigkíséri egész életünket.
Én azt szeretném, hogy ennek a fogalomnak jövője legyen azzal, hogy a

jövőnk iránti tiszteletünket is megmutatjuk. Bebizonyítjuk, hogy nem véletlenül döntöttünk úgy, hogy pont ezeket az értékeket valljuk és akarjuk
továbbörökíteni.
Másfelől, ez a fogalom a többségi
társadalomnak is szól. Tiszteljen meg
minket, magyarokat azzal, hogy tudomásul veszi azt, hogy vagyunk, vannak céljaink és értékeink, és mindezt
nem lehet szőnyeg alá söpörni. Meg
kell hallgatni az ezzel kapcsolatos
mondanivalónkat.
Harmadrészt pedig azt is megjelöli,
hogyan kellene bánnia az államnak a
polgáraival. És akkor láthatjuk, hogy
jelenleg ennek a szónak nincs súlya,
mert nem az emberek irányából határozza meg az állam azt, hogy mit
akar, hanem céljainak alárendeli az
embereket. Én ezt a helyzetállást szeretném megfordítani azzal, hogy mindenütt szóvá teszem azt, amit az én
közösségemben elmondanak jövőjükre
vonatkozóan az emberek.

Kedves olvasó,
Ebben a kampányban az a dolgom, hogy a magyarok gondjairól és elvárásairól beszéljek, hogy a
román többségnek is elmondjam, milyen országban akarunk élni. Mi, magyarok egy modern, regionális alapon szervezett országot akarunk, ahol a
helyi közösségek döntenek az őket érintő ügyekről,
és nem Bukarestből diktálnak nekik. Mi erős regionális identitásokkal, helyi autonómiákon alapuló
országot szeretnénk. Egy olyan országot akarunk,
amelyet tisztelnek közép-kelet Európában. De elsősorban egy olyan országot, amely itthon tiszteli
polgárait és megbízik bennük. Amelyben az államigazgatás van az emberekért, és nem fordítva.
Mi, magyarok egy olyan országot akarunk, amely
nem használhat állami eszközöket a megszerzett
kisebbségi jogaink korlátozására. Ehhez új alkotmányra van szükség. Egy modern alaptörvényre,
amely garantálja a nemzeti közösségek anyanyelv
használatát és önrendelkezését, és amely csökkenti
az állami apparátust, a bürokráciát. Egy olyan
országot kell közösen építenünk, amelyben az oktatásra nagyobb hangsúlyt fektetünk, mint az altalajkincsek esztelen kitermelésére, ahol a profitnál fontosabb az ember egészsége. Románia többnemzetiségű állam. És csak akkor lesz erős és tiszteletre méltó, ha képes rendezni a többség és kisebbség viszonyát, ha a nemzeti kisebbségek nem
érzik veszélyben nemzeti identitásukat. Ez a választás rólunk szól. November 2-án újra meg kell
mutatnunk közösségünk erejét.

Kelemen Hunor
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Sporttörténeti Konferencia
Szabó Imre

O

któber elején, pontosabban
negyedikén rangos eseménynek adott otthont a Vendégház. Itt
tartotta 33. sporttörténeti konferenciáját az Európai Sport Hagyományőrző Egyesület (ESHE). Az Európai
Sport Hagyományőrző Egyesület
(ESHE), a Zalai Sportmúzeumért
Alapítvány (ZSA), a Dr. Mező Ferenc
Olimpiai Baráti Kör (MFOBK), a
Hargita Megyei Sportigazgatóság,
Csíkdánfalva önkormányzata és a
csíkdánfalvi Közbirtokosság szervezésében
megtartott konferenciát Bőjte
Csongor Ernő nyitotta meg.
Az ESHE és a MFOBK elnöke, Kis
János az Erdélyi magyar olimpiai érmesekről tartott előadást, megemlítve
olyan neveket, mint Szabóné Orbán
Olga, Balázs Jolán, Birtalan István,
Kicsid Gábor, Horváth Ilona, Szabó
Katalin, Lung Noémi vagy Novák Károly Eduárd.
A sepsiszentgyörgyi Csutak Tamás, a
G á l l L a jo s F ut ó k ö r e l nö k e a
csíkdánfalvi születésű, Székelyföld legjobb székely maratoni futójáról, az 1944
őszén magyar katonaként hősi halált

Gáll Lajos olimpiai futó
1900—1944
halt Gáll Lajos életútjáról, eredményeiről beszélt.
Más vallású vagy nemzetiségű, de
magyar vagy román színekben szereplő és érmeket szerző sportolókról
is szó esett. A körmendi Mecsériné
Doktor Rozália könyvtáros többek
között a zsidó vallású, Magyarországnak számos érmet és szép eredményeket hozó sportolók néha tragikus életútjáról beszélt, Csíki András Hargita
megyei sportigazgató pedig híres magyar-örmény sportolók – Keresztes
Lajostól a Busligok, Basilideszek és
Zárugokon át egészen a Lázárokig –
eredményeit vázolta fel előadásában.

A délvidéki Tornyosról érkező Vajda Attila testnevelő tanár előadásának címe A magyar labdarúgás elsői és utolsói címet viselte, és ez az
előadás a magyar labdarúgás hőskorát elevenítette fel.
A továbbiakban a lepsényi Somlai
Attila sportújságíró olyan magyar
sportolókat mutatott be, akik más
országok színeiben szereztek dicsőséget, Szívet cserél, aki hazát cserél? Országváltó magyar olimpikonok címmel.
Mivel Kicsid Gábor világbajnok
kézilabdázó nem tudott eljönni, helyette Antal Zsolttal, a hat téli olimpián
részt vevő tekerőpataki sífutóval beszélgetett el Csíki András sportújságíró.
A konferencia utolsó előadója az a
vajdasági Árok Ferenc volt, aki az
ausztrál fociválogatottat vezette néhány évig, közben részt vettek az
1988-as olimpián is. Élménybeszámolójából rengeteg érdekességet, titkot
tudtunk meg a focivilág kulisszáiból.
E rangos konferencia záróakkordjaként készült egy nagy csoportkép,
majd a vendégek megtekintették a
Gáll Lajos sportcsarnokot.

IV. Felcsíki Tűzoltó Vándorkupa
Fülöp Ödön
tűzoltóparancsnok

2

014. október 11-én, szombaton
került sor a Felcsíki Tűzoltó
versenyre, melynek a soros házigazdája Csíkmadaras volt.
A megmérettetésen 8 csapat vett
részt: Csíkszentdomokos,
Csíkszenttamás, Karcfalva,
Csíkdánfalva, Csíkmadaras, Madéfalva, Csíkcsicsó és Vacsárcsi.
A csapatok 10-11 fővel versenyezhettek. Csíkdánfalva tűzoltó csapatának tagjai: Abos Lóránt, Albert Antal,
Antal Tihamér, Both Arnold, Dobos
János, Kajtár Ákos, Vizi Botond, Vizi
Alfonz, Boér Albin, Albert Attila, Kajtár Béla.
A csapat három versenyszámban
kellett bizonyítson. Az egyéniben negyedikek lettünk, a 4x100 méteres
stafétában elsők, a nagyszerelésben pedig ismét csak a negyedi- időt és energiát nem sajnálva több héten át készülkek, így alakult ki a végeredmény. A három versenyszám tünk a versenyre. Büszke vagyok a csapatunkra, és
összidejéből értük el a megérdemelt második helyezést. Szabad- megígérjük, hogy jövőben megszerezzük az első helyet.

Cs í kd ánfa l va k öz él e ti la pja

C S Í KD Á N F A LV I

7 Oldal

H AR A N G S ZÓ

Őszi állatvásár és gazdanap
Csíkdánfalva—2014

R

ányomta a bélyegét az országban
tomboló, kérődző állatokat érintő
kéknyelv-betegség a felcsíki állatvásárra. A dánfalvi Kubik-gödörben szombaton, soron kívüli szakhatósági engedélylyel megtartott eseményen az eddigi alkalmakhoz képest jóval kevesebb állatot
vonultattak fel a gazdák.

A négy helyszínre tervezett, őszi
gazdanap és állatvásár sorozat első
állomása volt Dánfalva. A rendezvénynek otthont adó terület már a
kora délelőtti órákban benépesült, a
gazdák azonban a megszokottnál jóval
kevesebb jószágot hoztak a vásárra.
Szarvasmarhából még a féltucatnyit
sem érte el a megtekinthető jószágok
száma, juhokat is
csupán néhány karámban láthattak
az érdeklődők, ezen
kívül eladásra kínáltak még sertéseket is. A legbőségesebb választék lovakból volt.
A gazdanap programjában
egyébként
állattartási

felszerelések és hagyományostermékvásár is szerepelt, ugyanakkor megtartották a lovak, kutyák és juhok
„szépségversenyét” is. A jelenlevők
szakmai előadásokat is hallhattak az
állatokat érintő támogatásokról, valamint a húsmarha tenyésztésről.

Grimma-i fúvóstalálkozó

S

zeptember 12-15. között a csíkdánfalvi fúvószenekar a németországi Grimma városában vendégszerepelt a 8. Nemzetközi Fúvószenekarok találkozóján,
ahol 11 országból 30 zenekar vett részt. Zenekarunk az
első Romániából, aki meghívottja volt ennek a rangos
rendezvénynek. Küldöttségünket fogadta Grimma város polgármestere, aki köszönetét fejezte ki, hogy elfogadtuk meghívásukat és meghívott vegyünk részt a
2017-es rendezvényükön is. A zenekar ezúton is megköszöni a Közbirtokosság vezetőségének és a tagságnak az utazásban nyújtott támogatást.

Bőjte Csongor

Ingyenes képzések Csíkszeredában
Szakács - a képzés időtartama 6 hónap
(elmélet és gyakorlat - 720 óra)
Bárpincér- a képzés időtartama 6 hónap
(elmélet és gyakorlat - 720 óra)
Cukrász - a képzés időtartama 3 hónap
(elmélet és gyakorlat - 360 óra)
Jelentkezhetnek:
1. Munkanélküli segélyben részesülők. (Somerek)
2. Tartósan munkanélküli fiatalok és felnőttek/frissen
végzett fiatalok
3. Munkakereső személyek

A jelentkezéshez legalább középfokú tanulmányok (10
osztály) szükségesek.
A képzések ingyenesek, a résztvevők utazási támogatásban és 650 Ron támogatásban részesülnek.
Érdeklődni:
Ábrahám Erzsébet –
ebetke2000@yahoo.com, 0786 278806
Portik Claudia –
cportik@yahoo.com, 0786 278805 vagy Csíkszeredában,
a Petőfi utca 47 szám alatt, a Főkonzulátus mellett.
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Tordára kirándultak a csíkdánfalvi nyugdíjasok
Zsók Jolán
A lassan nyolcadik születésnapja felé
közeledő Nefelejcs Nyugdíjas Egyesületnél mára már hagyománnyá vált,
hogy minden nyáron betervezünk egykét hosszabb kirándulást. Idén augusztus 28-ra tűztük ki az indulás
napját, utunk célja ezúttal a Tordai
Hasadék, a Tordai Sóbánya és Torockó
meglátogatása volt.
Reggel a 6,30-ra tervezett indulás
idejére a Fortuna Trans utazási iroda
pontosan érkező, kényelmes autóbuszát már mindenki ott várta a közbirtokosság udvarán, így várakozás nélkül már indultunk is mert hosszú, közel 250 kilométeres utazás várt ránk a
célig. Rövid közös ima után vidám hangulatban, rövid pihenőkkel délre már
meg is érkeztünk Tordára. Első célunk
a Sóbánya volt, mert ennek meglátogatása hosszabb időt vett igénybe. A
pénztárnál kellemes meglepetés ért:

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

Szerkesztőség
Kiadja:
Csíkdánfalva Önkormányzata
Munkatársak:
Ambrus Ágota
Bőjte Csongor
Fülöp Ödön
Kajtár Klára
Szabó Dániel
Szabó Imre
Dr. Zsók Izabella
Zsók Jolán
Készült az Alutus Nyomdában

TÁMOGATÓ AZ RMDSZ ÉS A
COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY

nyugdíjas csoportunk számára kedvezményt és ingyen magyar idegenvezetőt biztosítottak. Ahogy beléptünk a
bánya bejáratán, hétszáz méter hoszszan téglákkal boltívesen kirakott
vízszintes folyósón mentünk végig,
nem is sejtve mennyi csoda vár még
ránk ebben a földalatti világban. Idegenvezetőnktől megtudtuk, hogy a
bányát 1932-ben végleg bezárták, és
azóta már csak a turisták látogatják.
A forradalom után korszerűsítették,
csodálatosan kivilágították, üvegkabinos felvonók szállítják a látogatókat,
lent a mélyben koncertterem és rengeteg érdekesség várja a gyerekeket
és a felnőtteket. Csoportunk minden
tagja vállalta a bánya bejárását és
nem is bánta meg senki, soha nem
gondoltuk volna, hogy a Parajdi Sóbányánál is csodásabb látnivalókkal
találkozunk itt. Ámultan néztük az
egykor működő bánya máig megőrzött, fából készült csilléit, felvonószerkezeteit, a tükörsima, erezett
sófalakat. Lesétáltunk a gazdagok
lépcsőjén, megnéztük a bányaoltárt,
átmentünk a visszhangcsarnokon,
ahol a hang tizenhatszorosan verődik
vissza, majd leértünk az impozáns,
egyszerre hét személyt szállító felvonóhoz, amely tizenhárom emelet
mélységbe vitt le. Innen egy másik
felvonóval, vagy akár lépcsőn még
körülbelül hat emeletnyit mentünk
lefele s csak ekkor érkeztünk le a Rudolf nevű bánya mélyére. Itt várt
ránk a legcsodálatosabb látnivaló: a
bánya fenekén jókora tó található,
közepén egy sósziget, a tó partján
rengeteg kis csónak, mellyel csónakázni lehet a tavon. Szépen ácsolt
fahíd vezet a sószigetre, ahol fényesen kivilágított, kis, fából ácsolt, kerek pavilonok várják a látogatókat, a
bánya másik felében pedig koncertterem, szórakozó és pihenő alkalmatosságok várják a vendégeket. Akkora

volt a turistaforgalom a bányában, hogy tömött sorok
várakoztak a felvonók előtt
lent és fent is. A jó kivilágítás, a rengeteg szépen és ötletesen elhelyezett neoncső fénye lehetővé tette, hogy a
bányában is kitűnő fényképeket tudjunk készíteni. Három
óra múlva elbűvölten léptünk
ki a bánya kapuján és túlzás
nélkül mondhatom, hogy felejthetetlen csodás látványban volt itt részünk.
Ezután autóbuszunkkal a Tordai
Hasadék fele indultunk. Itt felmásztunk a Hasadék előtti kis dombra,
hogy elgyönyörködjünk a csodaszép
panorámában. Csoportképet készítettünk majd a társaság megebédelt a
friss levegőn a magunkkal hozott hazaiból. Jobban esett bárminél. Ezután
utolsó úticélunk, Torockó felé indultunk. Kíváncsiak voltunk arra a helységre, amelyet mai napig megőrzött
hagyományos jellegű házainak köszönhetően felvettek a Világörökség
Kincseinek listájára, s melynek főutcáján idén Dunaházat avattak. Az
Aranyos folyó kanyargását követő
úton közel egy órát utaztunk, míg átértünk a hegyek túloldalán, a látványos Székelykő tövében húzódó Torockóra. Itt végigsétáltunk a falu főutcáján és gyönyörködve néztük a szinte
teljesen egyforma házakat: minden
ház fehérre meszelve, zöld ablakokkal,
az ablakokban piros muskátlikkal és
minden háznak a főút felőli részén a
pinceajtó. A faluban két magánmúzeum van, csak az egyiket sikerült megnéznünk. A 84 éves Anna néni a kapuban várt bennünket, s mikor meghallotta, hogy honnan jöttünk boldogan
csapta össze a két kezét:
- De lelkem, hát maguk egyenesen a
Székelyföld szívéből jöttek!
- Onnan bizony, mosolyogtunk. S
felvezetett minket a lakás felső részébe, ahol három szobában annyi csodás
régi festett bútort, tele hozományos
ládát, keresztszemes kézimunkákat,
régi pipatóriumot, ősi kalamárist és
sok egyebet bámulhattunk meg, melyekhez hasonlót még soha nem láttunk. Hálásan köszöntünk el a kedves
Anna nénitől.
Innentől már csak a hazaút volt hátra. Fáradtan, élményektől eltelve hazáig nótáztunk a hosszú úton, éjfél
körül érkeztünk haza Dánfalvára.

