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Aszfaltozott utcák

nyár elején fogtak hozzá a Felcsík
integrált fejlesztése elnevezésű
projekt kivitelezéséhez Csíkdánfalván,
ahol hat kilométernyi községi útra került
aszfaltszőnyeg. A dánfalvi teljes szakaszon elvégezték már az első réteg aszfalt
elterítését, a csatornatetők szintre emelését, néhány helyen pedig az út menti
sáncok elkészítését, és ha az időjárás
megengedi, akkor most késő ősz folyaTanévkezdés az mán jön a kopóréteg kialakítása, majd a
óvodában sáncok rendbetétele. Ezzel a munkálat3. oldal tal a település utcáinak mintegy hatvan
százalékában aszfalton közlekedhetnek a
helyiek.

Idősek napja

I

destova a tizedik Idősek Napját
tartottuk az idén, október 16-án.
124 nyolcvan éven felüli személy él a
faluban. Ezen az esős, hideg októberi
vasárnapon több mint félszáz szép
korú vett részt a szentmisén és az azt
követő ünnepi ebéden, ahol élő zenét
biztosított a Csíkdánfalvi Vonószenekar. A tanácsosok és a polgármesteri
hivatal dolgozóinak segítségével ajándékcsomagok
kerültek
kiosztásra.
Azoknak pedig, akik nem tudtak részt
venni az ünnepségen, a következő héten
házhoz szállítottuk a csomagot.

Hát hajrá, új tanév!
3. oldal

Kerámia műhely és
alkotóház
Csíkdánfalván
4-5. oldal

Felcsíki Szent Mihály-napi állatvásár

Kevés állatot kínáltak eladásra az esős időjárás miatt a Kubik-gödörben október 8-án, szombaton a korábbi vásárokhoz képest, mégis megérte a felcsíki
gazdáknak részt venni a Szent Mihály-napi állatvásáron és gazdanapon. A De minimis támogatásokról és a
Öromünnep Leader-programról tudhattak meg többet az érdeklő6. oldal dök.
Meghívottak voltak Maria Toma, a mezőgazdasági
minisztérium állattenyésztési politikákkal foglalkozó
osztályának igazgatója, Török Jenő, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője és munkatársa, Sebestyén Sándor, akik a támogatásigénylés
eljárását ismertették, illetve beszámolót tartott Ladó
Zsolt, a megyei állat-egészségügyi és élelmiszerbiztonsági igazgatóság vezetője.
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XI. Márton Áron zarándoklat

S

zeptember 7 és 9. Között, immár
XI. alkalommal került megszervezésre a három napos Márton Áron zarándoklat , amit Kovács Gergely
posztulátor és Ferencz Kornélia vezetett.
Minket az a megtiszteltetés ért, hogy
papbácsink jóvoltából részt vehettünk
ezen a zarándoklaton. Három nap alatt
Márton Áron püspök életének fontosabb
színhelyeit jártuk végig.
Márton Áron püspök rövid életrajza.
Márton Áron Csíkszentdomokoson született 1896 augusztus 28-án. Elemei iskoláit szülőfalujában a népiskolában végezte. Középiskolai tanulmányait a csíksomlyói katolikus gimnáziumban, majd a
gyulafehérvári kisszemináriumban végezte, ahol 1915 június 12-én érettségizett.
Katonaidejének legnagyobb részét a fronton az első vonalban töltötte. Előbb Doberdónál harcolt, majd egy karlövés után
az Ojtozi szorost védte. Ezután ismét az
Olasz front következett, harcolt Asiago
mellett az Alpok déli oldalában is. A háború során összesen háromszor sebesült.
1919-1920-ban szülőfalujában gazdálkodott, majd rádöbbent arra, hogy hívást
érez a papi szolgálatra és jelentkezett az
akkori püspöknél, kinek válasza nem
késett: ,,tárt karokkal várlak édes fiam,,.
Teológiai éveit befejezve 1924 április 19én Majlát G.Károly erdélyi püspök szentelte diakónussá, július 6-án pedig pappá. Első szentmiséjét szülőfalujában végezte. XI.Piusz pápa 1938 december 24-én
Erdély püspökévé nevezte ki, majd a következő évben 1939 február 12-én, a kolozsvári Szent Mihály templomban püspökké szentelték. 1949 június 21-én, az
egyházához hűséges püspököt letartóztatták, a börtönből 1955-ben szabadult. Püspöki tevékenységét elkezdhette, de ez nem
tartott sokáig, mert 1957-ben tíz évig tartó házi őrizetre ítélték. A kemény helytállás és főpapi munka kikezdte egészségét,
ami miatt nagyon sokat szenvedett. Életének utolsó két évében
plébánosunk
Bara
Ferenc volt a személyi titkára. 1980
szeptember
29-én,
Szent Mihály napján, az egyházmegye
védőszentjének ünnepén halt meg, épp,
amikor másodikat
harangoztak a búcsús szentmisére. Ma
már a papbácsink az
egyetlen élő szemtanú, aki jelen volt a
nagy püspök halálánál.

A XI. zarándoklat főbb színhelyei
és állomásai
I. nap
A zarándoklat a Csíkszomlyói Kegytemplomban kezdődött szentmisével.
Azután itt Csíkdánfalván Bara Ferenc
papbácsi beszélt a püspök úr mellett
töltött két esztendő emlékeiről. Amint a
képen is látható, a zarándokok közt mi
is tisztelettel érintettük, vettük kezünkbe azt a cingulust (övet), melyet a püspök úr viselt. Papbácsink szerint, ez
már ereklye.
Ezután Csíkszentdomokos következett , ahol a Marton Áron múzeumba
tekinthettünk be, majd ezt követően a
helyi templomban tartott egy rövid beszédet a helyi plébános. A templomlátogatás után a Segítő nővérek fogadtak
minket egy finom ebéddel. Ebéd után
meglátogattuk a püspök úr szülőházát,
ahol Márton Gergely bácsi (aki Márton
Áron unoka öccse) mesélt nekünk nagy
bátyjáról és egyet még énekelt is nekünk.
Ezután útnak indultunk. A hosszú
utazás alatt sok új barátot, sok új ismerőst szereztünk. Az utazás alatt mindenki húzott egy cetlit, melyen a buszon
lévő zarándokok neve volt, aminek a
lényege egy játék, amit Őrangyalozásnak neveznek. Ez a játék abban állt,
hogy a zarándoklat alatt azért a személyért, akit kihúztunk, valami jót tegyünk. Ezek az úgymond jótettek, lehettek anyagi és lelki vonatkozásúak is.
E közben megérkeztünk
Máramarosszigetre, ahol a Buți Hotelben szálltunk meg éjszakára.
II. nap
Reggeli után a börtön múzeumot látogattuk meg, ahol a püspök úr raboskodott, abba a cellába is bemehettünk,
amelyikben ő volt. Ez a látvány maradandó emléket hagyott a lelkünkben. A
börtönlátogatás után egy szentmisén
vettünk részt a plébánia templomban. A

szentmisét ebéd követte ugyancsak a
Buți Hotelben. Ebéd után a Szegények
Temetőjében jártunk körbe. A temető
megtekintését egy újabb utazás követte.
A következő megálló Kapnikbánya
volt. Ott megtekintettük a templomot
és a helyi plébánostól hallhattunk egy
pár mondatot a környékről, hívekről és
a templomról. Innen indultunk tovább.
A következő állomás az Dés, a ferences kolostor volt . Ott a ferences testvérekkel közösen végeztük el az esti imát,
zsolozsmát imádkoztunk. Ezt egy nagyon finom vacsora követte. Ott meséltek a ferences testvérek egy pár mondatot az ők, és más ferences testvérek
történetéről. Vacsora után útra keltünk
és rövid időn belül meg is érkeztünk
Kolozsvárra, szálláshelyünkre az
Agape hotelba.
III. nap
A napot szentmisével kezdtük a
Szent Mihály templomban, majd a Piarista templomot és a Báthory-Apor líceumot tekintettük meg. Ezt reggeli követte, majd ismét hosszú útnak néztünk elébe. Miután megérkeztünk Gyulafehérvárra Jakubinyi érsek úr vezetett körbe a püspöki palotában, az udvarban és a kertben, közben mesélve
azokról az időkről melyeket Márton
Áron püspök urunk ott töltött. Ezt
követően Kovács Gergely posztulátor
mutatta be a palotában és a templomban berendezett múzeumokat, melyek
azokkal a tárgyakkal voltak berendezve, amelyeket a püspök úr használt. A
templomban berendezett kisebb múzeumban megtekinthettük a püspök koporsójának a födelét is, mely a földi
maradványaival együtt szeptember 1én lett kiemelve a Székesegyház kriptájából. Nagy megtiszteltetés volt ez
számunkra.
Ezt az ebéd követte a kántor iskola
ebédlőjében, majd elindultunk haza
fele.
Útközben a buszon kiderült, hogy
kinek ki volt az ˝Őrangyala˝, és nagy
volt az öröm és boldogság.
A zarándoklat szeptember 9-én este
ért véget Csíksomlyón.
Egy nagyon szép és felejthetetlen
zarándoklaton vehettünk részt. Jobban
megismertük nagy püspökünk életét,
és ez által közelebb kerültünk hozzá.
Hálásan köszönjük a szervezőknek,
hogy mi is részt vehettünk.

Bartalis Beatrix és
Veress Bíborka
a Segítő Mária Gimnázium IX.
osztályos tanulói
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Tanévkezdés az óvodában
Kajtár Klára óvónő
„Ősz szele zümmög, aluszik a nyár már.
Aludhatnál falevél, ha leszállnál.
Aludhatsz falevél, betakar a tél.
Reggel a kacagás, az egekig ér.”
Szilágyi D. – Gryllusz V.

S

zeptember 12-én, hétfőn megnyitotta kapuit a Bóbita óvoda. Ebben a tanévben 72 gyereknek ad második otthont a hétköznapokban az óvoda épülete. Az előkészítő osztály Szivárvány nevű csoportjába 18 gyerek, a
rövid programú Micimackó csoportba
14 gyerek, a napközi Méhecske csoportjába 20, a Pitypang csoportba pedig 21
gyerek jár. Mindhárom óvodai csoport
vegyes korosztállyal működik. Ez lehetőséget nyújt arra, hogy a testvérek
egy csoportba járhassanak, valamenynyi életkorú társukkal szorosabb kapcsolatba kerüljenek és nagyban segítik
a beszokást és a szocializáció kialakulását. Az első két hétben a nagyobbak
örültek egymásnak, elmesélhették,
lerajzolhatták a nyári élményeiket,
szemügyre vették a csoportszobájukat,
felfedezhették az óvoda tárgyi és személyi környezetének változását, felelevenítették a csoporton és az óvodán
belül alkalmazott szabályokat és közben zajlott a gyerekek megfigyelése és

év eleji felmérése. A kisebbeknél és a
legkisebbeknél az első két hét a beszoktatás időszaka volt. Gyorsan és
könnyen beszoktak a kicsik. Megismerték, megszokták és megszerették a
napirendet. Folytatódik a szocializáció, amely két évig vagy akár az óvodai
évek végéig is eltart.
Az időjárás nem sokáig kedvezett a
szabadban való játékra, kirándulásokra, de az évszak gazdagsága lehetővé
tette a közvetlen tapasztalatszerzést és
alkotást a csoportszobák központjaiban. Őszi projektsorozatunk által a
gyerekek sokoldalú tapasztalatokra
tettek szert a gyümölcsökről, zöldségekről és az évszakról. A Könyvtár központban felhangzott irodalmi és zene

audíciók alatt, sok alkotás született a
Művészet központban. Ezek a munkák, az Őszi kiállításon tekinthetők
meg, az óvoda emeleti előterében. A
kiállítás a gyakorlati és művészeti
tevékenységek munkáit tartalmazza,
és november 11-ig gyönyörködteti az
ott járó gyerekek és felnőttek szemét,
alakítja az esztétikai érzéküket és
ötleteket sugall.
A Tudományok központban szétválogatott őszi zöldségek, gyümölcsök
darabolására, kóstolgatására a Szerepjáték központ adott helyet. Kompótok és savanyúságok is kerültek a polcokra. Közös főzések és étkezések is
voltak, ugyanitt.
Novemberi projektsorozatunk az
emberi test, a testrészek, az érzékszervek megismeréséről, azok szerepéről, ápolásáról (tisztálkodás, helyes és
mértékletes étkezés, testmozgás) fog
szólni, Ép testben ép lélek címmel. A
tél elején áttérünk az érzések, érzelmek kifejezésére. Ez a projekt egy lecsendesedett időszakban, az adventben fog megvalósulni.
A Hargita megyei óvodapedagógusok
e tanévi módszertani mottójával zárnám a Bóbita óvoda beszámolóját.
„Jól csak a szívével lát az ember,
ami igazán lényeges, az a szemnek
láthatatlan.”
(Exupéry: A kisherceg)

Hát hajrá, új tanév!

Márton Annamária tanítónő
,, Almát, körtét, szilvát, szőlőt
hoz szeptember,
nekünk új tanévet, tudja
minden ember.”
Weöres Sándor: A tanév-nyitáskor

M

ár hetedik hete folyik a tanítás. A hosszú nyári vakáció
alkalmat adott minden gyermeknek a
feltöltődésre, a kikapcsolódásra, a pihenésre, hogy megbirkózhasson az új
tanév kihívásaival. A tanévnyitón
örömmel tapasztaltuk, hogy a régi
arcok ismerősen mosolyognak vissza,
noha mindannyian megváltoztunk,
felnőttünk egy kissé. Pedig a vakációban is találkoztunk. A Falu napi rendezvényen az I-IV osztályosok Töpörtyűk tánccsoportja elsöprő sikert aratott a bemutatott néptáncával. A szorgalmas gyakorlás, az akarat és a kitartás meghozta gyümölcsét annyira,
hogy az októberben megrendezett
felcsíki Szent Mihály napi rendezvényen is a kicsi néptáncosok lettek a
közönség kedvencei.

Az iskolában rajtunk, egymáson múlik, hogy a kötelező oktatást szebbé,
könnyebbé, élményekkel telivé varázsoljuk: hogy szórakozva, játszva tanuljunk, hogy szívesen járjunk minden
nap iskolába, hogy kíváncsian várjuk
azt, hogy vajon mi fog ma történni.
Csatára fel bátran kisdiákok, a tudásszerzés legyen öröm számotokra!
Hogy ne érezzük annyira kötöttnek a
tanulást, kiránduljunk sokat a szabadba, az őszi természetbe, míg az idő en-

gedi, csodálkozzunk rá a színpompás
őszi tájra, fedezzük fel közösen az őszi
táj szépségeit és gyűjtsünk őszi terméseket. Az osztályterembe visszatérve
örökítsük meg rajzban, kézi munkában
a látottakat felhasználva a begyűjtött
terméseket. Kikapcsolódásként nemcsak a szabadba,hanem gyermekszínházba is járhatunk Szeredába valamint
minden héten korcsolyázni a karcfalvi
műjégpályára. Az iskola tehát alkalmat
nyújt a művelődésre aktív kikapcsolódás formájában, ugyanakkor a sportolásra, az egészséges életmód kialakítására.
Kedves gyermekek, gyertek örömmel
iskolába, vértezzétek fel magatokat a
tudással, tanuljatok meg jól írni, olvasni, számolni és románul beszélni mert
csak ezáltal tudtok érvényesülni az
életben. Kívánok nektek sok sikert ebben a tanévben, örömteli tanulást, jó
eredményeket, és nem utolsó sorban
érezzétek jól magatokat az iskolában, a
második otthonotokban!

4 Oldal

C S Í KD Á N F A LV I

H AR A N G S ZÓ

Cs í kd ánfa l va k öz él e ti la pja

Kerámia műhely és alkotóház
Csíkdánfalván
Horvát Noémi terve Csíkdánfalva
egykori fontos gazdasági tényezőjét, a feketekerámia készítést hozza
vissza a faluba, amivel együtt új
közösségi teret és a falu főterének
új karaktert is teremt.

Horvát Noémi
Diplomatémám helyszínéül szülőfalumat, Csíkdánfalvát választottam,
amely Erdélyben a Felcsíki-medence
középső részén fekszik. Dánfalva a feketekerámia és a felcsíki csergekészítés
hazája, ám a régen jól működő üzem
három éve bezárta kapuit az utánpótlás
hiánya, az érdeklődés csökkenése, valamint egyéb gazdasági okok miatt. Ebben az üzemben dolgozott nagymamám,
így sok mindent hallottam tőle a kerámiáról, mindig csodáltam az előállított
termékeket, ezért is nagy veszteségnek
érezném, ha kihalna ez a mesterség,
amely a falu jelképévé vált.
Tervezési helyszín és környezete Az 1952-ben alakult szövetkezet egy a
falu központjában, a főút mellett álló,
egykor családi házként funkcionáló
épületbe költözött, amelyet a lehetőségek szerint fazekassághoz alkalmassá
tettek. Az épület a ’20-as években épült,
így mára már meglehetősen felújításra
szorul. Azon felül, hogy a kerámiaüzem
és a szövöde épülete is évek óta üresen
áll, a frissen felújított, gondozott faluközpont megjelenésén is sokat ront, a
közvetlen szomszédságában álló 16 lakásos társasházzal együtt. Ezen okok
miatt szerettem volna diplomatervem
keretén belül a régi kerámiaépületet
újragondolni, valamint annak környe-

zetét, a falu lelkét koncepciószinten
élhetővé tenni.
Külső látvány - tervezett épületegyüttes A tervezett épület három egységből
áll: műhelyből, alkotóházból és kiállítótérből. A műhely a meglévő épület
átalakítása, funkcionális átrendezéssel. Az alkotóház földszintje meglévő
épület, amely emeletráépítéssel egészült ki, így teremtve szálláslehetőséget. A régi szövöde épülete bontásra
került, a helyén létesült a kiállítótér,
amely galériával is rendelkezik. Az
épületek déli oldalán fedett-nyitott
részek vannak, melyek tornácként
szolgálják az árnyékolást, raktározást, és a kültéri munkavégzést, közösségi programokat.
Belső látvány - alkotó műhely A műhely épülete esetében az eddigi
logikátlan technológiai sorrendet átszerveztem. Az agyag a gazdasági
kapun keresztül érkezik a hegyről az

agyag előkészítőbe, majd a korongozó
műhelybe. A száradás után a díszítő
műhelybe, ezt követően a kemencébe
kerül, aztán pedig a mázazó-mosó műhelybe. Ezután a kész termék kikerülhet a bolt polcaira, vagy a raktárba. Az
alkotóház földszintjén szintén ezek a
funkciók találhatóak a gyerekek számára, az emeleten pedig a szállások és
egy közösségi tér kapott helyet. A kiállítótér épülete egy légterű, de mobil
falakkal kisebb csoportos szobákká
alakítható, felső részén galériával. A
bejárat előtt egy fedett-nyitott tér biztosítja az átmenetet a bel- és kültér
között, illetve közösségi helyként is
szolgál a falu lakói számára.
Külső látvány - tornác A meglévő épület 44 cm vastag tömör
téglafallal rendelkezik, amely a terven
látható helyeken törtfehér vakolatot
kap, illetve látszó téglafelületként
megmarad, a könnyűszerkezetes épületrészek pedig fenyőfa burkolatot kapnak. A belső felületképzés fehér vakolatból, valamint rétegelt lemezburkolatból áll. A padlóburkolatokat tekintve a földszinten majdnem mindenhol
csiszolt betonfelület található, az emeleten hajópadló, a külső burkolt terek
faburkolatosak. A tető új, fekete kerámia cserépfedést kap, ez egyrészt jelzi
a funkciót, másrészt pedig az anyagok
kontrasztossága szépen emeli ki az
épületet. A fekete kerámia ezen felül
megjelenik még homlokzati részletekben is, mint az északi fal törtkerámia
díszítése, továbbá a hirdetőtáblaként
is működő, kinyitható árnyékolók is
fekete kerámia anyagúak.
(folytatás az 5. oldalon)
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Külső látvány - utcafront A Kerámia Műhely és Alkotóház azon
felül, hogy illeszkedik a faluközpontba,
javít annak megjelenésén, továbbá munkahelyként szolgál a környék lakóinak,
motiválja a gyerekeket, és összekovácsolja a falu közösségét.

Tövissi Zsolt
Opponencia
Témaválasztás
Egy hiteles és elkötelezett gyógyító
szándékot ismerhetünk fel Noémi munkájában. A választott téma személyes
indíttatású, ez növeli hitelét, egyben közösségi hasznot hozó elképzelés, ez mutatja elhivatottságát. Valóban, ilyen értékfelismerő, rehabilitációt segítő, a helyet
értő,
szerető
és
hálás
bevatkozásokra van szükség Csík falvaiban.
Ezt a perifériaként leminősített vidéket cinikusan nem építette, majd elépítette, utóbb pedig leépítette a rendszer.
Mostoha gőgjével, fokozatosan és kegyetlenül alélt tétlenségbe csúsztatta lakóit.
A szegénység, az ebből származó dermedtség jellemzi Székelyföldet, bár ennek talán egyetlen haszna, fejlődés híján, a jól konzervált településszerkezetekben, a több száz éves faluszövetekben
és a muzeálisnak számító öreg portákban mutatkozik meg. Noha napjainkra,
a már ki tudja, hányadik társadalmi
gyorsításban ez az illúzió is rohamosan
szertefoszlik.
Témakezelés
A dánfalvi fazekasház, mely valamikor
csendes szerénységgel, lehetőségeihez
mérten nőtt bele a faluba, megőrizte a
soros telekrendszert. A műhely megmaradt a házakhoz illeszkedő méretében,
udvara is az igényekhez alakulva még a
porta lenyomatát hordozza. Sosem lett
nagyvállalkozás, mely a falut kibillentette volna egyensúlyából. Noémi jól felismerte ezt az illeszkedő készséget, és értékes szervező elvként maga is tovább
használta. A két, működésében egybevont portán úgy alakította a részeket:
házakat, tereket, funkcionális mezőket,
hogy a régi telkek lenyomata azért megmaradjon, miközben a kikopott, szakadt
faluszövetet egészségesen újra növesztette, szövögette.
Túl a munkateremtő program és
értékhelyreállítás szociális vetületein,
melyek üdvös voltát most nem ecsetelem, ez egy faluképi szempontból sikeres
rehabilitációs terv azért, mert illeszkedik, miközben a faluközpont erejét is
visszaadja. A jó felújítások példaértékűek lehetnek ma az eltévedt értékrendű

C S Í KD Á N F A LV I

H AR A N G S ZÓ

5 Oldal

falusi társadalomban. Ez itt egy jó
oltvány az öreg szervezeten, szándékában és elképzelt alakjában egyaránt.
Minőség
Ház, tornác, udvar és csűrszerűen
beforduló melléképület, mind rendben
van: ritmikus és szövetet alkot, újraalkot. Helyreáll a régi egész, ugyanakkor a szérű felőli agyaghordás is észszerűnek tűnik. A tervezett mű nagyon helyesen kerüli az édeskés fogalmazást. Erre sajnos a helyi önsajnáló,
sokat búsuló, de idillre vágyó, vagy
éppen ésszerűtlen kivagyi virtusokban megmutatkozó lakosság giccsszeretete bizony predesztinálja az építészeti próbálkozásokat.
Markáns értéke tehát e tervnek magabiztos visszafogottsága. Az épülettestek alakja, a részletképzések, a
külső és belső terek kialakítása mind
azt mutatja, hogy szerzőnk képes a
helyzetet uralni, nem sétál bele romantikusnak ígérkező csapdákba.
Véletlenül sem enged a csábításnak,
hogy az udvarok egyesítésével egy
igen szép kerengőt alakítson ki. A műhely déli tornácos nyitása ugyan ezt a
gesztust szinte kérné, de az alkotóház
északi falának szigorát tudja,
hogy nem szabad feláldozni. Az ilyen
tűzfalak vakolatai mindig a legszebb

rámiacserép választása. Ha valaki túl
előkelőnek gondolná itt az engóbozást,
talán tekintse meg a közelben a kettétört pályájú Antal Vidor kiemelkedő
szépségű községházát a múlt század
elejéről. Ezután indokolatlannak tűnhet bármilyen aggodalom a dánfalvi
eleganciát illetően.
Némi kritika
Apró kételyeim közül megemlítek
kettőt. Érthető a telekosztást kirajzoló
homlokzati gesztus, ugyanakkor elég
gondozatlan és rosszul karbantartott
még nálunk egy falun áthaladó országút ahhoz, hogy tőle pár méterre
egy alkotóházi előadóterem földig érő
ablakai ne sározódjanak be méltánytalanul.
A választott betonkocka járdafelület
is valószínűleg a visszafogottság gesztusa. Minálunk ezt az anyagot kellően
kompromitálták már igénytelen koncepciókban. A közelben sokfelé fejtik a
szürke andezitet, ebből időtlen szépségű kiskockakő készül.
Ajánlás és dicséret
Bezárva mondandómat, Horvát Noémi diplomamunkáját kiemelkedően
empatikus, hasznos és szép építészeti
tervmunkának tartom, melyet előremutató gondolatisággal talált ki. Mintaszerű lehetne ezen a vidéken.
Forrás: www.epiteszforum.hu

karcolatát hordják a szél lengette
ágaknak, azokról a fákról, melyeket
tövükbe illik ültetni. Ez a helyes döntés, mindig is így viselkedtek a telekszomszédok, az északos tornác kényszerű. Amúgy a részek rendeltetése is
ezt az elhatárolást diktálja. Nem utolsó sorban telekfoglalás tipológiája így
érvényesül hitelesen.
A homlokzatok és a részletképzések,
akárcsak a választott anyagok, mind
ennek a józan igazságnak a követői.
Szellemesen szép gesztus a fekete ke-

A Csíkdánfalvi Népművészeti Szövetkezet október 11-én tartott közgyűlésén a részvényesek arról dötöttek,
hogy felszámolják a négy éve nem működő szövetkezetet. Böjte CsongorErnő polgármester azt nyilatkozta,
hogy az önkormányzat szeretné megvásárolni a telket és az ingatlanokat,
és továbbra is lehetőleg népművészeti
alkotótevékenység részére hasznosítani, felhasználva Noémi fent ismertetett nagyszerű terveit.
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Interneten is elérhető a
Csíkdánfalvi Harangszó
www.danfalva.ro cimen
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Örömünnep
vannak olyan szépkorúak, akik
betegség miatt, vagy egyéb oknál fogva nem jelenhettek meg
ezen a szép időseknek szervezett ünnepségen.
De mindemellett azt is megemlíteném, hogy jó lenne, ha nem
rongálnánk, ha gondot fordítanánk őseink ránk hagyott örökségére, alkotásaira, gondolok itt
az Erzsébet-kerti emlékmű ápolására, egyéb közvagyon, tömbház előtti park, buszmegálló
ápolására, hiszen azért valamikor őseink önfeláldozóan dolgoztak.

2

016 október 16-án örömünnep
volt Csíkdánfalván az idősöknek
szervezett hagyományos ünnepnap.
Valóságos lelki feltöltődést jelentett
nekünk szépkorúaknak ez a szép
szentmise, a plébános úr áldásos szavai, és a Szőcs Judit tanárnő által vezetett diákok zenés, verses köszöntője.
Az a sok jókívánság, amiket hallottunk, no meg a szeretet virágcsokrai,
amiket kaptunk, nagy örömmel töltötte el szívünket. Az értünk mondott
szentmise keretében szentkenet szentségében részesültünk, mely által megerősödve, megújulva mentünk fel a
Vendégházba a díszebédre. Itt Kajtár
Józsi prímás vezette vonószenekar fogadott, és szép régi népdalokat hallgathattunk.
Hát ezért a szép és felejthetetlen idősek napjáért hálás köszönetünket fejezzük ki a helyi önkormányzat és közbirtokosság vezetőségének, valamint a
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szervezőknek. Köszönjük az
ajándékokat és a piros szál
szegfüvet, amit Böjte Csongor polgármester úr a megjelent időseknek nyújtott át.
Ezért kérjük a jóságos Istent, hogy áldja meg mindnyájukat egészségben, szeretetben és békességben hoszszú éveken át.
Végül azt is tapasztaltam,
hogy a fiatalok, hála Istennek, még tisztelik nálunk az
időseket. Sajnálom, hogy

Ne szalasszuk el a lehetőségeket

A

vi dé k fe jl e s zt é s
vagy városfejlesztés tekintetében eddig
még soha nem volt
ennyi forrásbevonási
lehetőség mint az idei évtől kezdődően. Az lenne célszerű, ha a vállalkozások, civilek is időben lépnének,
hogy a az infrastruktúra és a gazdaság párhuzamosan tudjon fejlődni.
Számtalan fórum, tájékoztató jellegű sajtócikk szól a pályázati lehetőségekről, fontos hogy minél több
ilyen tájékoztatón részt vegyünk. Ha
komoly érdeklődők vagyunk, akkor
egy pályázatíró szakembert kell felkeresnünk, akinek elmondjuk ötletünket, majd ő segít forrást keresni a
megvalósításra. A Felcsík Kistérségi
Társulás munkaközössége többnyire
térségi léptékű programokat, projekteket valósít meg, viszont az irodánk
arra is szolgál, hogy információval
lássuk el az érdeklődőket.
Milyen információval tudunk segíteni?
Regisztrálni tudjuk az érdeklődőt,
ezáltal egy információs adatbázisba

kerül. Így a későbbiekben tájékoztatni
tudjuk pályázati forrásokról
Segíteni tudunk pályázatíró keresésében
Segíteni tudunk, akár azonnal a pályázati forrás felkutatásában és részletes információval szolgálhatunk az
adott témát illetően.
Sajnos egy újságnyi felület nem lenne
elég ahhoz, hogy felsoroljuk mennyi
forrás áll rendelkezésre az elkövetkező
5-6 évben. Éppen ezért, ha úgy gondolja
valaki, hogy információra van szüksége, akkor ne várjon sokáig és keressen
meg minket Csíkkarcfalva központjában, a CEC bank melletti irodánkban,
naponta 8:30-16:00 óra között.
A legtöbb pályázati lehetőség idén,
márciustól kezdődően jelent meg és
minden célcsoportot megszólít. Mezőgazdasági és nem mezőgazdasági vállalkozások, egyesületeknek, egyház,
önkormányzat, mindenkinek egyformán szól a lehetőség, éljünk hát vele.
Ne tegyünk úgy mint az, akinek a
lehetőség is probléma, gondolkodjunk
inkább úgy, mint az, akinek a probléma
is lehetőség.

