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CSÍKDÁNFALVA ÖNKORMÁNYZATÁNAK
TEVÉKENYSÉGE

léggé mozgalmas és tevékeny nyarat tudhat maga
mögött az Önkormányzat.
Az uniós finanszírozású aszfaltozás befejezettnek tekinthető, a
tél beálltáig az út menti sáncok
fölött a bejáratok is elkészülnek.
Ennek a pályázatnak a keretében szeptember 7-én megkapta
községünk az új, 200 ezer euro
értékű tűzoltó autót is. (1. kép)
Jelenleg is folyik a járdaépítés
a község saját finanszírozásával.
A munkavállaló cég szerint az
idén már járdán közlekedhetnek
a gyalogosok le egészen az orvosi
rendelőig. A térrendezés keretében elkészült az Erzsébet-kert is
(2. kép). Kőkerítés veszi körül,
macskaköves sétánya van, padokon lehet pihenni és esténként
ki van világítva. Az évekig elhanyagolt emlékmű tövébe már
virágot is helyeztek, azt jelenti,
hogy törődnek a környékbeli
lakók.
A nyáron tovább folytatta a
Közbirtokosság a tavaly elkezdett erdei és mezei utak feljavítását. Harmadik képünk épp a
Cserépgyáraknál folyó útépítést
örökítette meg.
Májusi lapszámunkban arról
írtunk, hogy milyen pályázatokat adott le az önkormányzat,
jelen esetben pedig arról számolhatunk be, hogy ezek közül melyek nyertek. A PNDR-hez letett
ADI-DKSZ-es pályázat szerződéskötés előtt áll, így a jövő évben elkezdődhet a kimaradt útszakaszok aszfaltozása. Ugyancsak szerződéskötésre vár a Petőfi Sándor Iskolaközpont felújí-

tása és a tangazdaság létrehozása, melyekre 500 ezer eurót fogunk kapni. A kultúrotthon felújítására is 500 000 eurót fordíthatunk.
A Helyi Fejlesztések Országos
Programjából (PNDL2) községünk jelentős összegeket hívhat
le. Ide is pályázott az ADI-DKSZ
(Dánfalva-Karcfalva-Szenttamás
Közösségi Fejlesztési Társulás)
úthálózat és közvilágítás korszerűsítésre (4,5 millió lej), tehát
reális esély van arra, hogy a közeljövőben újra aszfaltozzák a
Lukácsok utcája-FelszegKishegy szakaszt, valamint a
kisebb utcákat és zsákutcákat.
Saját pályázatok terén a legnagyobb összegű támogatást az
iskola további fejlesztése kapja,
3 750 000 lej értékben. A Ré utca
rehabilitációja több mint kétmillió lejt, a polgármesteri hivatal
modernizációja közel 1 200 000
lejt kap. Az Olt-híd javítására 1
240 000 lejt, tűzoltó szertár elkészítésére pedig 726 ezer lejt költhetünk.
Csíkdánfalva Önkormányzata jelenleg arra összpontosít, hogy a fenti projektek terveztetését a község saját fejlesztési alapjából minél hamarabb
megvalósítsa, ugyanis a leadási
és a szerződéskötési határidő
november 30.
Végül hadd említsük meg a
LEADER-hez leadott nyertes
pályázatot is, amely 50 000 euro
értékben nyújt támogatást a Bóbita óvoda és napközi felújítására. Ez a pályázat is szerződéskötés előtt áll.

Szabó Imre

Felcsíki Állatvásár és gazdanap
2017. október 7-én, szombaton állatvásár és gazdanap lesz a Kubik-gödörben. Jelentkezni előzetes regisztrációval a
0789 689309-es telefonszámon lehet. Lesz szarvasmarha– és kutyabemutató, traktoros ügyességi verseny, fahúzató
verseny, tűzifa-felvágó bemutató és tombola, fellépnek a Csíkdánfalvi Fúvósok és énekesek. Az érdeklődők szakmai
előadásokon vehetnek részt vetőmag, gyepterületek karbantartása és törzskönyvezés témákban.
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Vakációzáró-nap

A

vakáció-záró nap 10 órakor
vette kezdetét. Nagyon sok
gyerek került össze, hogy elbúcsúzzanak a nagy vakációtól. Azzal kezdődött, hogy játszottunk közösen
ismerkedő játékokat. A vakáció-záró
nap témája idén Szent László király
volt. Négy próbát kellett kiállnia
minden csoportnak, kivéve a legkisebbeket. Az első próbán Szent
László élete volt a téma. A második
próba során szent királyunk lábnyomát véve alapul meg kellett fogalmazni, hogy mit szeretnénk hagyni
magunk után a világban. A harmadik próbán a lovagok cselekedeteit
és öltözetét tanulmányoztuk. A próba végén mindenkit lovaggá avattak. A negyedik próbán Szent László
pénzét kellett megkeresni, amelyen
egy Bibliai idézet szerepelt. A próbák után ebédeltünk. Majd következett egy kiscsoportos foglalkozás,
amely során megbeszéltük, hogy milyen volt a vakáció-záró nap és, hogy

Nagyon szépen köszönjük mindenki
mit tanultunk. A kiscsoportos tevénevében ezt a csodálatos napot!
kenység után jött a szentmise, ami
nagyon szép volt. Ez után mindenki
Bartalis Tamara
haza mehetett.

Kirándulás Gyulafehérvárra

2

017. június 18-án a dánfalvi egyházi kórussal
Gyulafehérvárra látogattunk.
Szőcs Judit tanárnő, valamint
Bőjte Csongor Ernő polgármester úr és a felesége is megtiszteltek jelenlétükkel, és
velünk tartottak.
Hajnali négykor, kissé álmosan, mégis jókedvűen indultunk az autóbusszal. Az utazás gyorsan telt, mert beszélgettünk, nézelődtünk, és persze próbáltunk is, mert a gyulafehérvári székesegyházban a
reggeli szentmisén énekeltünk. Úgy gondolom, ez mindannyiunk számára felemelő
érzés volt. A szentmise után
két lelkes kispap körbevezetett a székesegyházban, alaposan elmagyarázva, bemutatva
mindent. Egyik legnagyobb
élmény szerintem mindenki
számára az volt, amikor ott

állhattunk a Márton Áron
emlékszobában, láthattuk a
püspök úr egykori íróasztalát, rajta az írógéppel, miseruháit, személyes tárgyait…
Az esős idő sajnos meggátolt abban, hogy alaposabb
sétát tegyünk, így a városból
csak nagyon keveset láthattunk.
Délután két órakor már
indultunk is haza. A visszaút
talán még gyorsabban telt,
mert sokat énekeltünk.
Hálás köszönetünket fejezzük
ki
Ba r a
F e re n c
papbácsinak, hogy fedezte az
útiköltséget, ugyanakkor kös zö net tel
ta rto zunk
a
Csíkdánfalvi Közbirtokosságnak is, amiért folyamatosan
támogatja a kórus működését.

Ambrus Annamária
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Szőlő szagú SzeptemberÓvodakezdés
Kajtár Klára óvónő
„Megnyílott az óvoda, varázslatos palota.
A falakról vidám bábok kuncogják a
nagyvilágot (....)
Csuda, csuda, csuda jó, itt fincsi a
kakaó,
s ahány játék, annyiféle, és a mesének
sincs vége!
Ebben a klassz oviban minden
rendben – csakugyan!”
(T. Á. Ferenc: Megnyílott az óvoda)

N

éha még a gyakorlott ovisoknak
is nehéz elindulni szeptemberben újra az óvodába. Korábban kell
kelni, kevesebb időt lehet otthon tölteni, és úgy összességében többet kell
szót fogadni, odafigyelni egész nap.
Ugyanakkor várnak a régi pajtások, a
nyáron már elfelejtett ovis játékok,
amiket újra fel lehet fedezni. A mesékhez hasonlóan a játékos, kedves versikék is elfeledtetik az oviba járás
“nemszeretem” oldalát és talán
kicsit meghozzák a gyerkőcök
kedvét az ovikezdéshez. Minden
kicsinek fontos, hogy milyen a
kezdet. Szerencsés eset, ha az
első nap rövidebb a program
viszont fontos a meleg, szeretetteljes fogadtatás, a szép ápolt
mikro és makró környezet.
Szeptember 11-én megnyitotta
kapuit a Bóbita óvoda is. A régi
és új kicsiket a bejárati falak új
freskói fogadták, amelyek a Daradics Karina művésznő keze
által kerültek a falra. A festőművész alkotásában több dolgot
is megpróbált érzékeltetni: a
nemeket, a gyermeki pajkosságot, a
rácsodálkozást, a természeti közelséget, szépséget, változatosságot, a hagyományápolást és az óvoda nevét.
Hihetetlen művészi érzékiséggel gondolt minden olyan, apró dologra, ami a
kisgyermek érzelem és fantáziavilágára jellemző. Gondosan kiválasztott
színeket és azokból elegyített árnyalatokat használt, és ami a legfontosabb,
mindent úgy próbált feltüntetni, hogy
az, a gyermeki képzelőerő hasznára
legyen. Minden ecsetnyom eredetiségről, egyediségről, művészi finomságról
vall. Összességében a jobb és a baloldalon a népiesség és a modernség ötvözete tárul a szemünk elé.

Az óvoda és a napközi három vegyes
csoporttal indult. A vegyescsoportok
működését kezdetben a rendszer kényszerítette ránk, de idővel mi is megtapasztaltuk, hogy az e fajta gyerekcsoport működése a pedagógus részéről
sokkal nagyobb tervezést, körültekintést igényel, de innováció, kihívás és
napjainkban egy jobb alkalom a fejlesztésre, egy hatásosabb nevelési lehetőség, és ami a legfontosabb, gyermekközpontú.
Ezt a tapasztalatunkat és állításunkat, Vekerdy Tamás szakpszichológus
is megerősíti, aki szerint:
„Homogén csoport nem létezik. Az életkori homogenitás egy illúzió. Nem a kora mentén foglalkozunk egy gyermekkel.
Sokan azt gondolják, várják, remélik,
hogy az óvoda mini iskolaként működik.
Szerencsére ez nem így van. Az ovi a
lehető legszuperebb terep arra, hogy biztonságos keretek között, a 12 éves pad-

ban görnyedés előtt társas és praktikus
ismereteket szerezzenek a kicsik. Nem
kell megtanulni írni, olvasni, vagy angolul. De lehet próbálkozni az együttműködéssel, a versengéssel. Lehet ugrani,
futni, szaladni. Lehet a gyerek sáros és
maszatos. Kiabálhat az udvaron, és ha
összevesznek egy kispajtásával, akkor
képzett felnőttek segíthetik őket a konfliktuskezelésben. Az élet nem a homogenitásról szól. Az életben való beválást
nem az osztályzataink vetítik előre. A
mai embert alkalmazkodó-készsége, rugalmassága, kooperációra és versenyre
való felkészültsége teszi képessé a túlélésre. Emberi kapcsolataink szempontjából pedig elengedhetetlen az empátia

fejlesztése, de az önmagunkba vetett
bizalom és az asszertivitás is. Ezeknek
a képességeknek a megalapozásához
remek környezet a sokszínű óvoda.
Minél idősebb egy gyerek, annál inkább beszűkül körülötte a világ a saját szűk társadalmi valóságára. Ezért
érdemes hinni és kihasználni a vegyes
csoportok adta lehetőségeket. A vegyes
életkorú csoport a gyerek számára
sokkal természetesebb, megnyugtatóbb
közeg. Tudjuk, hogy a gyerek ebben az
életkorban spontán utánzással tanul,
és erre persze jó mintákat ad és adhat
- beszédben és tevékenységben - a mindenkori óvónő is; de hogyha gyerekektől is látja és hallja a kisgyerek ugyanazt, az utánzás bátrabb lesz és könynyedebb, gyorsabb. Ez is magyarázza
azt a tapasztalatot, hogy a vegyes életkorú csoportokban a gyerekek jobban,
gyorsabban - és megalapozottabban! fejlődnek, mint az életkorilag homogén, egynemű, kis-, középés nagycsoportban.
Azt
tudni kell, hogy az óvoda
feladata az, hogy az óvodáskorú gyerek lehető legkedvezőbb - és ezáltal legfejlesztőbb - környezetét biztosítsa,
sok szabad játékkal, spontán utánzási lehetőségekkel
és, igen, lehetőleg vegyes
életkorú csoportokban. (Azt
is jó azért tudni: az iskolába soha nem iskolások mennek, hanem mindig óvodások, akik a következő egykét évben lesznek iskolaéretté nagy egyéni különbséggel!) Ezek a gyerekek sokkal
nagyobb érzelmi biztonságban töltik
három-négy óvodai évüket, hiszen óvónőik, nem változnak, akkor sem, ha ők
még nem mennek iskolába, csak egy
évvel később. Nincsenek feszültségek,
hogy ki mikor milyen csoportba kerüljön, netán melyiket ismételje. A stabil
érzelmi beágyazódást - ami az intellektuális, értelmi képességek szabad
kibontakozásának is egyik előfeltétele
- az is segíti, hogy nemegyszer a gyerekek testvérei is jelen vannak a csoportban. Az általam ismert tapasztalatok
mind külföldön, mind itthon a vegyes
életkorú csoportok előnyeit mutatják
és igazolják.“ (dr. Vekerdy T. pszichológus, író)
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Nyári beszámoló a nyugdíjas klub házatájáról

A

nyugdíjasoknál idén is
a tőlünk megszokott
lendülettel zajlottak a programok.
Az év eleji farsangi, majd
nőnapi bulik után részt vettünk és koszorúztunk a március 15-i ünnepségen, majd
nyári programjainkat tervezgettük. Június 16-17-én kétnapos kiránduláson vettünk
részt Máramaros, Nagybánya,
Szatmár, Koltó útvonallal.
Nagyon szép volt.
Mindeközben már keményen készültünk idei legfontosabb tervünkre, a Kissolti
Nyugdíjas Egyesület meghívásának
megvalósítására. Az utazásra június
29 - július 2-a között került sor. Egyesületünk tagjai egy autóbuszon utaztak a vonós zenekarral és a
csíkdánfalvi tanács néhány tagjával.
Ott tartózkodásunk rövid volt, ennek
ellenére sok szép programon részt
vehettünk. Valamennyiünk számára

legmeghatóbb volt a közös búcsúzás,
amelyen minden érintett részt vett: az
összes dánfalvi látogató, a solti nyugdíjasok és azok a családok, akik a
dánfalviakat elszállásolták.
Kalmár Pál solti, valamint Bőjte
Csongor csíkdánfalvi polgármester
megható búcsúbeszédeket mondtak.
Ezek után került sor a kölcsönös ajándékozásra a két egyesület között. Mi

idén egy közös ajándékkal
leptük meg solti barátainkat, ami egy nagyméretű,
juharfából készült fafaragás
volt (tízéves kapcsolatunk
emlékére), melyhez két darab 100 évesnél idősebb
csíkdánfalvi szőtt, csipkés
dísztörülközőt és egy székely
zászlót adtunk. Ha a székházukban mindezeket felrakják a falra, valahányszor
ránéznek, eszükbe jutnak
csíki barátaik. Vendéglátóink reklámújságokból saját
kezűleg sodort és font kis
kosarakkal leptek meg, telerakva azokat helyi jellegzetességű finomságokkal, mint baracklekvár, pálinka, dióbél, pirospaprika, stb.
Mit mondjak, a búcsú bizony könnyesre sikeredett. Ezúton is köszönjük a
szívélyes vendéglátást solti barátainknak és a Solti Önkormányzatnak.

Zsók Jolán
elnöknő, programvezető

zeptember 27-30 között lehet megS
tekinteni a kultúrotthon előterében
és klubjában berendezett Szent László

király emlékezete című képkiállítást.
Az esemény a Szent László-emlékév részét képezi, és a „lovagkirály” trónra
lépésének 940., szentté avatásának 825.
évfordulója alkalmából szervezték. A
dánfalvi kiállítást Elekes Izabella és
Szabó Katalin tanárnők rendezték be.

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

Kiadja:
Csíkdánfalva Önkormányzata
és a Csíkdánfalváért Egyesület
Munkatársak:
Kajtár Klára
Szabó Imre
Zsók Jolán
Készült az Alutus Nyomdában
TÁMOGATÓ AZ RMDSZ ÉS A
COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY

Képek a július 15-16-án megrendezett
Csíkdánfalvi Gasztro-kulturális Napokról

