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A MÁRCIUSI IFJÚSÁG 

 
Áldott legyen emléke a 

Márciusi ifjúságnak! 

Kibontották összegöngyölt 

Zászlaját az igazságnak. 

Minden szavuk égzengés volt, 

Végigdörgött hazánk felett… 

Koporsói mély álmából 

Fölkeltette a nemzetet. 
 

Áldott legyen emléke a 

Márciusi ifjúságnak! 

Virág termett a nyomukban, 

Mint a meleg napsugárnak. 

Fönn lengették a lobogót, 

Egy csöpp vér se hullott rája… 

És kihajtott egy nap alatt 

A szabadság rózsafája. 

(Pósa Lajos) 

E gy évtizeddel ezelőtt jelent meg a 

Csíkdánfalvi Harangszó első száma. A ha-

vonta megjelenő kisújságot egy lelkes önkéntes 

csapat írta. Leírták véleményüket a  történésekről, 

tudósítottak az eseményekről, tájékoztattak az ön-

kormányzat, az egyház tevékenységéről, kultúráról, 

sportról, gazdálkodásról.  

Márton István, az akkori polgármester, a lap megál-

modója, így írt: „Nagy örömömre szolgál, és egyben 

nagy felelősség súlyát érzem ma, amikor útjára bo-

csátjuk az első csíkdánfalvi közéleti kis újságot(…) 

Merem hinni, hogy a „CSÍKDÁNFALVI HARANG-

SZÓ” hozzájárul közösségünk egységének megőrzésé-

hez és megerősítéséhez. (…) Kívánom, hogy e szerény 

kisújság sok-sok kiadást érjen meg, sok-sok nemzedé-

ken át, legyen mindig olvasója és kimívelt szerkesztő-

je, tudósítója.”  És bizony jelenleg az 55. számnál 

tartunk, úgy, hogy 2008 és 2012 között szünetelt a 

megjelenése. 

Boldog születésnapot Csíkdánfalvi Harangszó! 

Tíz éves a Harangszó 

A Csíkdánfalvi Közbirtokosság vezetőtanácsa összehívja a tagságát 2015. március 21-

én 10 órakor tartandó közgyűlésre a helyi kultúrotthonban. 

Napirendi pontok: 1) - a 2014-es évi beszámoló  2)- az ellenőrző  bizottság beszámolója   

3) - tisztújítás (igazgatótanács, ellenőrzőbizottság) 4) - 2015-ös évi költségvetés, és beruházá-

sok megvitatása és elfogadása 5)-különfélék 

http://www.citatum.hu/szerzo/Posa_Lajos
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Húsvétra készülünk 
Bara Ferenc plébános 
 

 Az egyház öt parancsából a harma-

dik így szól: ,,évente gyónjál és lega-

lább húsvéti időben áldozzál,,. Isten 

végtelen szeretetét és irgalmát azzal 

mutatja meg, hogy megbocsát a meg-

térő bűnösnek. Vidékünkön szokás-

ban van, az un. kaláka-gyóntatás, 

amikor a szomszéd plébániák papjai 

lehetőséget adnak, hogy elvégezhes-

sük húsvéti gyónásunkat. Egyházkö-

zségünkben ez a nap, Virágvasárnap 

előtti szombat. Gyónási lehetőség 

lesz d.e. 10 órától d.u. 1 óráig, majd 

d.u. 3 órától 6 óráig. Ezalatt az idő 

alatt, félóránként áldoztatás is van. 

Befejező szentmise 6 órakor lesz. 

Őrizzük meg lelkünk kegyelmi álla-

potát, hogy az ünnepeken is szentál-

dozáshoz járulhassunk. 

Virágvasárnap éjszaka elkezdődik 

a nyári időszámítás. Ezen a napon 

szentmisék délelőtt lesznek fél kilenc 

és tizenegy órakor. Virágvasárnap 

Jézus Jeruzsálembe való bevonulá-

sára emlékezünk. ,,Pálmaágakat 

szedtek, kivonultak Jézus elé és így 

köszöntötték: Hozsanna. Áldott, aki 

az Úr nevében jön,,. (Jn.12,13.) 

Nagymise keretében barkaszente-

lés és körmenet lesz. Hozzunk ma-

gunkkal barkát. 

Nagycsütörtökön az utolsó vacsora 

emlékére este hét órakor lesz szent-

mise. Az oltárfosztás szimbolikus 

cselekménye Jézus elfogatását jelké-

pezi. ,,Jézus kiment tanítványaival a 

Kidron patakon túlra. Ott volt egy 

kert. Oda ment tanítványaival. Ezt a 

helyet Júdás is ismerte, aki elárulta, 

mert Jézus gyak-

ran járt ide tanít-

v á n y a i v a l , , .

(Jn.18. 1,2.) 

Szentmise után 

szentségimádás 

lesz éjfélig a kö-

vetkező beosztás 

szerint: gyere-

kek, város tízes, 

középszeg, fel-

szeg, oltfalva. 

Nagypénteken a keresztény világ 

Jézus koporsója mellett gyászol. 

,,Jézus maga vitte keresztjét, míg 

oda nem ért az úgynevezett Kopo-

nyák helyére, amelyet héberül Gol-

gotának hívnak. Ott keresztre feszí-

tették… Jézus tudta, hogy már min-

den beteljesedett… Aztán lehajtotta 

fejét és kilehelte lelkét,,.(Jn.19. 

17,28,30.) 

A nagypénteki szertartás templo-

munkban keresztúti ájtatossággal 

kezdődik este fél hét órakor, majd 

igeliturgiával, kereszt előtti hódolat-

tal folytatódik és szentáldozással 

fejeződik be. Nálunk szokásban van 

szertartás után, a személyes hódolat 

a kereszt előtt. 

Nagyszombaton reggel nyolc óra-

kor lesz a vízszentelés a templom 

előtti téren. Ezt a szenteltvizet szok-

ták otthonaikba hazavinni a hívek. 

A nagyszombat esti szertartás, 

nyolc órakor tűzszenteléssel kezdő-

dik a templom bejáratánál, majd 

fényünnepséggel folytatódik és Isten 

népe arról elmélkedik, hogy mily 

nagy csodatetteket művelt az Úr 

kezdettől fogva választott népével. 

Nagyszombat éjszakájának fény-

pontja a szentmise, a feltámadási 

szertartás és körmenet. Körmenet-

re hozzunk magunkkal gyertyát. 

Húsvétvasárnap, Urunk feltáma-

dásának ünnepe. ,,Húsvét vasár-

nap kora reggel, amikor még sötét 

volt Mária Magdolna kiment a sír-

hoz. Észrevette, hogy a követ el-

mozdították a sírtól. Erre elfutott 

Simon Péterhez és a másik tanít-

ványhoz, akit kedvelt Jézus… Pé-

ter és a másik tanítvány elindult és 

a sírhoz sietett… Most már a má-

sik tanítvány is bement, aki először 

ért a sírhoz. Látta és hitt. Eddig 

ugyanis nem értették az írást, 

amely szerint föl kellett támadnia 

a halálból,,. Jn.20.1-3,8,9.) 

Húsvét vasárnap reggel 7 órakor 

lesz szentmise és eledelszentelés, 

majd d.e.11-kor és este 7-kor les-

nek szentmisék. 

Húsvét hétfőn d.e.11 és este 7 

órakor lesznek szentmisék. 

A falu népének üdvös készülődést 

és áldott ünnepeket kívánok.  

A  Csíkdánfalvi Községi Könyvtár százezer forintos könyvutalványt 

nyert egy, a Nagygéci Nemzeti Emlékhely által kiírt A legszebb 

kulturális üzenet című pályázaton, amelyen Kárpát-medencei könyvtá-

rak indulhattak. 

Az 1970-es árvíz által elpusztított és azóta lakatlan magyarországi 

Nagygécen kulturális-turisztikai fejlesztés indult. A megmaradt és fel-

újított templom köré emlékparkot alakítanak ki, ahol több mint 200 em-

lékoszlopon legalább 2500 magyarok lakta település üzenete lesz kőbe 

vésve. 

Az öt főből álló zsűri szavazatai alapján a beérkezett pályázatok közül 

három könyvtár között volt szoros a megmérettetés, végül a mi könyvtá-

runkra esett a választás, mivel  a mi üzenetük illusztrálja  leginkább 

Nagygéc és átvitt értelemben a magyarság megmaradását, fennmaradását.               Szabó Imre könyvtáros 

A legszebb kulturális üzenet: 
„A nép szikla, amelyre egy nemzet élete biztosan épül” /Márton Áron 

Az utolsó vacsoraAz utolsó vacsoraAz utolsó vacsora   
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Szabó Katalin és Dr. Zsók 

Izabella magyartanárok 
 

A  karácsonyi vakáció után janu-

ár 5-én ültek be ismét a tanu-

lók az iskolapadba, lelkesen és szor-

galmasan elkezdve a II. félévet.  

A Magyar Nemzetpolitikai Állam-

titkárság a 2015-ös évet a külhoni 

magyar szakképzés évének nyilvání-

totta. Ennek a programnak a keretén 

belül Kajtár Csaba igazgató úr részt 

vett Budapesten a hivatalos megnyi-

tón, ahol együttműködési szerződést 

írt alá. A program részeként a diákok 

majd kérdőíveket töltenek ki és már-

cius hónap folyamán mezőgazdasági 

szakkönyveket kap támogatásként az 

iskola.  

Hagyományainkhoz híven idén is 

vidám, jó hangulatú farsangolás zaj-

lott  iskolánkban. Február ti-

zenhetedikén, vagyis húsha-

gyókedden rendezte meg a szo-

kásnak megfelelően a két ki-

lencedik osztály a farsangte-

metést az osztályfőnökök, Do-

bai Erika és Lefter Rozália ta-

nárnők vezetésével. A farsang-

végi téltemetés és tavaszvárás 

szokása régi időkbe vezet visz-

sza. Ilyenkor szalmabábut ké-

szítenek, amelyet Ilyésnek ne-

veznek el, aki a telet jelképezi. 

A halottsiratáshoz hasonlóan 

zokogás, jajveszékelés közepette elsi-

ratják őt, majd elégetik. A kilencedik 

osztályos diákok is hasonlóképpen 

elégették az idei Ilyést, vagyis a 

„telet”. 

A jól sikerült farsangtemetést az 

ötletesebbnél ötletesebb jelmezek 

vetélkedése követte, a zsűri sok díjat 

osztva ki a találékony 

diákoknak. A napot 

farsangi bál zárta, 

ahol a diákok kedvük-

re kitombolhatták ma-

gukat a negyvennapos 

böjt kezdete előtt. 

Február 17-én min-

den osztály részt vett 

az idén Kányádi Sán-

dor emlékére szerve-

z e t t  f e l o l v a s ó 

maratonon. A tanulók 

Kányádi Sándor műveiből olvastak 

fel. Az olvasási élményekkel való 

gazdagodás mellett jutalmuk egy-

egy könyvjelző volt. 

Február 23-28 között iskolánk 

részt vett a székelyudvarhelyi 

Civitas Alapítvány és a MÜTF 

Egyesület pályázatában. Ennek ke-

retében iskolánkat nyolc X.A osztá-

lyos tanuló képviselte, Szabó Ilona 

tanárnő vezetésével.  Hétfőn 

Székelyszentmihályra látogattak 

egy szarvasmarha tenyésztő farmra. 

Kedden megnéztek egy bivalyfarmot 

Etéden. A szerdai programra a gyer-

gyószentmiklósi Caritas-nál került 

sor, ahol ismerkedtek 

az üvegházak műkö-

désével, a hagyomá-

nyos kemencével, a 

sajt- és joghurtkészí-

téssel, amely kóstolás-

sal volt egybekötve. 

Csütörtökön, pénte-

ken Bögözben a rózsa-

ültetés, eperültetés 

technológiáját tanul-

mányozhatták. A ta-

nulók a végén elmond-

ták, hogy nagyon tet-

szettek a programok, sok új dolgot 

láttak, tanultak. 

Február vége, március eleje a pró-

bavizsgák időszaka volt a végzős 

tanulók, vagyis a VIII., XI. és XII. 

osztályos diákok számára. A tételek 

egységesen vannak összeállítva me-

gye szinten. Az eredmények feldol-

gozás alatt állnak. Az elért 

eredményeket az osztályfőnö-

kök és a szaktanárok ismerte-

tik a szülőkkel is szülőértekez-

letek keretén belül. Az ilyen 

jellegű vizsgák célja az lenne, 

hogy a tanulók felmérjék hiá-

nyosságaikat, azt hogy hol és 

mit kell(ene) még bepótolni, 

elsajátítani. 

Március 14-én, pénteken emlé-

kezünk meg az 1848-49-es sza-

badságharcról és iskolánk név-

adójáról, Petőfi Sándorról. Ün-

nepségünk 11 órakor kezdődik Üd-

vözlégy születésed napján, magyar 

szabadság! című irodalmi összeállí-

tással a kultúrotthonban, a X. és 

XI.A osztályos diákok előadásában. 

Felkészítő tanárok Juhász Levente, 

Szabó Katalin és Zsók Izabella. Ezt 

követi a koszorúzás Petőfi Sándor 

szobra előtt. Ezúton is szeretettel 

meghívunk és várunk minden ér-

deklődőt, hogy ünnepeljen velünk. 

Március 16-án kilencedik alka-

lommal kerül megrendezésre az 

Föltámadott a tenger irodalmi-

történelmi vetélkedő. A verseny 

szervezői, illetve a csíkdánfalvi csa-

pat felkészítői Elekes Izabella és 

Szabó Katalin tanárnők. A verseny-

re idén 6 felcsíki iskola nevezett be 

24 diákkal és 12 kísérő tanárral. A 

verseny eredményeiről a következő 

lapszámban beszámolunk. 

Hírek a Petőfi Sándor Iskolaközpontból 

Farsangtemetés 

Felolvasómaraton 

Farsangolás 



Hírek a kisiskolából 

Kajtár Klára  óvónő                                    
„Csivitel a sok veréb, télurfiból  már elég!
Zord február tova fuss, jöjj el hamar, 
Március....” (Bars Sári: Tavaszköszöntő)  

 

Jégen járó Január – a  gyerekek 

élménydús szilveszteri beszámolóival 

kezdődött.  A téli ünnepeket nemcsak 

szóban mesélték el, hanem rajzaikban is 

felelevenítették.. 

A nagyobb korosztály, január köze-

pén  egy országos rajzversenyen vett 

részt : „Tél – az öröm évszaka” cím-

mel (Neamt megyei Tarcau község-

ben). 

Fagyot fújó Februárban, minden 

csoport megpróbálta teljes egészében 

megtapasztalni a tél  kínálta lehető-

ségeket.  Voltak akik a karcfalvi jég-

pályát vették igénybe a korcsolyázás-

nál, mások pedig az iskola öntött je-

gén próbálták ki a lehetőségeket. 

Megtapasztalták, hogy a jégen a kor-

csolyázáson kívül még lehet akár sé-

tálni is de nagyon könnyen el is lehet 

esni. A téli hőmérsékleten, a Téli kí-

sérletek témahetén, különböző kísér-

leteket is el végezhettetek a  kis kí-

váncsiak .  

Idén is mint az előző években, min-

den óvodás várta azt a napot, amikor 

kedvére elűzheti a telet.  Ez a várako-
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zás,  a húshagyó keddi farsangi bálon 

teljesedett ki. Mindenki olyan  valaki 

vagy valami bőrébe  bújhatott amilyen-

re  vágyott.  Ebben, nagy segítségükre 

voltak  a szülők, akik beszerezték vagy 

elkészítették a nagyszerű jelmezeket.  

A napi program az átváltozós játékkal 

kezdődött.  Ez idő alatt beöltöztek jel-

mezbe a gyerekek. Mindenki személye-

sen bemutatkozott majd megkezdődött 

a mulatság is ahonnan nem hiány-

zott a porcukorral meghintett finom 

farsangi fánk sem. 

Lassan beköszöntött Rügymozdító 

Március is. A hónap első napján a 

fiuk márciuskával lepték meg a kis-

lányokat. A nőnap alkalmával az 

édesanyákat egy kis tavaszköszöntő 

délutánra invitálták meg a Pitypang 

csoportos gyerekek. Március nemzeti 

ünnepére nagy lelkesedéssel készül-

nek az óvodáskorú gyerekek is . 

Márton Annamária tanítónő 
 

B eköszöntött a tavasz az elemi 

osztályokba is. A telet hivatalo-

san február 17-én, Húshagyó kedden 

búcsúztattuk el. Az I- IV. osztályos 

gyermekek szebbnél szebb jelmezbe 

öltözve készültek fel a tél elűzésére.  

Az előkészítősök egyénileg mutatták 

be ötletes jelmezeiket, ezért külön em-

léklapban részesültek. „Itt a farsang, 

áll a bál”, énekelték az elsősök, és be-

mutatták jelmezeiket. A másodikosok 

egy kedves kis előadással készültek, 

Hófehérke történetét elevenítették 

meg. A harmadikosok fergeteges cow-

boy táncukkal rövid időre a vadnyugat 

világába varázsolták el a nézőket. A 

negyedikesek előadásában egy kalózje-

lenetet láthattunk, amelyben a fiúk el 

akarták rabolni a lányokat, de ez ép-

pen fordítva sült el. 

A kisdiákoknak sikeres volt a tél 

elűzése, az új évszak, a tavasz meg-

hozta magával a tavaszi zsongást. 

Számukra a tavasz a versenyek kez-

detét jelenti. Az első verseny a Mada-

rason évek óta megrendezett Páll 

Lajos nevét viselő matematika ver-

seny. Február 27-én, pénteken zajlott 

a Páll Lajos matematikaverseny hat 

helyszínen, egy időben, azonos ver-

senyfeladatok megoldásával. 

Minden osztályból a legjobb mate-

matikusok képviselhették iskolánkat, 

és az előkészítő osztályosok pedig 

Tavaszköszöntő az óvodában   

még nem versenyezhettek. 

Az I. osztályt Antal Benedek és 

Bőjte Ábel, a II. osztályt Ábrahám 

Emese és Both Eszter, a III. osztályt 

Bőjte Sámuel és Kozma-Sipos Zsely-

ke, valamint a IV. osztályt Rusu Atti-

la, Zsók Ákos és Gál Márton-Károly 

képviselte. 

A versenyen Antal Benedek dicsére-

tet kapott, Bőjte Ábel és Bőjte Sámu-

el pedig a II. helyen végzett. Ábel és 

Samu részt vehettek a március 6-i 

döntőn, ahol a hat helyszín első há-

rom helyezettje mérte össze tudását. 

Samu a döntőben is díjazott lett, 

mégpedig II. helyezett, ezáltal az is-

kola és a falu hírnevét növelte. Saj-

nálatos módon az idén sem a Mate-

matika, sem a Mese Kenguru ver-

senyre nem tudtunk benevezni, mivel 

a benevezéshez szükséges pénzössze-

get, támogató hiányában nem tudtuk 

elő teremteni, pedig lettek volna tehet-

séges, ügyes, versenyezni vágyó gyer-

mekek. 

A matekozás mellett, olvasni is sze-

retnek a dánfalvi kisiskolások. Ennek 

bizonyítéka, hogy örömmel vettek 

részt a Kányádi Sándor költőre emlé-

kező felolvasó maratonon. Ebből az 

alkalomból kisiskolásainknak alkal-

muk nyílt felolvasni kedvenc Kányádi 

verseiket, az előkészítősök pedig a 

tanító néni tolmácsolásával ismerhet-

ték meg a költő legszebb alkotásait. 

Ugyancsak a felolvasó maraton al-

kalmával a gyermekek meghallgathat-

ták néhány vers megzenésített válto-

zatát is. A rendezvényzáró momentu-

mában a maratonon résztvevő gyer-

mekek mindegyike erre a napra készí-

tett, a költő portréjával ellátott könyv-

jelzőt kapott emlékbe.  

A kisiskolások szívesen összefognak, 

hogy segíthessenek a rászorulókon. 

Nemrégiben önzetlenül bekapcsolód-

tak egy karitatív kupakgyűjtésbe. Az 

összefogás célja az volt, hogy segít-

sünk egy mozgássérült fiatal család-

apának sport tolókocsit szerezni. Az 

összegyűjtött dugók száma az I-IV. 

osztályban meghaladta a kétezret. 

Az előkészítősöknek két részletben 

közel ezer dugót sikerült összegyűjte-

niük. Reméljük, hogy mi is egy kicsit 

hozzájárultunk a családapa életének 

megkönnyítéséhez! 
IV.SBS  

Óvodások jelmezekben 
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Csíkdánfalvi tízesek jégkorongtornája 
Gál Kálmán 
 

A  Csíkdánfalvi Hokiklub 2015 

február 27.-én pénteken 

szervezte meg a  tízesek hagyomá-

nyos jégkorongtornáját. Idén há-

rom csapattal sikerült megszervez-

ni. Résztvevő csapatok: Város tí-

zes , Oltfalva , Középszeg.  Felszeg 

csapata nem tudott összeállni, 

ezért a felszegi játékosok az 

Oltfalva és Középszeg csapatait 

erősítették. Reméljük a jövő évre 

sikerül visszaállítani a négy csapa-

tot, annál is inkább , mert jövőben , 

tehát 2016-ban a tízestorna  10. 

éves jubileuma lesz.  

A városi csapat idén is hozta a 

formáját, talán még inkább mint 

előző években és így a harmadik 

alkalommal tarthatták maguknál a 

vándorkupát. Nem véletlen Város 

tízes veretlensége, hiszen a hoki 

Dánfalván a Kerekdombok nevű 

dűlőben kezdődött, amely a városi 

részen van és a patakok is itt adot-

tak voltak, még a régi fagyos tele-

ken, erre a sportágra. A városi 

gyermekek itt tanulták el a hoki 

„tudományát”, az idősebbektől és a 

szabályokat is. Többek között azt 

is , hogy a jégen annak van elsőbb-

sége, aki a jégöntésben részt vett. 

Lesöpörte a jeget, „dollasztotta” a 

vizet, „dugást” épített. Ezt a kez-

detleges állapotot kellett aztán 

szervezett keretek közé vinni és 

mivel az emberekben élt ez a fajta 

együttműködés, Dánfalva volt az a 

település ahol a forradalom utáni 

időben sem halt meg az élet a hoki 

terén, hanem felújításokat végeztek a 

pályán és a lelátón is. Kupákat szerve-

zett  a hokiklub. Ezekben a tevékeny-

ségekben a város tízesbeliek mindig 

többségben voltak. Sajnos a mai telek 

már nem adják meg a lehetőséget a 

szabadtéri hoki eseményekre , ezért az 

idei tízes torna is a Felcsíki Műjégpá-

lyán zajlott le. Kényelmes és jó körül-

mények között zajlott, mégis más a 

saját, a szabadtéri pálya varázsa. Hi-

ányzik a hozzáadott energia, a ráké-

szüléssel járó közös összefogás, a me-

leg tea, bor  és a mégtöbb helyi szurko-

ló. Így is a helyi fúvós zenekar és szép 

számú szurkoló tábor követte a mér-

kőzéseket, de ha a településen zajlik 

egy ilyen esemény nagyobb a vonz 

ereje. 

 Azt is el kell mondjuk, hogy   a 

Dánfalvi HC keretében  a városiak 

közül  10-en játszanak az Erdélyi 

Független Amatőr Jégkorong Ligában 

is. A ligában a dánfalvi az egyetlen 

vidéki csapat ahol nincs, sem más 

településről kölcsönvett, sem 

az A ligából kihullt profi játé-

kos, csak dánfalvi születésű, 

ott élő helyi hokista.  Igazi 

„Szülőfalucsapat”. Ha már a 

liga szóba került, ne felejtsük 

ki azt, hogy a 12 csapatból a 6 

helyet tartsa a Dánfalvi HC, 

bekerülve az első értékcsoport-

ba. Sajnos pillanatnyilag, úgy a 

tízes tornán, mint a ligában 

hiányolni kellett három jó játé-

kost, külföldi munkavállalások 

miatt. 

    A dánfalvi hokiélet támogatója a Dán-

falvi Tanács és a Közbirtokosság. 

Eredmények: 

Oltfalva-Középszeg 5-3  

Város-Középszeg 4-0 

Város-Oltfalva 5-2.  

Helyezések: 

1. Város tizes   

2. Oltfalva             

3. Középszeg                   

Legjobb játékosok: Kapus: Both Nor-

bert, Hátvéd: János Árpád, Csatár: Erőss 

Áron, Gólkirály: Süket Gábor 

Legfiatalabb Játékos: Ambrus Nándor 

Legidősebb Játékos:  Both Ágoston 

Süket Zsombor 

Felcsík Kistérség 
 

A  kistérség megbízásából két 

kiadvány van készülőben, 

amelynek témája a lakóházak kor-

szerűsítésének helyes módszerei. A 

kiadvány témája időszerű, mert nagy 

Kézikönyv készül a lakóházak  

korszerűsítésének módszereiről 
szükség van helyes mintákra és 

szakmailag megfelelő, kulturált mo-

dellekre az épített örökséggel való 

együttélésben. 

A Csík Leader akciócsoport pályá-

zati kiírásában nyert támogatással a 

falukép-védelemre szeretnénk felhív-

ni a figyelmet, hasonlóképpen, ahogy 

a Pogányhavas kistérség a hagyomá-

nyos csűrök funkcióváltásra, újra-

hasznosítására hívja fel a lakosság 

figyelmét. 

A két típusú kiadványon egy épí-

tész csoport dolgozik, Tövissi Zsolt 

műépítész vezetésével. A kiadványok 

típusát tekintve lesz egy 56 oldala, kétszáz 

példányban készülő kiadvány és egy 32 

oldalas, amely kétezer példányban fog 

megjelenni. A hosszabb terjedelmű kiad-

vány egy összetettebb tervezési segédlet 

lesz és az építész kollégák, hatósági ügyin-

tézők, illetve polgármesteri hivatalok szá-

mára készül. A kisebb terjedelmű kiad-

vány, amellyel a lakosságot célozzuk, sűrí-

tése lesz a nagy anyagnak, értékfelmutató 

és nevelő szándékkal. 

A kiadványok tartalmát tekintve a Csíki-

medence máig fennmaradó, tipikus, hagyo-

mányos falusi lakóépületeinek elemzésére, 

(folytatás a 6. oldalon) 

A tornagyőztes Város csapata 
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TÁMOGATÓ AZ RMDSZ ÉS A 

COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY 

Viselet-varró tanfolyam Csíkdánfalván 

mindenki számára a csoda. Mert az a 

tudás, amit nekünk Kissné Portik Irén 

néprajzkutató ott bemutatott, az egye-

nesen megdöbbentő volt. Gyergyóban is 

tart ilyen képzést, és elhozta nekünk 

néhány résztvevő félévi és évvégi  vizs-

gamunkáit, hogy láthassuk, mit fogunk 

tanulni. Az első félévben közel 100 féle 

öltéstechnikát, azsurozást fogunk elsa-

játítani, az év végére pedig a székely 

népviselethez fogunk alsószoknyát 

varrni, méghozzá teljesen kézzel. És 

sok egyéb mellett még a kézzel varrt 

(nem horgolt) csipkekészítés titkával is 

meg fogunk ismerkedni, a második év-

ben. Emellett  a székely ruhák fehér 

részének összeállítását is megtanuljuk: 

alsószoknya, kötény és ing. A következő 

félévben szövéstani ismereteket tanu-

lunk és összeállítjuk a rokolyát meg a 

mellényt. A tanfolyam két éves lesz, de 

akik a harmadik évre is maradnak, 

azok a hagyományosabb horgolási típu-

Zsók Jolán  

nőszervezeti alelnök 

A  nemrég alakult Csíkdánfalvi Nő-

szervezet a február 6.-i jól sike-

rült hagyományos népi viseletet bemu-

tató kiállítás megszervezése után máris 

egy újabb nagy érdeklődést keltő progra-

mot indított útjára, nevezetesen a szé-

kelyviselet-varró tanfolyamot. Az ötletet 

az adta, hogy mára már kihalófélben 

van ez a tudás, alig 1-2 ember foglalko-

zik már ezzel. 

A Nőszervezetnek sikerült felkérnie 

oktatónak Kissné Portik Irén néprajzku-

tatót. A tanfolyamot meghirdettük, és az 

eredmény láttán ugyancsak elámultunk. 

Magunk sem reméltük, hogy ekkora lesz 

az érdeklődés. 32 személy jelentkezett a 

tanfolyamra, és február 10-én, kedden 

már el is kezdődött az oktatás a kultú-

rotthon klubtermében. 

A tanfolyamra jelentkezők egy előzetes 

megbeszélésen találkoztak Kissné Por-

tik Irénnel, és Dobos Melinda jelenlét-

ében felvázolták a programot. És itt jött 

Kézikönyv készül a lakóházak  

korszerűsítésének módszereiről 

sokat is meg fogják tanulni az utol-

só évben. 

És ahogy Kissné Portik Irén egyre 

többet árult el a tudásáról, lassan 

körvonalazódni kezdett bennünk az 

a felmérhetetlen tudásanyag, amit 

neki sok-sokévi kutatómunkával, 

gyűjtéssel sikerült összeszedni. 

Tisztelettel adózunk munkájáért, 

mellyel küzd azért, hogy nagyanyá-

ink, dédanyáink varró, horgoló, 

hímző, szövő, stb. tudása ne menjen 

veszendőbe. 

Dobos Melinda, aki a Felcsík Kis-

térségi Társulás munkatársa, 

örömmel közölte, hogy a kistérség 

támogatni fogja anyagilag a tanfo-

lyamot, és szerepet vállal a szerve-

zésben és népszerűsítésben is. 

Portik Irén elmondta, ősztől végre 

nyugdíjba mehet főállásából, és 

utána több szabad ideje lesz az ál-

tala vezetett csoportok oktatására. 

Kétszáz évet megyünk vissza a szé-

kelyruha-készítésben, mondta Irén-

ke, és a helyi jellegzetességeket 

tiszteletben tartva fogjuk készíteni 

a felcsíki népi viselet darabjait.  

Legnagyobb örömünkre fiatalok is 

jelentkeztek a viselet-varró tanfo-

lyamra, így reméljük, hogy sokáig 

meg tudjuk őrizni dédanyáink ha-

gyatékát. 

a bennük rejlő lehetőségek megmuta-

tására és a mai követelményekhez 

alakításuk, bővítésük helyes, érték-

megtartó módszereire vonatkozik. A 

mai falusi életmód jellegzetességeit 

néprajzos és antropológus kollégák 

bevonásával nevezzük meg. A sok fo-

tót, rajzot, táblázatot és közérthető 

szövegeket tartalmazó útmutató, re-

méljük, jól használható segédeszköz 

lesz a falun építkezőknek, illetve a 

folyamat figyelőknek. 

A kiadvány anyagának összeállításá-

hoz már folyik az adatgyűjtés, a tere-

pezés és elindult egy fotópályázat is, 

amelynek témája: szép tornácok. 

A téma az építészek véleménye sze-

rint nagyon időszerű, mert nagy szük-

ség van helyes mintákra és szakmai-

lag megfelelő, kulturált modellekre a 

kényes örökséggel való együttélésben. 

Egyre-másra tapasztaljuk azt, hogy a 

régi világ eltűnik a maga szépségével 

és minden értékével együtt, a mai 

világ pedig ritkán tudja ugyanazt az 

értéket felmutatni, amit a hagyomá-

nyos környezet eddig harmonikusan 

biztosított. A mai kor igényeit mindig 

hozzá kell igazítani a már meglévő 

adottságokhoz, s ez nem is olyan ne-

héz. Ezt az okos és józan együttélést 

szeretné támogatni a terv.  

A kiadványok várhatóan a nyár ele-

jén jelennek majd meg. A program 

zárásaként kiállítást és konferenciát 

is szervezünk. 

Az adatgyűjtésben bárki részt ve-

het, sőt erről szól a fotópályázatunk 

is, amelynek a lebonyolítására a Kul-

turális Központot kértük fel.  

(Folytatás az 5. oldalról) 
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