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Március 15 

megemlékezés 

Március 15. minden magyar, székely ember talán legszebb, legkima-

gaslóbb ünnepe . Ez a nap mikor minden igaz,magyar ember ünneplőbe 

öltözve mellére kitűzve a piros-fehér-zöld kokárdát elindul ünnepelni, 

megemlékezni  az 1848-as ifjakról, szabadságharcosokról. 

   Így  mi is csíkdánfalviak díszbe öltözve indulunk el megemlékezni 

iskolánk névadójára, Petőfi Sándorra, koszorút helyezve szobra elé, 

részt venni a szentmisén és  leróni kegyeletünket a Szabadságharc 

csíkdánfalvi résztvevőinek tiszteletére állított emlékmű előtt. Azon hő-

si halottaink előtt, akik előttünk jártak hitben,  becsületben, emberség-

ben és elszántságban. Akik életüket adták eszményükért, a szent sza-

badságért.  

Ezen hőseink élete példakép legyen mindannyiunk számára. Nyugal-

muk csendes, emlékük áldott. 

Bőjte Csongor Ernő polgármester 
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Nagyböjt a bűnbánat és kiengesztelődés 

ideje. 

Bara Ferenc plébános  
 

H amvazószerdán elkezdtük a 

40 napos nagyböjti időt. A 

hívő keresztény ember alázattal meg-

hajolt az oltár előtt és odatartotta 

homlokát, hogy a pap hamvat szórjon 

rá ennek a mondatnak a kíséretében: 

,,Emlékezzél ember, hogy por vagy és 

porrá leszel,,. 

     Hamvazószerda az őskeresztény 

hagyományból merít: a hívők a ve-

zeklés részeként hamut szórtak a fe-

jükre. A hamu egyszerre jelképezi az 

elmúlást és a megtisztulást. 

     A 40-es számmal gyakran talál-

kozunk a bibliában. Jézus Krisztus 

nyilvános működésének megkezdése 

előtt 40 napot töltött böjtöléssel a 

pusztában. A zsidó választott nép 40 

évig vándorolt a pusztában, Mózes 40 

napot töltött és böjtölt a Sínai-hegyen 

mielőtt megkapta a Tízparancsolatot. 

Jónás próféta 40 napos kegyelemidőt 

hirdetett a bűnös városnak, Ninivé-

nek, akik bűnbánatuk jeléül nyilvá-

nos vezeklést és böjtöt kezdtek. 

     A 11. Századig nagyon szigorú-

an böjtöltek: késő délutánig nem ettek 

semmit, a böjti napokon nem fogyasz-

tottak húst, tejterméket és tojást. A 

böjtnek bizonyos szigorú formája 

azonban nagyon sok helyen megma-

radt. Emlékszem arra, mikor nagy-

apám 95 éves volt, újságírói kérdés-

re, -mi a titka a hosszú életkorának 

és töretlen egészségének- többek kö-

zött azt is elmondta, hogy hamvazó-

szerdától kezdve a nagyböjti időben 

egyáltalán nem fogyasztottak húsele-

delt. 

     Mi is elcsendesedünk ebben a 40 

napos böjtben, testi önmegtagadás-

sal, imával és jótettekkel készülünk a 

Húsvét ünnepére.  

     A nagyböjt azonban a bűnbánat 

és kiengesztelődés ideje. Ezért van, 

minden egyes egyházközségben un. 

kaláka gyóntatás, amikor a hívő 

keresztény ember mély alázattal 

tárja fel lelkét a Mindenható Isten 

képviselője előtt, hogy a szentgyó-

násban vissza kapja lelke ártatlan-

ságát.  

     A bűnbánat szentségéről egy-

házunk katekizmusa a következőket 

írja: ,,A bűnbánat szentségének 

egész hatékonysága abban áll, hogy 

közli velünk Isten kegyelmét, és Is-

tennel teljes barátságban egyesülhe-

tünk. Azoknál, akik a bűnbocsánat 

szentségében bűnbánó szívvel és 

helyes szándékkal részesülnek, a 

gyónást: hathatós lelki vigasztalás 

kíséretében, a lelkiismeret békéje és 

nyugalma követi. Az Istennel törté-

nő kiengesztelődés szentsége, igazi -

lelki föltámadást- okoz,,. 

     Egyházközségünkben Virágva-

sárnap előtti szombat az a nap, 

amikor a hívek felhasználhatják az 

Istennel való kiengesztelődésnek, 

lelki tisztulásnak a lehetőségét. 

Ebben az évben is azon a napon, 

vagyis március 23-án, szombaton 

délelőtt 10 órától délután 1-ig, 

majd délután 3 órától az esti 6 órás 

szentmise végéig lesz lehetőség a 

kiengesztelődésre. 

     A nagyböjt kegyelmi idő, fogad-

juk hálával Isten irgalmas szerete-

tét. 

Van egy ima… 
Albert Margit 

 nyugdíjas tanítónő 
 

V an egy ima, amely így hangzik: 

„Könyörögj Szűz Anyánk, hogy jó 

fák legyünk Fiad kertjében, és jó gyü-

mölcsöt teremjünk”. 

Mi vagyunk az élő fák és gyermekeink 

a gyümölcsök. Nos, ha azt szeretnénk, 

hogy ebben az elidegenedett, elvadult 

világban jó gyümölcsként érjenek 

gyermekeink, akkor a jó termés érde-

kében a fő szerep elsősorban a szülők-

re, nagyszülőkre, majd az iskolára 

hárul. Tudom, hogy nehéz irányítania 

a szülőknek gyerekeiket a mai társa-

dalmi helyzetben, és a tanügyi rend-

szer is rossz, de azért mégis meg kell 

próbálni. Elsősorban a gyerekeinknek 

megtanítani azt, amit nekünk is kel-

lett tudnunk: hogy köszönjön tisztes-

ségesen, beszéljen illedelmesen a fel-

nőttekkel, a nevelőikkel, becsülje meg 

a múlt értékeit, stb. És nem utolsó 

sorban legyenek kötelességtudóak. 

Tisztelet a kivételnek, de fájó érzést 

vált ki az emberből, amikor azt látja, 

hogy egy tíz éven felüli gyermek, ser-

ülő még az Isten házában sem tud 

illemtudóan viselkedni. Akkor el tu-

dom képzelni otthoni viselkedésüket. 

Végül pedig, az a szerény vélemé-

nyem, hogy bármilyen gént örökölt a 

gyermekünk, ha a szülő jó példát mu-

tat, megtanítja lelkiismeretes, pontos 

munkát végezni a gyermeknek, akkor 

ez a gyerek ifjúként, felnőttként is 

meg fogja állni a helyét az életben. 

Hiába színleli a jó keresztényt, és a 

többségben imádkozik, ha az iskolá-

ban ablakot tör, rongál, trágár szava-

kat használ, a szemetet is szanaszét 

dobálja, akkor a jó nevelés mit sem 

használ. Tanuljanak meg gyerekeink 

a rossz hajlamok gyakorlásáról le-

szokni, a hagyományainkat, szép né-

pi szokásainkat megőrizni, valamint 

ösztönözzük őket szép népdalaink 

éneklésére, hogy boldogság töltse be 

jövő nemzedékünket. 
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Jön a tavasz, megy a tél  

tályok is hasonlóképpen elégették az 

idei Ilyést, a „telet”. A farsangteme-

tést jelmezbemutató követte a Gáll 

Lajos Sportcsarnokban. A tanulók 

csoportosan, osztályonként öltöztek 

be ötletes, eredeti jelmezekbe, töb-

ben a tanítókat, osztályfőnököket is 

bevonva. A szervezők ezúton is kö-

szönik a szponzorok támogatását, a 

Berci Centrum S.R.L.-nek, a Boti 

ABC-nek és az az Isapur S.R.L.-nek. 

Február 18-tól 

zajlik a 

próbaérettségi, az 

I. félévtől eltérően 

most az írásbeli 

vizsgák kiegészül-

tek a kompeten-

ciavizsgákkal. A 

próbavizsgákat, a 

szóbeli és az írás-

belieket egyaránt 

kamerák ellenőr-

zik. A próbavizs-

gák hasznosak, 

mivel a diákoknak 

Dr. Zsók Izabella tanárnő 
 

A hosszú, háromhetes téli vakáció 

után január 14-én kezdődött el a II. 

félév. 

Február 12-én vagyis húshagyó-

kedden  nagy eseménynek örülhet-

tek a diákok. Ekkor  rendezték meg 

a IX. A és B osztályok a farsangte-

metést Csáki Sarolta és Péter Zoltán 

tanárok irányításával. A diákok iz-

gatottan készültek a régi népszokás 

felelevenítésére és bemutatására, 

népviseletben. Február a farsang és 

a mulatozás hónapja. A farsang vál-

tozó hosszúságú időszak, vízkereszt-

től vagyis január 6.-tól kezdődik és a 

húsvétot megelőző negyvennapos 

nagyböjt első napjáig, hamvazószer-

dáig tart, az idén február 12-ig. A 

farsangvégi téltemetés és tavaszvá-

rás szokása régi időkbe vezet vissza. 

Ilyenkor szalmabábut készítenek, 

mely a telet jelképezi. A 

halottsiratáshoz hasonlóan zokogás, 

jajveszékelés közepette elsiratják, 

majd elégetik azt. A kilencedik osz-

lehetőséget nyújtanak, hogy szok-

ják a vizsgák hangulatát, valamint 

felmérhetik tudásukat, hiányossá-

gukat. A VIII. osztályosok számára 

is meglesznek szervezve a próba-

vizsgák március 19 és 21 között, 

ugyancsak kamerákkal ellenőrizve. 

Március 15-én iskolánk névadójá-

ra és az 1848-49-es szabadságharc-

ra emlékezünk, koszorúzással és 

ünnepi műsorral.  

Hírek a Petőfi Sándor Iskolaközpontból 

Kajtár Klára és Erőss Kinga 

óvónők 
                                                                         

Gazdag Erzsi: Itt a tavasz  

Itt a tavasz, tudod-e? 

Leheletét érzed-e? 

Virágszájjal rád nevet 

virágszagú kikelet. 

 

Rád füttyent a bokorból, 

füttyös madár torokból. 

Rügyes ággal meglegyint 

S érzed, tavasz van megint. 

B e k ö s z ö n t ö t t  a  t a v a s z , 

„Rügymozdító Március” a Bóbita 

óvodába is. A téli hónapok is 

mozgalmasan és kellemesen tel-

tek, hiszen a gyerekek megta-

pasztalhatták a téli évszak szép-

ségeit, örömeit: sokat tartózkod-

tak a szabadban, csodálták a hó-

esést, szánkóztak, kísérleteztek a 

hóval, jéggel és egy „kalandos 

utazás” során megismerkedtek az 

erdeink állataival, az itthon tele-

lő madarainkkal, életmódjukkal 

valamint a sarkvidékek élővilá-

gával. A csoportszobák felvették a 

heti témák jellegzetes hangulatát.  

„Fagyot fújó Február” 12-én, bár 

még korainak tűnt, de megpróbáltuk 

elűzni a telet. Télűző tavaszváró far-

sangi bált tartottunk, ahol mindenki 

maskarába bújhatott, fánkot ehetett 

és kedvére mulathatott. A farsangi 

bál már az óvodában is sugallja, hogy 

lezárul egy zajos időszak és elkezdő-

dik újra egy csendes felkészülés, ami 

Jézusról szól, húsvéti nagyböjt. 

„Rügymozdító Március” első napja 

apró meglepetésekkel kezdődött: a 

fiúk márciuskával lepték meg a lá-

nyokat. Március 8-án a Nőnap alkal-

mából a gyerekek az általuk készített 

ajándékkal köszöntötték fel az édes-

anyákat, virággal az óvónéniket. A 

fiúk a kislányokról sem feledkeztek 

meg, virágkitűzőt adtak nekik, hi-

szen ők is nők. 

Így teltek a téli napjaink és tovább-

ra is gyerekszemmel szeretnénk cso-

dálni a gyönyörű tavasz minden moz-

zanatát.  
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Zsók Jolán,  

Csíkdánfalvi Nefelejcs 

Nyugdíjas Egyesület 
 

L assan megszokjuk, hogy 2012 

helyett 2013-at írunk. a Nyugdí-

jas Klub háza táján is zajlik az élet, 

még ha nem is olyan mozgalmasan, 

mint a fiatalabb korosztályoknál. 

Mert nálunk már a „lassan járj to-

vább élsz” elve működik, még akkor 

is, ha rájövünk arra, hogy öregedő 

testünk börtönében a lelkünk ugya-

nolyan ifjú, mint hajdanán. csak 

most ifjúkori bohóságok helyett meg-

fontoltabb, igényesebb, tartalmasabb 

és kulturáltabb szórakozásra vágyik. 

Ezért is nehezebb  az idősek számá-

ra programokat szervezni. A bömbö-

lő zene, a zsúfoltság számukra nem 

vonzó, annál inkább a szép termé-

szet megnyugtató varázsa, a jó szín-

ház, a kirándulások, az élvezhető 

zene (és itt ne feledkezzünk meg 

csodálatosan szép és gazdag népdal- 

és nótakincsünkről, melyet fiatalja-

ink közül már nagyon kevesen is-

mernek) a néptánc, stb. 

A  tél szinte észrevétlenül, gyorsan 

eltelt, s már az új év programjait 

tervezzük. Ezek között 

kiemelkedő fontosságú 

a Soltra tervezett nyá-

ri utazásunk, amikor 

a solti nyugdíjas bará-

taink szívélyes meghí-

vásának eleget téve, 

pár napot körükben 

fogunk tartózkodni. 

Erre még anyagilag is 

készülnünk kell, hi-

szen autóbusszal fo-

gunk utazni, és a költ-

ségeket mi kell álljuk. 

Emellett még szorgal-

masan kézimunkázunk is, mert 

minden kedves solti nyugdíjas tár-

sunkat egy saját kezűleg varrt terí-

tővel fogunk meglepni. Heti összejö-

veteleinken ezek varrásával szor-

goskodunk mostanában, s mivel 

nagyböjti időben vagyunk, szép egy-

házi- és Mária-énekeket énekelünk 

munka közben. 

gyermekek életkori sajá-

tosságait, nemcsak az 

értelmi képességeik fej-

lesztésére törekszünk, 

hanem arra, hogy az első 

osztályba zökkenőmente-

sen lépjünk át. Mivel kö-

zségünkben Step by Step 

oktatási forma működik, 

így  a személyes fejlesz-

tésre több idő jut, minden 

gyereket képességei sze-

rint lehet motiválni, a 

gyengébbeket felzárkóztatni, bátorí-

tani. Játékosan, de „komolyan” ta-

nulunk, a szabályokat betartjuk, 

egymásra odafigyelünk, elfogadjuk, 

dolgainkra vigyázunk, rendbe rak-

juk, rendet tartunk magunk körül, 

türelmesek vagyunk egymáshoz. 

Ezek olyan fontos tevékenységek, 

amelyek sokak szemében nem ne-

vezhetőek „tanulásnak”, de szerin-

Both Annamária és  

Bálint Enikő tanítónők 

M ég most sem csillapodtak 

a kedélyek az előkészítő 

osztály hovatartozásáról és szüksé-

gességéről. Számos érv szól amel-

lett, hogy az elemi oktatás része 

legyen, de maradjon az óvoda épü-

letében. Miért? Amíg a gyermekek 

a kompetenciaalapú oktatás ritmu-

sát felveszik addig az óvoda meg-

szokott környezete ad érzelmi biz-

tos hátteret. 

Óvodai környezetben, de már 

iskolásként játékos komolysággal 

szoknak hozza az iskola szabályai-

hoz, napirendjéhez. Tudjuk azt, 

hogy egy 6 éves gyermek kíváncsi-

sága révén ok-okozati összefüggé-

seket keres, sokkal jobban megérti 

azokat a dolgokat, jelenségeket, 

amelyekkel közvetlen kapcsolatba 

kerül. Szem előtt tartva a 6 éves 

tünk ez a legfontosabb célja az előké-

szítő osztálynak.  

És, hogy szükséges-e az előkészítő 

osztály? Szerintünk igen, ezért báto-

rítjuk a szülőket, hogy gondolkodja-

nak pozitívan, bízzanak a gyerekeik-

ben, hiszen Dánfalván minden felté-

tel optimális ahhoz, hogy a gyerme-

kek, a szülők probléma nélkül vegyék 

az akadályokat. 

Szükséges-e az előkészítő osztály? 

Szorgos tavasz a nyugdíjasoknál 
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A  már nagy hagyománynak örven-

dő Tízesek–kupáját  8. alkalom-

mal sikerült megrendezni  szintén a 

dánfalvi szabadtéri hokipályán.  A 

tornán a négy dánfalvi falutízes együt-

tese vett részt: Város, Középszeg, 

Oltfalva és Felszeg. A szabadtéri 

jégpálya valamint a hazai közönség 

megszokott jó hangulata fokozta a 

csapatokban a küzdeni akarást. A 

Város-tízes csapata rosszul kezd-

te a tornát, 2–1-es vereséget 

szenvedett a tavalyi kupagyőztes 

Középszeg csapatától, de más-

napra kiheverte az előző esti ve-

reséget, és zsinórban nyerte hát-

ralévő két mérkőzését, így meg-

szerezte a vándorkupa elnyerésé-

hez és a címeres mez használati 

jogához szükséges 4 pontot. Régi 

szabály, hogy  a Csíkdánfalva 

felirattal és a község címerével 

ellátott mezben az a csapat játsz-

hat a következő tornán, amely 

megnyeri a kupát. 

Eredmények: Város–Középszeg 

1–2, Oltfalva–Felszeg 0–2, Kö-

zépszeg–Oltfalva 0–2, Város–

Felszeg 2–1, Oltfalva–Város 1–3, 

K ö z é p s z e g – F e l s z e g  1 – 1 .  

A 8. alkalommal megszervezett 

Csíkdándfalvi Tízesek-kupája 

jégkorongtorna végeredménye:  

1. Város-tízes, 2. Felszeg, 3. 

Középszeg, 4. Oltfalva.  

(folytatás a 8. oldalon) 

Hokisarok 

J a n u á r  1 8 - á n  a  

Csíkdánfalvi  DFV 

Hokiklub és a szülők közös 

szervezésében került meg-

rendezésre  a hagyományos 

Fekete Kerámia-kupa, 

amelynek keretén belül a  

legkisebbek, azaz Felcsík 

legfiatalabb jégkorongozói, 

6-10 év közöttiek mérték 

ö s s z e  t u d á s u k a t  a 

csíkdánfalvi jégpályán. A 

tornán Madarastól Domo-

kosig minden település 

képviseltette magát és a 

hagyományoktól eltérően egy lány-

csapat is részt vett a megméretteté-

sen. A gyermek-jégkorongtornán  jó 

minőségű jég és lelkes biztatás fo-

gadta a a Felcsíki csapatokat péntek 

délután a  jégpályán. A lelátóról és a 

palánk körül osztálytársak, barátok 

szurkoltak, bíztatták kedvenceiket. 

Két játéktér volt kialakítva  a jégpá-

lyán, 3-3 játékossal  és egy-egy  

kapussal, a játékidő is rövidebb 

volt, de lelkesedésből és küzdeni 

akarásból jelesre vizsgáztak az  

apró játékosok. Ezekben a korosz-

tályokban még nem jegyzik az 

eredményeket. A tornát az U12-es 

korosztályúak mérkőzése zárta, 

Madaras és Dánfalva közös csapa-

ta valamint Karcfalva 

és Szentdomokos egye-

sített csapata.  

A következő hétvégén 

január 24-27 között 

már az amatőr felnőtt  

hokié volt a főszerep, 

hisz  testvértelepülé-

sünk, Solt város ama-

tőr  hokicsapata  vett 

részt a Csíkdánfalvi 

DFV Hokiklub vala-

mint az Önkormányza-

ti testület által szerve-

zett hokitornán. A tor-

nán három csapat vett részt: Solt 

város csapata, dánfalvi Öregfiúk 

csapata és a dánfalvi Fiatalok csa-

pata. Ez  a hétvége nemcsak a 

sportról, a hokiról szólt, hanem a  

barátságról, és ezáltal még szoro-

sabb szálak fűzik egymáshoz  Sol-

tot és Dánfalvát. 

Solt—Csíkdánfalva 

Tízes kupa 

A csíkdánfalvi jégkorongozókA csíkdánfalvi jégkorongozókA csíkdánfalvi jégkorongozók   



Katona Melinda 

Felcsík Kistérségi Társulás 

Á 
ltalános megfogalmazásban a 

„gyűlés” célja nem más, mint az 

információk megosztása egymás kö-

zött, ki-ki a saját területének képvi-

seletében. A Felcsík Kistérségi Tár-

sulás a kistérség fejlesztésének előse-

gítésében jásztik szerepet, épp ezért 

az időközönként megszervezett gyű-

lések is ennek vonatkoztatásában 

kerülnek megrendezésre. Felada-

tunknak érezzük közölni a tisztelt 

felcsíki lakossággal a tevékenysége-

ink, gyűléseink hozadékát, ennek 

tükrében jelenik meg újságukban 

egy-egy cikk rólunk is. 

A tavalyi évhez hasonlóan az idén 

is minden hónapban sor kerül egy 

havi kistérségi gyűlésre, amelyet a 

Felcsík Kistérségi Társulás kezdemé-

nyezésében minden község szerre 

szervez meg. A havi gyűléseken kí-

vül, maximum két hetente vannak 

rendkívüli gyűlések, amelyek szük-

ségszerűségét az aktuálisan adódó 

probléma határozza meg és amelyre 

rendszerint a kistérségi irodában ke-

rül sor. 

Februárban 2 kistérségi gyűlést 

tudhatunk magunk mögött, amelyen 

több probléma megoldási lehetőségei-

nek felvázolására is sor került. A 

gyűlések megszervezése előtt mindig 

azt tekintjük elsődleges célnak, 

hogy valamely a felcsíki térséget 

érintő probléma vagy hiány felisme-

rését és a lehetséges megoldásainak 

optimalitását átbeszéljük. 

A havi kistérségi gyűlésen, amely 

e z ú t t a l  f e b r u á r  2 7 - é n 

Csíkszenttamáson volt megtartva, 

Felcsík polgármesterein, alpolgár-

mesterein, közbirtokosság elnökein 

kívül Hargita Megye Tanácsának 

elnöke, Hargita Megye Tanácsának 

Vidékfejlesztési igazgatója, vala-

mint két megyei taná-

csos is részt vett: Szen-

tes Antal és Becze Ist-

ván. Elsőként Hargita 

Megye Tanácsának Vi-

dékfejlesztési igazgató-

ja, Márton István is-

mertette a 2013-ban 

kiírásra kerülő pályáza-

tokat, amelyek a 

felcsíki térség több te-

rületén jelenthetnek 

lehetőséget a fejlesztés-

re.. Az előirányzott ösz-

szegek a következő 

programokban oszlanak 

meg:  

 Hagyományos székely termék 

program, amely egy üzletlánc ki-

alakítást is magába foglal 

 Mintagazdaságok programja- 

olyan gazdaságok támogatása, 

amelyek mintegy mintaként szol-

gálnak más gazdaságokkal szem-

ben és amelyek lehetőséget adnak 

az agráripari líceumokban tanuló 

diákoknak a praktikázásra 

 Kiskertész program- célja, hogy 

azokat a kisiskolásokat támogas-

sák, akik a saját kezük által ter-

mesztett zöldséget, gyümölcsöt, 

veteményest gondozzák 

 Pilot Program- olyan rászorult 

családok támogatása, amelyek 

kezdeményezéssel szeretnének és 

képesek rá, hogy egy gazdaságot 

elindítsanak és fenntartsanak 

 Tanfolyam gazdáknak- akik sze-

retnének házilag előállított húst 

értékesíteni 

 Egyesületek, rendezvények esz-

közbeszerzésének támogatása 

 Lovasprogramok támogatása 

 Erdei gyümölcs feldolgozás támo-

gatása 

 Gyakornoki program a Vidékfej-

lesztési Egyesületnél- felsőfokú 

oktatásban résztvevő diákok ré-

szére, akik az egyesületnél szeret-

nék végezni gyakornokságukat 

A felsorolt lehetőségekből az ön-

kormányzatok, rendezvényszerve-

zők, egyesületek és más érintettek 

is részesülhetnek, hogyha a lehető 

legrövidebb időn belül igénykérésü-

ket leteszik a Vidékfejlesztési Egye-

sülethez. 

A lehetőségek ismertetésén kívül a 

gyűlésen terítékre került többek 

közt a legeltetési probléma orvoslá-

sára irányuló szabályzat, amelyet a 

csíkszentdomokosi önkormányzat 

képviselői állítottak össze. A sza-

bályzat olyan elemeket tartalmaz, 

amely egyértelműen leszabályozza a 

legeltetési idényt, a legeltetésre 

használható legelőtestek nagyságát 

és optimális kihasználtságának fel-

tételeit, továbbá a legeltető pászto-

rok kötelességeit és az esetleges ká-

rok megtérítésére irányuló garanci-

át is tartalmazza. Ez a szabályzat 

térségi szinten lesz elfogadva, így a 

felelős szervek ezt egy tanács hatá-

rozattal is hitelesítik.  

A gyűlés zárópontjaként Borboly 

Csaba, Hargita Megye Tanácsának 

elnöke arra sarkallta a jelenlévőket, 

hogy bármely fejlesztés eszközlésén 

vagy pályázati lehetőség lehívásán 

több terület szinergikus együttmű-

ködésén gondolkodjanak, hiszen a 

jelen pénzügyi helyzet ezt alapvető-

en megköveteli. 

A második gyűlésen a szennyvíz 

ülepítő jelenlegi fizikai és pénzügyi 

állapota volt a központi téma. Mint 

kiderült a végleges beüzemeltetés-

hez még szükség van egyrészt a tar-

tozások kifizetésére, másrészt pedig 

a be nem fejezett munkálatok elvég-

A  térségi szintű problémák elemzése,  

avagy a kistérségi gyűlések hozadéka  
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zésére. Ez egy jelentős mértékű pénz-

ügyi terhet jelent a csatornarendszert 

és ülepítőt megvalósító felcsíki ön-

kormányzatoknak, nevezetesen a 

domokosi, szenttamási, karcfalvi, 

dánfalvi és madarasi önkormány-

zatok tartoznak ide. 

A probléma kiküszö-

bölésére és az ülepítő 

üzembe helyezésére 

az önkormányzatok 

együtt, Hargita Me-

gye Tanácsával ka-

röltve keresik a meg-

oldást. Az ülepítő 

egy hatalmas inf-

rastrukturális fejlő-

d é s t  j e l e n t 

Felcsíknak, nem kis 

pénzügyi erőfeszítést 

igényel, de megvaló-

sítása szükségszerű.  

A gyűlés utolsó pont-

jaként Rácz Attila, informatikai cég-

vezető egy pályázati lehetőséget is-

mertetett a jelenlévőkkel, amely az 

önkormányzatok informatikai fel-

szereltségének bővítésére, fejleszté-

sére irányul. A pályázat megvalósí-

tása minimum 10 falu partnerségén 

alapszik, olyan beruházásokat érint, 

mint például egy egységes gazda-

lajstrom készítése, gazdálkodási 

program bevezetése, internet hozzá-

férhetőség bővítése, információ arc-

hiválásra alkalmas program feltele-

pítése, laptopok, nyomtatók, GPS, 

topográfusi eszközök beszerzése. 

Mivel a községekben kisebb- na-

gyobb informatikai fejlesztésre szük-

ség van, ezért az önkormányzatok 

szeretnének élni a lehetőséggel, 

amelynek első lépésének megtétele 

folyamatban van.  

(folytatás az előző oldalról) 

Zsók Levente 
 

I mmáron második alkalommal 

került megszervezésre a farsangi 

körmenet szénagyűjtés. Ami változott 

a tavalyi farsangolás után, lelkesebb 

és nagyobb létszámú volt a csapat és 

pénteki napra szerveztük, hogy még 

véletlenül se lépjünk át a Nagyböjtbe. 

A helyi néptánccsoport egyrésze illet-

ve az ifjúsági klub fiataljai beöltöztek 

„maszkuráknak” volt aki kéregető-

jövendőmondó cigánynak öltözött, a 

fiuk hamvazó legényeknek még pap 

meg kántor is volt. A helyi fogatosok-

ból nagyon hamar összeverődött egy 

szénásszekér karaván villáslegények 

társaságával. A felvonulás zenei szín-

foltja a helyi fúvós zenekar volt, aki 

már nemcsak a településünkön, ha-

nem a környéken is etalonnak szá-

mít. 

Kész volt a csapat és 10 órakor elin-

dultunk a művelődési otthon elől. A 

felvonulás a falu végén Karcfalva be-

járatánál kezdődött majd a Hadnagy-

ok utcája ahol már gyűltek a kosarak 

meg a szénásszekerek. Onnan felvo-

nultunk Kishegyre majd Bokor utca 

és az első szénásszekér el is ment ürí-

teni. Következett Felszeg és Luk-

ácsok utcája, ezután Középszeg fele 

vettük az irányt ahol már újabb 

helyi fiatalok csatlakoztak a felvo-

nuláshoz. A lakósok nagy örömmel 

fogattak, talán a legnagyobb ado-

mány az volt „Isten segítsen meg, 

hogy még sokáig ápoljátok ezt a ha-

gyományt”. Következett Város, 

Kicsimező majd Oltfalváva. 

A felvonulás a művelődési otthon 

udvarán farsangtemetéssel zárult, 

ahol a koma köszöntötte a „gyászoló 

közösséget” az asszonyok elsiratták, 

a pap elbúcsúztatta majd ezután 

meggyújtották Ilyést. Majd a rendez-

vény hajnalig tartó bállal zárult.  

Nem lehet azt a köszönetet szavak-

ban leírni amelyben támogatott az 

Egyház, Helyi Önkormányzat, Köz-

birtokosság, a szervező csapat és 

ÓRIÁSI köszönet a csíkdánfalvi la-

kosoknak akik nemcsak javakban 

hanem lélekben is támogattak, ezzel 

új erőt adva a következő farsangolás 

megszervezéséhez. 

Hagyományőrző farsangolás 2013 



A  Felcsíki települések nagy része ugyanazon problé-

mákkal küszködik, mint Csíkdánfalva a legelte-

tést illetően. Ezért már a tél elején elindult egy folya-

mat a legeltetési szabályzat kidolgozására a Felcsíki 

Kistérségi Társulás munkatársaival valamint a telepü-

lések polgármestereivel, alpolgármestereivel, közbirto-

kosságok elnökeivel. Sikerült kidolgozni egy egységes 

legeltetési szabályzatot, amelyet a februári tanácsülé-

sen el is fogadott a testület. 

Legeltetés 
Ezt a határozatot a továbbiakban a tavasszal sorra kerü-

lő Közbirtokossági közgyűlésen is bemutatjuk, szeret-

nénk, hogyha a közgyűlés is megerősítené. Indokolt eset-

ben javaslatokat és kiegészítéseket várunk a tagság va-

lamint a faluközösség részéről. Terjedelmére való tekin-

tettel nem tudjuk az újságban teljes egészében megjele-

níteni a szabályzatot viszont a Polgármesteri Hivatal 

székhelyén az érdeklődők megtekinthetik.  

Both Norbert 
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A tavasz közeledtével lassan a hokiidény vége fele tar-

tunk, de azért március 23-án, szombaton  sor kerül egy 

amatőr felnőtt jégkorong tornára a Dánfalvi DFV 

Hokiklub szervezésében, amely csíkkarcfalvi műjégpá-

lyán lesz megtartva hat csapat részvételével. Dánfalvi 

DFV Hokiklub az újság hasábjain is  köszönetét fejezi ki 

minden egyes támogatónak: Dánfalva Tanácsának, Dán-

falva Közbirtokosságának, a Petőfi Sándor Iskolaköz-

pontnak, Stage Company Kft-nek, szülőknek, 

hokirajongóknak, szurkolóknak, és mindenkinek aki 

ebben az idényben hozzájárult a dánfalvi hokiélet fejlő-

déséhez. 

Both Norbert   

Kiadja: 

Csíkdánfalva Önkormányzata 

Munkatársak: 

Albert Margit 

Bálint Enikő, Both Annamária 

Bara Ferenc  főesperes-plébános 

Both Norbert 

Kajtár Klára 

Szabó Imre 

Dr. Zsók Izabella 

Zsók Levente 

Készült az Alutus Nyomdában 

Szerkesztőség 

Interneten is  elérhető  a 

Csíkdánfalvi Harangszó 

www.danfalva.ro cimen 

(folytatás az 5. oldalról) 

Sokszor azért nem tudjuk élvezni a 

jót, mert félünk, hogy bekövetkezhet 

valami rossz. Arra figyelj, amid van, 

ne arra, amid nincs. 

Pierre Franckh 
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2013. március 1. - május 15. között igényelhető a területalapú támoga-

tás. 

A gazdák ebben az évben is a polgármesteri hivatal mezőgazdasági osz-

tályán igényelhetik a támogatást a meghatározott programálás szerint. 

Szükséges iratok: 

 Személyi igazolvány 

 Aktív bankszámla igazolás 

 Amennyiben a gazdának más faluban van területe, az ottani hivatal-

tól ki kell kérni a használati jogot igazoló okiratot 

 Jogi személyeknek – a szervezeti formát igazoló okirat és pacsét 

Fontos tudnivalók: 

Az agrár-környezetgazdálkodási támogatások keretén belül egyes gyep-

területekre igényelt P1-es csomag (a magas természeti értékű) és a P2-es 

csomag (a hagyományos gazdálkodást szabályozó támogatásoknál) az 5 

évre kötött vállalás lejárt. Ezekre a területekre egy újabb 5 éves vállalás 

kezdődik, és most lehetőség van arra, hogy ha bebokrosodott a terület, 

kivenni a támogatásból, vagy ha  gazdát cserélt, akkor az új tulajdonos 

nevére átírni. 

Az állatorvos felhívása: 

Megkérünk minden állattartó gazdát, hogy a helyi állatorvosnál egyez-

tesse le a gazdaságában lévő állatállományt! 

Szabó Mária, mezőgazdasági referens 

Tízes kupa 

A 2013-as győztes Város-tízes csapata 


