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A  nyár elején fogtak hozzá a Felcsík 

integrált fejlesztése elnevezésű 

projekt kivitelezéséhez Csíkdánfalván, 

ahol hat kilométernyi községi útra került 

aszfaltszőnyeg. A dánfalvi teljes szaka-

szon elvégezték már az első réteg aszfalt 

elterítését, a csatornatetők szintre eme-

lését, néhány helyen pedig az út menti 

sáncok elkészítését, és ha az időjárás 

megengedi, akkor most késő ősz folya-

mán jön a kopóréteg kialakítása, majd a 

sáncok rendbetétele. Ezzel a munkálat-

tal a település utcáinak mintegy hatvan 

százalékában aszfalton közlekedhetnek a 

helyiek.  

Aszfaltozott utcák 

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 Vonószene-

kar. A tanácsosok és a polgármesteri 

hivatal dolgozóinak segítségével aján-

dékcsomagok kerültek kiosztásra. 

Azoknak pedig, akik nem tudtak részt 

venni az ünnepségen, a következő héten 

házhoz szállítottuk a csomagot.  

Felcsíki Szent Mihály-napi állatvásár  
Kevés állatot kínáltak eladásra az esős időjárás mi-

att a Kubik-gödörben október 8-án, szombaton a ko-

rábbi vásárokhoz képest, mégis megérte a felcsíki 

gazdáknak részt venni a Szent Mihály-napi állatvásá-

ron és gazdanapon. A De minimis támogatásokról és a 

Leader-programról tudhattak meg többet az érdeklő-

dök.  

Meghívottak voltak Maria Toma, a mezőgazdasági 

minisztérium állattenyésztési politikákkal foglalkozó 

osztályának igazgatója,  Török Jenő, a Hargita Me-

gyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője és munka-

társa, Sebestyén Sándor, akik a támogatásigénylés 

eljárását ismertették, illetve beszámolót tartott Ladó 

Zsolt, a megyei állat-egészségügyi és élelmiszer-

biztonsági igazgatóság vezetője. 

Idősek napja 
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XI. Márton Áron zarándoklat  

S zeptember 7 és 9. Között, immár 

XI. alkalommal került megszerve-

zésre a három napos  Márton Áron za-

rándoklat , 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 szü-

letett 1896 augusztus 28-án. Elemei isko-

láit szülőfalujában a népiskolában végez-

te. Középiskolai tanulmányait a csíksom-

lyói katolikus gimnáziumban, majd a 

gyulafehérvári kisszemináriumban végez-

te, ahol 1915 június 12-én érettségizett. 

Katonaidejének legnagyobb részét a fron-

ton az első vonalban töltötte. Előbb Do-

berdónál harcolt, majd egy karlövés után 

az Ojtozi szorost védte. Ezután ismét az 

Olasz front következett, harcolt Asiago 

mellett az Alpok déli oldalában is. A há-

ború során összesen háromszor sebesült. 

1919-1920-ban szülőfalujában gazdálko-

dott, 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 19-

én Majlát G.Károly erdélyi püspök szen-

telte diakónussá, július 6-án pedig pap-

pá. Első szentmiséjét szülőfalujában vé-

gezte. XI.Piusz pápa 1938 december 24-én 

Erdély püspökévé nevezte ki, majd a kö-

vetkező évben 1939 február 12-én, a ko-

lozsvári Szent Mihály templomban püs-

pökké szentelték. 1949 június 21-én, az 

egyházához hűséges püspököt letartóztat-

ták, a börtönből 1955-ben szabadult. Püs-

pöki tevékenységét elkezdhette, de ez nem 

tartott sokáig, mert 1957-ben tíz évig tar-

tó házi őrizetre ítélték. A kemény helytál-

lás és főpapi munka kikezdte egészségét, 

ami miatt nagyon sokat szenvedett. Életé-

nek utolsó két évében 

plébánosunk Bara 

Ferenc volt a szemé-

lyi titkára. 1980 

szeptember 29-én, 

Szent Mihály nap-

ján, az egyházmegye 

védőszentjének ün-

nepén halt meg, épp, 

amikor másodikat 

harangoztak a bú-

csús szentmisére. Ma 

már a papbácsink az 

egyetlen élő szemta-

nú, aki jelen volt a 

nagy püspök halálá-

nál. 

A XI. zarándoklat főbb színhelyei 

és állomásai 

   I. nap 

  A zarándoklat a Csíkszomlyói Kegy-

templomban 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 kezünk-

be azt a cingulust (övet), melyet a püs-

pök úr viselt. Papbácsink szerint, ez 

már ereklye. 

Ezután Csíkszentdomokos követke-

zett , ahol a Marton Áron múzeumba 

tekinthettünk be, majd ezt követően a 

helyi templomban tartott egy rövid be-

szédet a helyi plébános. A templomláto-

gatás 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 ne-

künk. 

Ezután útnak indultunk. A hosszú 

utazás alatt sok új barátot, sok új isme-

rőst szereztünk.  Az utazás alatt min-

denki húzott egy cetlit, melyen a buszon 

lévő zarándokok neve volt, aminek a 

lényege egy játék, amit Őrangyalozás-

nak neveznek. Ez a játék abban állt, 

hogy a zarándoklat alatt azért a szemé-

lyért, akit kihúztunk, valami jót te-

gyünk. Ezek az úgymond jótettek, lehet-

tek anyagi és lelki vonatkozásúak is. 

E közben megérkeztünk  Márama-

rosszigetre, ahol a Buți Hotelben száll-

tunk meg éjszakára. 

II. nap 

Reggeli után a börtön múzeumot láto-

gattuk meg, ahol  a püspök úr rabosko-

dott, abba a cellába is bemehettünk, 

amelyikben ő volt. Ez a látvány mara-

dandó 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 követ-

te. 

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 feren-

ces kolostor volt . Ott a ferences testvé-

rekkel közösen végeztük el az esti imát, 

zsolozsmát imádkoztunk. Ezt egy na-

gyon finom vacsora követte. Ott mesél-

tek a ferences testvérek egy pár mon-

datot 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 Pia-

rista templomot és a Báthory-Apor líce-

umot tekintettük meg. Ezt reggeli kö-

vette, majd ismét hosszú útnak néz-

tünk elébe. Miután megérkeztünk Gyu-

lafehérvárra Jakubinyi érsek úr veze-

tett körbe a  püspöki palotában, az ud-

varban 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 templom-

ban berendezett múzeumokat, melyek 

azokkal a tárgyakkal voltak berendez-

ve, amelyeket a püspök úr használt. A 

templomban berendezett kisebb múze-

umban megtekinthettük a püspök ko-

porsójának a födelét is, mely a földi 

maradványaival együtt szeptember 1-

én lett kiemelve a Székesegyház krip-

tájából. 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 megnyi-

totta kapuit a Bóbita óvoda. Eb-

ben a tanévben 72 gyereknek ad máso-

dik otthont a hétköznapokban az óvo-

da épülete. Az előkészítő osztály Szi-

várvány nevű csoportjába 18 gyerek, a 

rövid programú Micimackó csoportba 

14 gyerek, a napközi Méhecske csoport-

jába 20, a Pitypang csoportba pedig 21 

gyerek jár. Mindhárom óvodai csoport 

vegyes korosztállyal működik. Ez lehe-

tőséget nyújt arra, hogy a testvérek 

egy csoportba járhassanak, valameny-

nyi életkorú társukkal szorosabb kap-

csolatba kerüljenek és nagyban segítik 

a beszokást és a szocializáció kialaku-

lását. Az első két hétben a nagyobbak 

örültek egymásnak, elmesélhették, 

lerajzolhatták a nyári élményeiket, 

szemügyre vették a csoportszobájukat, 

felfedezhették az óvoda tárgyi és sze-

mélyi környezetének változását, felele-

venítették a csoporton és az óvodán 

belül alkalmazott szabályokat és köz-

ben zajlott a gyerekek megfigyelése és 

év eleji felmérése. A kisebbeknél és a 

legkisebbeknél az első két hét a be-

szoktatás időszaka volt.  Gyorsan és 

könnyen beszoktak a kicsik. Megis-

merték, megszokták és megszerették a 

napirendet.  Folytatódik a szocializá-

ció, amely két évig vagy akár az óvodai 

évek végéig is eltart. 

Az időjárás nem sokáig kedvezett a 

szabadban való játékra, kirándulások-

ra, de az évszak gazdagsága lehetővé 

tette a közvetlen tapasztalatszerzést és 

alkotást a csoportszobák központjai-

ban. Őszi projektsorozatunk által a 

gyerekek sokoldalú tapasztalatokra 

tettek szert a gyümölcsökről, zöldsé-

gekről és az évszakról. A Könyvtár köz-

pontban felhangzott irodalmi és zene 

audíciók alatt, sok alkotás született a 

Művészet központban. Ezek a mun-

kák, 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 szétvá-

logatott őszi zöldségek, gyümölcsök 

darabolására, kóstolgatására a Sze-

repjáték központ adott helyet. Kompó-

tok és savanyúságok is kerültek a pol-

cokra. Közös főzések és étkezések is 

voltak, ugyanitt. 

Novemberi projektsorozatunk az 

emberi test, a testrészek, az érzék-

szervek megismeréséről, azok szerepé-

ről, ápolásáról (tisztálkodás, helyes és 

mértékletes étkezés, testmozgás) fog 

szólni, Ép testben ép lélek címmel. A 

tél elején áttérünk az érzések, érzel-

mek kifejezésére. Ez a projekt egy le-

csendesedett időszakban, az advent-

ben fog megvalósulni. 

A Hargita megyei óvodapedagógusok 

e tanévi módszertani mottójával zár-

nám 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 taní-

tás. A hosszú nyári vakáció 

alkalmat adott minden gyermeknek a 

feltöltődésre, a kikapcsolódásra, a pi-

henésre, 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 vakáció-

ban is találkoztunk. A Falu napi ren-

dezvényen az I-IV osztályosok Töpör-

tyűk tánccsoportja elsöprő sikert ara-

tott a bemutatott néptáncával. A szor-

galmas gyakorlás, az akarat és a ki-

tartás meghozta gyümölcsét annyira, 

hogy az októberben megrendezett 

felcsíki Szent Mihály napi rendezvé-

nyen is a kicsi néptáncosok lettek a 

közönség kedvencei.  

Az iskolában rajtunk, egymáson mú-

lik, hogy a kötelező oktatást szebbé, 

könnyebbé, élményekkel telivé vará-

zsoljuk: hogy szórakozva, játszva tanul-

junk, hogy szívesen járjunk minden 

nap iskolába, hogy kíváncsian várjuk 

azt, hogy vajon mi fog ma  történni. 

Csatára fel bátran kisdiákok, a tu-

dásszerzés legyen öröm számotokra! 

Hogy ne érezzük annyira kötöttnek a 

tanulást, kiránduljunk sokat a szabad-

ba, az őszi természetbe, míg az idő en-

gedi, csodálkozzunk rá a színpompás 

őszi tájra, fedezzük fel közösen az őszi 

táj szépségeit és gyűjtsünk őszi termé-

seket.  Az osztályterembe visszatérve 

örökítsük meg rajzban, kézi munkában 

a látottakat felhasználva a begyűjtött 

terméseket. Kikapcsolódásként nem-

csak a szabadba,hanem gyermekszín-

házba is járhatunk Szeredába valamint 

minden héten korcsolyázni a karcfalvi 

műjégpályára. Az iskola tehát alkalmat 

nyújt a művelődésre  aktív kikapcsoló-

dás formájában, ugyanakkor a sporto-

lásra, az egészséges életmód kialakítá-

sára.  

Kedves gyermekek, gyertek örömmel 

iskolába,  vértezzétek fel magatokat a 

tudással,  tanuljatok meg jól írni, olvas-

ni,  számolni és románul beszélni mert 

csak ezáltal tudtok érvényesülni az  

életben. Kívánok nektek sok sikert eb-

ben a tanévben, örömteli  tanulást, jó 

eredményeket, és nem utolsó sorban 

érezzétek jól magatokat az iskolában, a 

második otthonotokban! 
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Horvát Noémi terve Csíkdánfalva 

egykori fontos gazdasági tényező-

jét, a feketekerámia készítést hozza 

vissza a faluba, amivel együtt új 

közösségi teret és a falu főterének 

új karaktert is teremt. 

 

Horvát Noémi 
 

Diplomatémám helyszínéül szülőfalu-

mat, Csíkdánfalvát választottam, 

amely Erdélyben a Felcsíki-medence 

középső részén fekszik. Dánfalva a fe-

ketekerámia és a felcsíki csergekészítés 

hazája, ám a régen jól működő üzem 

három éve bezárta kapuit az utánpótlás 

hiánya, az érdeklődés csökkenése, vala-

mint egyéb gazdasági okok miatt. Eb-

ben az üzemben dolgozott nagymamám, 

így sok mindent hallottam tőle a kerá-

miáról, 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 lehetősé-

gek 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 falu-

központ megjelenésén is sokat ront, a 

közvetlen szomszédságában álló 16 la-

kásos 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 épület-

együttes -  

A tervezett épület három egységből 

áll: műhelyből, alkotóházból és kiállí-

tótérből. A műhely a meglévő épület 

átalakítása, funkcionális átrendezés-

sel. Az alkotóház földszintje meglévő 

épület, amely emeletráépítéssel egé-

szült ki, így teremtve szálláslehetősé-

get. 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, raktáro-

zást, és a kültéri munkavégzést, kö-

zösségi programokat. 

Belső látvány - alkotó műhely -  

A műhely épülete esetében az eddigi 

logikátlan technológiai sorrendet át-

szerveztem. 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 mű-

helybe. Ezután a kész termék kikerül-

het a bolt polcaira, vagy a raktárba. Az 

alkotóház földszintjén szintén ezek a 

funkciók találhatóak a gyerekek szá-

mára, az emeleten pedig a szállások és 

egy közösségi tér kapott helyet. A kiál-

lítótér épülete egy légterű, de mobil 

falakkal kisebb csoportos szobákká 

alakítható, felső részén galériával. A 

bejárat előtt egy fedett-nyitott tér biz-

tosítja 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 épü-

letrészek pedig fenyőfa burkolatot kap-

nak. A belső felületképzés fehér vako-

latból, valamint rétegelt lemezburko-

latból áll. A padlóburkolatokat tekint-

ve a földszinten majdnem mindenhol 

csiszolt betonfelület található, az eme-

leten hajópadló, a külső burkolt terek 

faburkolatosak. A tető új, fekete kerá-

mia 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 részletek-

ben is, mint az északi fal törtkerámia 

díszítése, továbbá a hirdetőtáblaként 

is működő, kinyitható árnyékolók is 

fekete kerámia anyagúak. 

(folytatás az 5. oldalon) 

Kerámia műhely és alkotóház 

Csíkdánfalván 
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Külső látvány - utcafront -  

A Kerámia Műhely és Alkotóház azon 

felül, hogy illeszkedik a faluközpontba, 

javít annak megjelenésén, továbbá mun-

kahelyként szolgál a környék lakóinak, 

motiválja a gyerekeket, és összekovácsol-

ja a falu közösségét. 
 

Tövissi Zsolt 

Opponencia 
 

Témaválasztás 

Egy hiteles és elkötelezett gyógyító 

szándékot ismerhetünk fel Noémi mun-

kájában. A választott téma személyes 

indíttatású, ez növeli hitelét, egyben kö-

zösségi hasznot hozó elképzelés, ez mu-

tatja elhivatottságát. Valóban, ilyen ér-

tékfelismerő, rehabilitációt segítő, a he-

lyet  értő,  szerető és  hálás 

bevatkozásokra van szükség Csík falvai-

ban. 

Ezt a perifériaként leminősített vidé-

ket cinikusan nem építette, majd elépí-

tette, utóbb pedig leépítette a rendszer. 

Mostoha gőgjével, fokozatosan és kegyet-

lenül alélt tétlenségbe csúsztatta lakóit. 

A szegénység, az ebből származó der-

medtség jellemzi Székelyföldet, bár en-

nek talán egyetlen haszna, fejlődés hí-

ján, a jól konzervált településszerkeze-

tekben, a több száz éves faluszövetekben 

és a muzeálisnak számító öreg porták-

ban 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 megma-

radt a házakhoz illeszkedő méretében, 

udvara is az igényekhez alakulva még a 

porta lenyomatát hordozza. Sosem lett 

nagyvállalkozás, mely a falut kibillentet-

te volna egyensúlyából. Noémi jól felis-

merte ezt az illeszkedő készséget, és ér-

tékes szervező elvként maga is tovább 

használta. A két, működésében egybe-

vont portán úgy alakította a részeket: 

házakat, tereket, funkcionális mezőket, 

hogy a régi telkek lenyomata azért meg-

maradjon, miközben a kikopott, szakadt 

faluszövetet egészségesen újra növesz-

tette, szövögette. 

Túl a munkateremtő program és 

értékhelyreállítás szociális vetületein, 

melyek üdvös voltát most nem ecsete-

lem, ez egy faluképi szempontból sikeres 

rehabilitációs terv azért, mert illeszke-

dik, miközben a faluközpont erejét is 

visszaadja. A jó felújítások példaértékű-

ek lehetnek ma az eltévedt értékrendű 

falusi társadalomban. Ez itt egy jó 

oltvány az öreg szervezeten, szándé-

kában és elképzelt alakjában egy-

aránt. 

Minőség 

Ház, tornác, udvar és csűrszerűen 

beforduló melléképület, mind rendben 

van: ritmikus és szövetet alkot, újra-

alkot. Helyreáll a régi egész, ugyanak-

kor a szérű felőli agyaghordás is ész-

szerűnek tűnik. A tervezett mű na-

gyon helyesen kerüli az édeskés fogal-

mazást. Erre sajnos a helyi önsajnáló, 

sokat búsuló, de idillre vágyó, vagy 

éppen ésszerűtlen kivagyi virtusok-

ban megmutatkozó lakosság giccs-

szeretete bizony predesztinálja az épí-

tészeti próbálkozásokat. 

Markáns értéke tehát e tervnek ma-

gabiztos visszafogottsága. Az épület-

testek alakja, a részletképzések, a 

külső és belső terek kialakítása mind 

azt mutatja, hogy szerzőnk képes a 

helyzetet uralni, nem sétál bele ro-

mantikusnak ígérkező csapdákba. 

Véletlenül sem enged a csábításnak, 

hogy az udvarok egyesítésével egy 

igen szép kerengőt alakítson ki. A mű-

hely 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 

karcolatát hordják a szél lengette 

ágaknak, azokról a fákról, melyeket 

tövükbe illik ültetni. Ez a helyes dön-

tés, mindig is így viselkedtek a telek-

szomszédok, az északos tornác kény-

szerű. Amúgy a részek rendeltetése is 

ezt az elhatárolást diktálja. Nem utol-

só 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-

rámiacserép választása. Ha valaki túl 

előkelőnek gondolná itt az engóbozást, 

talán tekintse meg a közelben a ketté-

tört pályájú Antal Vidor kiemelkedő 

szépségű községházát a múlt század 

elejéről. Ezután indokolatlannak tűn-

het 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 or-

szágút ahhoz, hogy tőle pár méterre 

egy alkotóházi előadóterem földig érő 

ablakai ne sározódjanak be méltány-

talanul. 

A választott betonkocka járdafelület 

is valószínűleg a visszafogottság gesz-

tusa. Minálunk ezt az anyagot kellően 

kompromitálták már igénytelen kon-

cepciókban. A közelben sokfelé fejtik a 

szürke andezitet, ebből időtlen szépsé-

gű kiskockakő készül. 

Ajánlás és dicséret 

Bezárva mondandómat, Horvát Noé-

mi diplomamunkáját kiemelkedően 

empatikus, hasznos és szép építészeti 

tervmunkának tartom, melyet előre-

mutató gondolatisággal talált ki. Min-

taszerű lehetne ezen a vidéken. 

Forrás: www.epiteszforum.hu 

A Csíkdánfalvi Népművészeti Szövet-

kezet október 11-én tartott közgyűlé-

sén a részvényesek arról dötöttek, 

hogy felszámolják a négy éve nem mű-

ködő szövetkezetet. Böjte Csongor-

Ernő polgármester azt nyilatkozta, 

hogy az önkormányzat szeretné meg-

vásárolni a telket és az ingatlanokat, 

és továbbra is lehetőleg népművészeti 

alkotótevékenység részére hasznosíta-

ni, felhasználva Noémi fent ismerte-

tett nagyszerű terveit. 
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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 sza-

vai, és  a Szőcs Judit tanárnő által ve-

zetett diákok zenés, verses köszöntője. 

Az a sok jókívánság, amiket hallot-

tunk, no meg a szeretet virágcsokrai, 

amiket kaptunk, nagy örömmel töltöt-

te el szívünket. Az értünk mondott 

szentmise keretében szentkenet szent-

ségében részesültünk, mely által meg-

erősödve, megújulva mentünk fel a 

Vendégházba a díszebédre. Itt Kajtár 

Józsi prímás vezette vonószenekar fo-

gadott, és szép régi népdalokat hall-

gathattunk. 

Hát ezért a szép és felejthetetlen idő-

sek napjáért hálás köszönetünket fe-

jezzük ki a helyi önkormányzat és köz-

birtokosság vezetőségének, valamint a 

szervezőknek. Köszönjük az 

ajándékokat és a piros szál 

szegfüvet, amit Böjte Cson-

gor polgármester úr a megje-

lent időseknek nyújtott át. 

Ezért kérjük a jóságos Is-

tent, hogy áldja meg mind-

nyájukat egészségben, szere-

tetben és békességben hosz-

szú éveken át. 

Végül azt is tapasztaltam, 

hogy a fiatalok, hála Isten-

nek, még tisztelik nálunk az 

időseket. Sajnálom, hogy 

vannak olyan szépkorúak, akik 

betegség miatt, vagy egyéb ok-

nál fogva nem jelenhettek meg 

ezen a szép időseknek szerve-

zett ünnepségen. 

De mindemellett azt is megem-

líteném, hogy jó lenne, ha nem 

rongálnánk, ha gondot fordíta-

nánk őseink ránk hagyott örök-

ségére, alkotásaira, gondolok itt 

az Erzsébet-kerti emlékmű ápo-

lására, egyéb közvagyon, tömb-

ház előtti park, buszmegálló 

ápolására, hiszen azért valami-

kor őseink önfeláldozóan dolgoz-

tak. 

TÁMOGATÓ AZ RMDSZ ÉS A 

COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY 

Ne szalasszuk el a lehetőségeket 

A  vidékfe jlesztés 

vagy városfejlesz-

tés tekintetében eddig 

még soha nem volt 

ennyi forrásbevonási 

lehetőség mint az idei évtől kezdődő-

en. Az lenne célszerű, ha a vállalko-

zások, civilek is időben lépnének, 

hogy a az infrastruktúra és a gazda-

ság párhuzamosan tudjon fejlődni. 

Számtalan fórum, tájékoztató jelle-

gű sajtócikk szól a pályázati lehető-

ségekről, fontos hogy minél több 

ilyen tájékoztatón részt vegyünk. Ha 

komoly érdeklődők vagyunk, akkor 

egy pályázatíró szakembert kell fel-

keresnünk, akinek elmondjuk ötle-

tünket, majd ő segít forrást keresni a 

megvalósításra. A Felcsík Kistérségi 

Társulás munkaközössége többnyire 

térségi léptékű programokat, projek-

teket valósít meg, viszont az irodánk 

arra is szolgál, hogy információval 

lássuk el az érdeklődőket. 

Milyen információval tudunk segí-

teni? 

Regisztrálni tudjuk az érdeklődőt, 

ezáltal egy információs adatbázisba 

kerül. Így a későbbiekben tájékoztatni 

tudjuk pályázati forrásokról 

Segíteni tudunk pályázatíró keresésé-

ben 

Segíteni tudunk, akár azonnal a pá-

lyázati forrás felkutatásában és részle-

tes 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 szüksé-

ge, akkor ne várjon sokáig és keressen 

meg minket Csíkkarcfalva központjá-

ban, 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. Mező-

gazdasági és nem mezőgazdasági vál-

lalkozások, egyesületeknek, egyház, 

önkormányzat, mindenkinek egyfor-

mán 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. 


