
A z idén nyáron sikerült 

elkezdeni az aszfaltozási 

munkálatok második pályáza-

tát. Ez a pályázat magába fog-

lal 3,53 km út teljes felújítását 

és két réteg aszfalt ráhúzását.  

Habár ebben a  bürokratikus 

rendszerben nem egyszerű, 

mégis júniusban felvonult a 

cég három csapattal és október 

közepére majdnem minden ut-

cára rákerült az első 6 cm vas-

tagságú aszfalt réteg.  

Sajnos két utca, a Zsókok és a 

Középrét utcákban technikai 

okok miatt az aszfalt réteg rá-

húzása a tavaszra maradt, 

akárcsak a többi útszaka-

szokon a  második, 4 cm-es ré-

teg, valamint a folyókák, födött 

sáncok és bejáratok. A pályá-
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zatnak még része négy híd fel-

újítása, amit az időjárás, ha 

engedi, még ebben az évben 

összeraknak előre gyártott ele-

mekből.  

 Szintén ide tartozó hír, hogy 

a harmadik pályázat kivitelezé-

se közbeszerzés alatt van, ha 

minden a tervek szerint halad, 

jövő tavasszal a hátralévő 5,4 

km út felújításának is neki tu-

dunk fogni.  

Ezzel a három pályázattal 

útjaink teljes egészében aszfalt 

alá kerülnek. Továbbiakban is 

kérjük a lakosság türelmét, 

megértését a munkálatok idejé-

re. 

Bőjte Csongor-Ernő 

polgármester 

 Kihelyezett Megyei Tanácsülés Csíkdánfalván 

T e l e p ü l é s ü n k ö n 

tartotta  kihelye-

zett tanácsülését    Har-

gita Megye Tanácsa 

2019. szeptember 17-én 

a Vendégházban. 

A kihelyezett ülésen 

költségvetés kiegészí-

tésben részesült telepü-

lésünk is, 350 000 lej 

értékben, amelyet a 

Kultúrház szomszédsá-

gában (a 31 házszám 

alatt) lévő ingatlan 

megvásárlására hasz-

nálhatunk fel. Az elmúlt  időszakban az 

ingatlan tulajdonosa felajánlotta meg-

vételre a Kultúrotthon melletti terüle-

tet az önkormányzatnak, ezáltal sürgős-

sé vált felgyorsítani a folyamatot. Mivel 

az Önkormányzatnak nem volt anyagi 

lehetősége, ezért Hargita  Megye Taná-

csához tettünk le pályázatot. A tanács-

ülésen a testület jóváhagyta az össze-

get, tehát az elkövetkezőkben, a felérté-

kelés után, az Önkormányzat meg is 

fogja vásárolni az ingatlant.  

Miért van szükség az ingatlan meg-

vásárlására?  

Az ingatlan megvásárlása nagyban 

hozzájárul a község központjának nö-

veléséhez, kiszolgálva a kulturális 

intézményeket, a településünk köz-

pontját, valamint a Községházát. 

Csíkdánfalva Község rendelkezik 

egy Uniós Alapokból lehívott pályázat-

tal 500 000 euro értékben a Kultúrott-

hon felújítására, amely 

magába foglal egy kor-

szerű légbefújós fűtés-

rendszert, kazánházépí-

tést. A Kultúrotthon 

szomszédságában lévő 

ingatlan megvásárlása 

elengedhetetlen és visz-

sza nem térő alkalom  a 

település központjának 

kialakítása, növelése, 

vonzóbbá tétele szem-

pontjából. Az ingatlan 

megvásárlásával lehető-

ség nyílik a meglévő táj-

ház végleges helyének kialakítására,  

egy olyan közösségi tér kialakításá-

ra, amely helyet ad különböző sza-

badtéri rendezvények, programok 

szervezésére. 

A felújított Kultúrotthon értékét, 

potenciálját növeli a tervezett beru-

házás, az ingatlan megvásárlása. 

 

Both Norbert-László 

alpolgármester 
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Az igazi kegyelet 

H alottak napjának előestéjén, 

vagyis Mindenszentek ünne-

pén, elhunytjainkra emlékezünk. Min-

denszentek ünnepének délutánján te-

metőink megtelnek feketébe öltözött 

felnőttekkel, de jönnek gyermekek és 

fiatalok is jócskán. Ezek sem hangos-

kodnak, mint máskor. Nincs kacará-

szás, lárma. Visszafogott hangú, csen-

des beszélgetés van csupán. Elmegy 

mindenki a hozzátartozója sírjához, ott 

gyertyát gyújt, keresztet vet, imádko-

zik. Még a vallástalan vagy hitetlen 

ember is csendes tisztelettel nézi az 

imádkozókat. Hátra kulcsolt kézzel 

szemléli rokonai áhítatát, aki még nem 

jutott el a hit öröméig és az imádság 

életet szépítő és lelki békét adó kegyel-

mi élményig.  

Aztán megkezdődik a gyászvecsernye 

vagy a szabadtéri szentmise az anya-

keresztnél. A temető távolabbi részei-

ből is összejönnek, közelebb húzódnak 

az emberek, hisz a közösségi ima érté-

kesebb, mint az egyénileg végzett. 

Ilyenkor összeszedettség van a temető-

ben és fegyelem. Mert a temető szent 

hely. Az Egyházi Törvénykönyv szerint 

„szent helyen csak az van megengedve, 

ami az istentiszteletet, a jámborság és 

a vallás előmozdítását szolgálja és tilos 

mindaz, ami nem fér össze a hely 

szentségével” /ET 1210 kánon./ 

Nem szükségtelen kihangsúlyozni a 

pietásos, fegyelmezett viselkedés fon-

tosságát, mert ilyenkor rengeteg ide-

genből hazaérkező ember találkozik. 

Rokon, barát, jó ismerős, akik hóna-

pok, évek óta nem látták egymást, 

most temetőinkben összeszaladnak. A 

találkozások öröme és kedves megle-

petése nem zavarhatja meg az imát, 

az áhítatot, a kegyeletet.  

A vallásos középkor egyik halotti 

imája így kezdődik: miseremini amici 

– barátaim könyörüljetek rajtunk. 

Tudunk könyörülni és segíteni meg-

halt szeretteinken. Hitünk tanítása 

az, hogy „akik Isten kegyelmében és 

barátságában halnak meg, de mégsem 

teljesen tisztán, haláluk után elszen-

vednek egy tisztulást, hogy elnyerjék 

a mennyország örömébe való belépés-

hez szükséges szentséget. Az Egyház 

tisztítóhelynek  nevezi a választottak-

nak ezt a tisztulását” /A Kat. Egyház 

Katekizmusa, 1030./ 

Kedves elhunytjaink tisztulásának, 

szenvedésének idejét megrövidíthet-

jük, segíthetünk rajtuk. Úgy segítünk 

halottainkon, ha eucharisztikus áldo-

zatot, azaz szentmisét, alamizsnát, 

búcsúkat és a bűnbánat cselekedeteit 

végezzük különösen november első 

hetében, de máskor is.  

Az esztendő minden időszakában 

időszerű, amire Aranyszájú Szent 

János figyelmeztet: „Segítsük őket és 

emlékezzünk meg róluk. Ha Jób fiai 

megtisztultak atyjuk áldozata által, 

miért kételkednénk abban, hogy a mi 

áldozati adományaink vigasztalást 

nyújtanak nekik? Ne habozzunk tehát 

segíteni azoknak, akik eltávoztak és 

felajánlani imádságainkat értük.” 

Eltávozott szeretteinktől, amíg éltek, 

sokat kaptunk, lehetséges, hogy ke-

veset törlesztettünk. Segítsünk raj-

tuk, emlékezzünk meg róluk igazi 

vallásos, imádságos lelkülettel. Ez az 

igazi kegyelet.  

Csíkdánfalva, 1996. okt. 26-án                                                                            
 

Antal J. Árpád plébános  

Idősek napja 
Szabó Imre 
 

O któber 13-án, 

vasárnap ünne-

pelt a község. Hagyo-

mányokhoz híven ek-

kor tartottuk az Idő-

sek Napját, szám sze-

rint a tizennegyedi-

ket. Az idén 121 

szépkorú, 80 év fölötti 

falustárs kapott meg-

hívót az ünnepre, kö-

zülük csupán 42 személy tudott eljönni. 

Örvendetes dolog, hogy a 120 körüli 

szám már évek óta „tartja magát”, hála 

Istennek nem csökken, ha nem is növe-

kedik. Tehát a falu lakosságának körül-

belül 5%-a megéri a 80. életévét. Sajnos 

az életminőség ebben a korban már 

elég gyenge, sokat panaszkodnak a be-

tegségek miatt. 

Mai modern, rohanó világunkban egy-

re kevesebb idő jut az idős családtagja-

ink iránti odafigyelésre, törődésre. Az a 

régi életforma is felbomlóban van, mi-

kor egy udvaron több generáció élt 

együtt, és az öregekről gondoskodtak a 

fiatalok. Sokan tengetik magányosan 

életüket, a hozzátartozók hébe-hóba 

látogatják. Megható volt látni gyerme-

ki örömüket, mikor sorstársaikkal ta-

lálkoztak és kicsit elbeszélgettek. Kel-

lemes emlékeket ébreszthet egy-egy 

ilyen találkozás bennük, lelki feltöltő-

dést nyújthat, erőt adhat a további 

napokra. Tudjuk, ez az egy nap, ez a 

kevés ajándék nem oldja meg a min-

dennapok, a min-

denéjszakák gyöt-

relmeit, a szociá-

lis, anyagi és lelki 

gondokat, de ige-

nis gyógyír lehet 

arra, hogy életük 

elviselhetőbb le-

gyen. 

A rendezvény 

szentmisével kez-

dődött, melyben 

Bara Ferenc plé-

bános úr szívhez szóló prédikációban 

szólt a megjelent szépkorúakhoz, 

majd feladta a betegek szentségét 

nekik. A szentáldozás után Szőcs 

Judit tanárnő által vezetett ifjúsági 

csoport versekkel, énekekkel kö-

szöntötte az ünneplőket. Ezalatt a 

kivetítőn megjelentettük a 121 

szépkorú, nyolcvan év fölötti dánfal-

vi személy nevét és az érkezésükkor 

róluk készült fényképeket. A mise 

végével a templom előtti téren a hoz-
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zátartozók virágcsokrokkal kedvesked-

tek az „öregjeiknek”. Gyerekekbe, uno-

kákba, vagy jószerével egymásba ka-

paszkodva felsétáltak a Vendégházba, 

egy kis ebédre, beszélgetésre. Itt Bőjte 

Csongor polgármester és Ambrus Lász-

ló közbirtokossági elnök köszöntötte 

őket. A finom ebédet Szőcs Ilona vállal-

kozása szolgáltatta, a jó hangulatot 

pedig a betegségéből nemrég felépült 

Kajtár József prímás dánfalvi zené-

szekből álló zenekara biztosította. Tá-

vozáskor minden szépkorú személye-

sen Bőjte Csongor-Ernő polgármester 

úrtól kapott egy szál virágot és élelmi-

szercsomagot. Akik nem tudtak eljön-

ni erre a szép ünnepre, a következő 

hét folyamán otthon kapták kézhez 

ezeket a csomagokat.  

Mindez nem jöhetett volna létre a 

Csíkdánfalva Helyi Tanácsa és a Köz-

birtokosság anyagi segítsége nélkül. 

Külön megköszönjük Papbácsinak 

szép szavait,  az ifjúsági énekkar elő-

adását, akiket Szőcs Judit, Ambrus 

Irma és Gál Ildikó tanárnők tanítot-

tak be, a vonószenekarnak a jókedv 

biztosítását, valamint mindenkinek, 

aki valamilyen formában hozzájárult 

ennek az ünnepnek a lefolyásához. 

Tanévkezdés községünk iskolájában,  

a Petőfi Sándor Iskolaközpontban 
Péter Zoltán   

E bben a tanévben egy héttel ha-

marább, szeptember 9-én kezdő-

dött a mi iskolánkban is a tanulás-

tanítás folyamata. Nyártól barnult ar-

cokat, izgatott tekinteteket, sorakozó 

kis- és nagy diákokat láthattam, amint 

kiléptem az oly sokszor megnyitott és 

oly sokat mesélni tudó ajtón. Az őszi 

szellő megtöltötte iskolánkat újra a 

diákok nevetésével, a nyári élményeik 

mesélésnek izgalmával. Ilyenkor döb-

ben rá az ember, hogy az épület csupán 

fa, kő és tégla..., élet nélkül nincs jelen-

tőségük, azonban mikor a kettő egy-

másra talál, akkor érződik, hogy ren-

deltetésszerűen haladnak a dolgok. 

Értékes pillanatok ezek a ráeszmélé-

sek, és ha eléggé tudatosak vagyunk, 

akkor hamar megértjük azt az egyszerű 

törvényt, miszerint a kis dolgokban le-

het felfedezni az igazán nagyokat!  

A 2019/2020-as tanévben 235 kis- és 

nagy diáknak kezdődött az iskola, így 

csengettek be ezen a különös bolygón. 

Békés Márta szavaival, ugyanis az isko-

la az egy különös bolygó, hiszen itt min-

den másképp van. Például az időszámí-

tás: az év itt szeptemberben kezdődik és 

júniusban ér véget, vagyis mindössze 

tíz hónap. Egy hét csupán öt napból áll. 

A tíz perc sem tíz perc, hanem tizenöt, 

sőt, a harmadik tízperc az húsz perc! Az 

iskolában a rossz dolgok mindig rövi-

debbek mint a kinti világban, de a kel-

lemesek kicsit hosszabbak. 

Ha az osztályonkénti diákok részará-

nyát nézzük, akkor az alábbi táblázat-

ban összefoglaltam és kimutattam: 

 

Zárszóként azt kívánom, hogy min-

den diákunk gazdagodhasson a tu-

dásban, vágyjon az újra és sikerülje-

nek a kitűzött céljaik! 

Osztályok Diáklétszám 

Előkészítő osztály 19 

I. osztály 12 

II. osztály 16 

III. osztály 17 

IV. osztály 15 

V. osztály 19 

VI. osztály 18 

VII. osztály 10 

VIII. osztály 22 

IX. osztály 20 

X. osztály 17 

XI.A osztály 16 

XI.B osztály 20 

XII. osztály 14 



Befejeződtek a felújítási munkálatok  

a Bóbita óvodában  

Fülöp Orsolya 

H étfőn, szeptember 23-án délu-

tán a csíkdánfalvi kultúrott-

hon klubtermében adta át Hargita 

Megye Tanácsa a Csíkdánfalvi Ön-

kéntes Tűzoltó Egyesületnek a koráb-

ban megpályázott ruhákat és felsze-

reléseket. A hivatalos átadó mellett 

évi kiértékelőt is tartottak, amelyen 

részt vett Borboly Csaba, a Megye 

Tanácsának elnöke, illetve Becze Ist-

ván  és Szentes Antal tanácsosok is. 

Hargita Megye Tanácsa ezúttal 9000 

lejjel támogatta az önkéntes csapatot, 

a fennmaradó húsz százalékot pedig a 

Tűzoltó felszereléseket adtak át Csíkdánfalván 

Csíkdánfalvi Közbirtokosság fedezte, 

őket Ambrus László elnök képviselte. 

Borboly Csaba, megye tanács elnök az 
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átadás alkalmával jókedvűen és moso-

lyogva beszélt a pályázat sikerességé-

ről ,  ebben pedig osztozott  a 

csíkdánfalvi csapattal, 

akik egyre hasznosabb 

és hatékonyabb mun-

kát végeznek, ha ön-

kéntesen is. A munka-

erő mellett, az új fel-

szereléseknek hála, 

még nagyobb a bizton-

ság, a védelem. A sike-

res pályázat és a tá-

mogatás ezúttal is 

bizonyította, hogy fej-

lődni együttes erővel 

és kitartással lehet. 

Kiadja: 

Csíkdánfalva Önkormányzata 

és a Csíkdánfalváért Egyesület 

Munkatársak: 

Bőjte Csongor 

Both Norbert 

Dobos Melinda 

Fülöp Orsolya 

Péter Zoltán 

Szabó Imre 

Készült az Alutus Nyomdában 

Interneten is  elérhető  a Csíkdánfalvi 

Harangszó 

www.danfalva.ro cimen 

Dobos Melinda 
 

2 019. október 17-én hivatalosan is 

átadásra kerültek a Bóbita óvo-

da belső felújításának munkálatai. A 

2017-ben megkötött finanszírozási 

szerződés akkor még nem sejttette, 

hogy egy két éves, bürokratikus aka-

dályokkal teletűzdelt 

megvalósításnak né-

zünk elébe. De ahogy 

a napjainkban is igen 

sokat hangoztatott 

motivációs jelmondat 

üzeni: „soha ne nézz 

hátra, mindig csak 

előre”. Ennek a jel-

mondatban fényében 

tehát most örülünk, 

sőt arra kérek minden 

tisztelt csíkdánfalvit, 

hogy együtt örüljünk. 

Örüljünk annak, hogy gyerme-

keink, unokáink egy biztonsá-

gosabb óvodába járhatnak, hi-

szen tűzvédelmi rendszer és 

teljes villanyhálózat cserét si-

került megvalósítani. Örüljünk 

az új illemhelyeknek, a tiszta, 

friss meszelésnek, az új öltö-

zőknek, ágyaknak, 

galériának és min-

den új bútorzatnak. 

Azt gondolom, hogy 

egy fontos infrast-

rukturális beruházás 

valósult meg, amely hozzájá-

rul ahhoz, hogy vonzóbbá és 

élhetőbbé tegye településün-

ket.  

Ezúton köszönjük az óvónők-

nek, az iskola vezetőségének 

és alkalmazottainak az 

együttműködést, valamint a 

szülőknek a megértést és a 

türelmet a megvalósítás ideje alatt.  

A számokról…. 

A beruházás összértéke 412 000 lej, 

amelyből 226 950 lejt a Csík Leader 

Egyesülethez benyújtott pályázat 

révén, a fennmaradó 185 050 lejt pe-

dig Hargita Megye Tanácsa és a 

csíkdánfalvi önkormányzat hozzájá-

rulásával sikerült finanszírozni.  


