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A testvértelepülésünk, Solt város Aranykulcs mazsorett csoportjának bemutatója az ünnepi szentmise után.

RÖVID BESZÁMOLÓ EGY PÉLDAÉRTÉKŰ RENDEZVÉNYRŐL
Sikeresen zajlottak le, július 29-31 között, a Csíkdánfalvi Ifjúsági
Szervezet által szervezett V. Ifjúsági és Hagyományőrző Napok.
A
rendezvény
pénteken
a
népművészeti
kiállítással
kezdődött, délután Ágoston Imola pszichológusnő tartott előadást
„Hogyan szeressük gyerekeinket?” címmel a helyi kultúrotthon
klubtermében. Este az Aranykulcs mazsorett csoport nyitotta meg a
rendezvénysorozatot, azután Borboly Csaba Hargita Megye Tanácsának
alelnöke, Lőrincz Csilla Csík Terület Ifjúsági Tanácsának elnöke és
Márton István polgármester köszöntötték a jelenlevőket, valamint
méltatták röviden a rendezvényt. Fellépett a Magic Club együttes,
azt követően pedig reggelig tartott a szabadtéri buli. Szombaton
délelőtt három helyszínen egyidőben kezdődtek a programok.
A központban, a templom előtti téren korongozóvetélkedő és a
szövőműhelyben bemutató vette kezdetét. A Dugás fürdőn minifoci,
míg a sportcsarnokban női kézilabda játékok kezdődtek. Délután
már a fürdőn zajlottak a programok. Volt úszóverseny Holló tanár
úr szervezésében és aktív fiatal (15-16 éves) lányok szervezésében:
általános műveltségi-, ügyességi vetélkedő és mini playback show.
Este a csíkszeredai Szivárvány tánccsoport ír táncokat mutatott be
nagy sikerrel, végül pedig a solti mazsorett csoport koreográfiáiban
gyönyörködhettek a nézők. A szombat éjszakai MIX FM Party ismét
reggel ért véget. Egy gond volt vele: aki sokáig maradt az megbánta.
Hogy miért? Mert vasárnap reggel már hét órakor a dánfalvi fúvósok
rázendítettek. Ébresztették a község lakóit. Még a szomszéd faluba
is feljártak, hogy a Svájcból érkezett vendégek le ne maradjanak a
vasárnapi programokról. Az ünnepi szentmisét Marffy Gabriella,
a svájci adományozónk hegedűszólója tette felejthetetlenné. Azt
követően pedig az Aranykulcs csoport, valamint a helyi fúvószenekar
közös előadása következett, majd elindult a díszmenet a Dugás fürdő
felé. Itt hadd tegyek egy megjegyzést. Az egyházi kórusról szeretnék
írni néhány mondatot. Azokról, akik megértették a hagyományőrző
nap jelentőségét. Évről évre ünnepélyesen, székely ruhába öltözve
jelennek meg a felvonuláson. Köszönjük nekik a példamutató tettüket
és kívánunk jó erőt, egészséget, hogy még sokszor tudjanak résztvenni
rendezvényünkön.
Közben a fürdőn készültek az ételek. A főzőversenyre kilenc csapat
nevezett be, köztük két határontúli, a solti és az iváni csapatok. Amíg a
zsürizésre vártak a szakácsok, addig a helyi, a bükszádi és a madarasi
fúvószenekarok térzene koncertjeit hallgathatta a közönség.

Majd sorra felléptek a rákosi Csalogány kisifjúsági, a szenttamási,
valamint a dánfalvi Pántlika néptánccsoportok. Azután a szokásokhoz
híven a felcsíki zenészek muzsikája szólalt meg.
Este pontos időben vette kezdetét a Nótaest, amelyet megelőzően
Ferencz Blanka énekei hangzottak el.
Nagy sikert arattak a madarasi vónósok által kísért Cseh Judit,
Csiszérné Gábor Anna, Ferencz Alajos és a helybéli Dobos István nótái.
Az összegyűlt tömeg végigcsodálta a tüzijátékot, majd a Marathon
együttes nagysikerű nosztalgia bulival zárta a rendezvénysorozatot.
Sikeres volt és példaértékü ez a rendezvény. A színfalak mögött,
ahová talán csak a szervezők láttak be, voltak hiányosságai, amelyeket
megfelelő hozzáállással és egyetértéssel ki lehet küszöbölni, hogy
azok a jövőben ne fordulhassanak elő. De erről majd a rendezvény
kiértékelőjén beszélnek a szervezők. Maradjunk annyiban, hogy az
eddigi legjobb rendezvényen vagyunk túl. Talán a Jó Isten is rátette
áldását erre a rendezvényre, hiszen ebben az évben nem sok esőmentes
hétvége volt. Az V. Csíkdánfalvi Ifjúsági és Hagyományőrző Napok
ilyen esőmentes hétvégére estek. Talán nem véletlen.
Adja Isten, hogy jövőben is így legyen.
Gál Kálmán

A Csíkdánfalvi fúvószenekar első fellépése.

EGYHÁZ w CIVILSZFÉRA
KALENDÁRIUM

Jeles napok, évfordulók, névnapok
Aug. 13.-án magyar szempontból is
nevezetes pápára emlékeztünk. XI. Ince
pápának a szobra Budán található. Rajta
a felirat: „Magyarország megmentője”.
Boldog Ince pápa önmagával szemben
szigorú és takarékos volt, de sokat
áldozott a szegények és az elnyomottak
megsegítésére. Magyarországot nemcsak
jámbor biztatásokkal, hanem kemény anyagi
hozzájárulással is támogatta a török elleni
harcokban és Buda felszabadításában.
Összesen négy és félmillió aranyat küldött
a magyaroknak. Buda 1686-ban szabadult
fel a török iga alól. Minden magyar - a
nem katolikus is - hálával kell gondoljon a
népünket támogató pápákra.
Aug. 14.-én Szent Maximilián Kolbe
szerzetespap és vértanú napja. Kolbe atyát a
megszálló németek letartoztatták, majd 1941ben az auschwitzi haláltáborba szállitották.
Amikor itt egy szökevény miatt 10 embert
éhhalálra itéltek, Kolbe atya egy családos
ember helyett felajánlotta életét. Életáldozata
nem volt hiábavaló. A durva, elvakult rabtartók
viselkedése fokozatosan megváltozott…
Kolbe vértanú imáival és áldásával kisérte
szenvedő társai életét, amíg ő is 1941 aug. 14én az örökkévalóságba költözött. II. János Pál
pápa 1982-ben avatta szentté.
Aug. 18. Szent Ilona napja. Szülei
tisztességes,
szorgalmas
vendéglősök
voltak. A szemrevaló vendéglőslányt egy
sikeres római főtiszt vette feleségül. Az ő
gyermekük Nagy Konstantin, 313-ban a
Milánoi Rendeletben megszünteti a három
évszázados
véres
keresztényüldözést.
Szabad vallásgyakorlatot engedélyez. Az
elkobzott
vagyonokat
visszaszolgáltatja
az üldözött keresztényeknek. Ez a tette
ma is példaértékű kellene, hogy legyen…
Ilona császárnőről azt is kell tudni, hogy
ásatásokat végeztetett, felkutatta és meg is
találta Krisztus keresztjének maradványait.
Ezeket a korhadt kereszt maradványokat a
főtemplomokba elosztották. Ma is vannak
féltve őrzött szentkereszt ereklyék Európa
egyes templomaiban, amelyeket a hívek nagy
tisztelettel vesznek körül. Főleg a nagyböjti
szentidőben.
Aug. 20. Szent István magyar király
ünnepe. Európa első szent királya, nagy
és korának igen kiemelkedő államférfia,
diplomatája és nagy szentje.Esztergomban
született. Szent Adalbert keresztelte meg. A
Szent Koronát a pápától kapta, 1000 körül
Magyarország királyává koronázták. Ezzel
a keresztény Európa befogadja. Uralkodása
sok nehézségbe ütközött. A pogányság
felszámolása, a lázadó Koppány legyőzése
emberpróbáló feladatok elé állították.
Feleségével, Gizellával, a tisztalelkű Imre
herceggel, az ideális keresztény magyar
család mintaképe. Igazságos, szigorú,
békeszerető, szent. Az egyház törvényeit
pontosan megtartotta. Országát a keresztény
igazságok
szilárd
fundamentumára
építette. Tíz püspökséget és több kolostort
alapított, közöttük az erdélyi püspökséget
is Gyulafehérvár székhellyel. Ezek a
püspökségek és káptalanok a tudományosság
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és a közigazgatás központjai voltak. VI.
Pál pápa István királyt Pannonia fényes
csillagának nevezte. 1038-ban halt meg
Székesfehérvárott, 1083 aug. 20.-án avatták
szentté. Azóta aug. 20.-a minden magyar
számára ünnep. Történelmünk viharos
századai alatt sokszor felhangzott népünk
ajkán a sóhaj: „Hol vagy István király, téged
magyar kíván.”
Aug. 22.-én katolikus liturgia Szűz Mária
királynői méltóságára emlékezik. A család
királynője, béke királynője, világ királynője,
könyörögj érettünk, imádkozzuk a litániában.
Aug,. 25. Szent Lajos király napja.
1214-ben született, 22 éves korában lett
Franciaország királya. 11 gyermek apja,
akiket nagy gonddal nevel. Buzgó keresztény
életével kiérdemelte a szent nevet.
Aug. 27.-én Szent Mónikára emlékezünk.
Szent Mónika a sokat tűrő, sokat szenvedő
és gyermekéért sokat imádkozó édesanya
példája. Züllésnek indult fiáért, Ágostonért
sok könnyet hullatott, sokat imádkozott. Nem
volt eredménytelen, mert fia, Ágoston jó útra
tért, nagy tudós és nagy szent lett.
Aug. 28.-án van Ágoston napja. Szent
Ágostontól származik ez a híres mondás:
„Nyugtalan a mi szívünk, amíg tebenned meg
nem nyugszik ,Istenünk.”
Aug. 29. Keresztelő Szent János
vértanuságának napja. Heródes királynak
bátran hírdeti Isten törvényét, ezért meg kell
halnia.
Szept. 7. A kassai szent vértanuk napja.
Körösi Márkot, Pongrácz Istvánt és Grodecz
Menyhértet vallási elvakultság és gyűlölködés
miatt gyilkolták meg Bethlen Gábor és
Rákóczi György kálvinista hajdúi 1619-ben.
Pongrácz István erdélyi származású volt.
Szept. 8. A Boldogságos Szűz születésének
ünnepe. Régi nevén Kisasszonynak is mondjuk.
Szept. 12. Szűz Mária nevenapja,
Csíksomlyón ünnepi, búcsús program szerint
vannak a szentmisék. Mária nevenapjának
megünneplését a fent említett XI. Ince pápa
rendelte el,amikor Bécs felszabadult a törökök
alól 1683 szept. 12.-én. Két év múlva szept.
2.-án Buda is felszabadul. E győzelmeket a
Szűzanya segítségének tulajdonították.

Részletek Szent István király, fiához,
Imre herceghez intézett intelmeiből

Parancsainkban a szent hitet tesszük
első helyre… Legelőször azt hagyom meg,
illetve javaslom és sugallom kedves fiam,
hogy a katolikus és apostoli hitet akkora
buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy
minden Istentől rendelt alattvalónak példát
mutass. Az erények mértéke teszi teljessé
a királyok koronáját… Megparancsolom,
hogy mindenütt és mindenekben a szeretetre
támaszkodva ne csak atyafiságodhoz és
rokonságodhoz, avagy a gazdagokhoz és az itt
lakókhoz légy kegyes, hanem a külföldiekhez
is, sőt mindenkihez, aki hozzád járul…
Idézet Szent István II. Törvénykönyvéből:
Tíz falu építsen egy templomot, amelyet két
telekkel s ugyanannyi rabszolgával lássanak el,
lóval és kancával, hat ökörrel és két tehénnel,
harminc aprómarhával (baromfi). Ruhákról és
oltártakarókról a király gondoskodjék, papról
és könyvekről a püspök. A hitszegőkről: Ha
valaki a hatalmasok közül hitét beszennyezve,

esküjét megtörve, hitszegés bűnét követi el, az
esküszegésért keze elvesztésével fizessen,
vagy ötven tinóval váltsa meg a kezét…
Első szent királyunk tudta azt, hogy a
magyar nép vagy olyan lesz, amilyennek Isten
kívánja: keresztény és akkor lesz jövője, vagy
pedig visszasüllyed a pogányságba és akkor
fenmaradása forog veszélyben.
„Magyarok fénye, ország reménye,
Légy áldott Szent István király.“
Antal Árpád esperes/plébános

Bemutatkozik a
MICIMACKÓ KLUB
„Köszöntünk, kéz a kézben
(részemről mondjunk mancsot),
hogy teljesítsük részben
kérésed és parancsod,
mely minket felidézett,
mint mackóvágy a mézet.
Róbert Gida meg én
egy lélek, két legény,
egymást nagyon szeretjük,
és együtt, s evégett
ketten szeretünk téged.”
A.A Milne: Micimackó-köszöntése az olvasóhoz
(Karinthy Frigyes fordítása)
A Micimackó klub 2005. március 14én alakult. Célja összefogni a kisgyerekes
édesanyákat, gyerekeiket, jövendő édesanyákat
és lehetőséget biztosítani számukra a
fejlődésre, kikapcsolódásra.
Havonta különböző előadásokat, tevékenységeket szervezünk az édesanyáknak, tanévközben hetente játszóházat a kisgyerekeknek.
Egy kis ízelítő a klub tevékenységeiből:
•
Márciusban Kedves Enikő pszihológusnő.
„A dacos gyerek” témával tartott előadást,
majd válaszolt a felmerült kérdéseinkre.
•
Húsvét előtt tojásírást és festést
szerveztünk.
•
Áprilisi meghívottunk Macalik Ernő
természetgyógyász-biológus volt, aki „A
gyógynövények szerepe a gyógyászatban”
címmel tartott előadást, majd diafilmvetítéssel
tette érdekesebbé a vidékünkön található
gyógynövények bemutatását. Közös teázással
zárult ez a rendezvény.
•
Április közepétől játszóházat indítottunk
azoknak a kisgyerekeknek, akik még
nem járnak napközibe, közösségbe. Itt
fontosnak tartjuk a kisgyerekek találkozását,
szocializációját, közös játékát, ami ebben
az életkorban számukra a legfejlesztőbb
tevékenység. Mivel községünkben nincs
játszótér vagy egy olyan hely, ahol ezek a
kisgyerekek találkozhatnának, a helyi „Bóbita”
napköziotthon vezetőségéhez, személy szerint
Farkas Mária igazgatónőhöz folyamodtunk,
aki nagy szeretettel ajánlotta fel, hogy hetente
két órát tölthetnek itt gyerekeink. Ezúton is
köszönetet mondunk.
•
Május hónapban Dr. Bakó Mária Hajnalka
kórházlelkészi asszisztens volt az előadó.
Felejthetetlen előadásának címe „Párbeszéd
az anyaméhtől az örökkévalóságig és a felelős
apaság szerepe ebben a párbeszédben”.
•
A júniusra tervezett gyógynövénygyűjtés
Macalik Ernő tanár úrral a nem megfelelő
időjárás miatt elmaradt. (reméljük nem
örökre!)
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•
Júliusban,
az
V.
Ifjúsági
és
Hagyományőrző Napok keretében Ágoston
Imola pszichológusnő előadása volt a válasz a
„Hogyan szeressük gyerekeinket?” kérdésre.
•
Augusztusi meghívottunk Dr. Marosi
Mária Terézia volt, aki a gyermekkori
betegségekről tartott előadást.
Terveink
között
szerepel
további
gyerekneveléssel kapcsolatos előadások,
személyiségfejlesztő tevékenységek, családi
hétvégék, lelkigyakorlatok szervezése.
„Nagy művészet egy gyermek iránt
minden életszakaszában megtalálni a
megfelelő hangnemet és bánásmódot.”
(Ranschburg Jenő) Nekünk szülőknek ezt is
tanulni és fokozatosan fejlesztenünk kell.
A Micimackó klub szeretettel várja
mindazokat a szülőket, akik átérzik a
felelősséget, amit a szülői szerepkör jelent és
arra törekednek, hogy gyerekeiket értelmesen,
előítéletek nélkül neveljék.
Gál Ildikó

Az elektronikus levelezés

Az elektronikus levél (e-mail) az internetes
kapcsolat leggyakrabban használt eszköze.
Előnye a hagyományos levéllel és a fax-al
szemben, hogy jóval olcsóbb, és általában igen
gyors. Az hogy a címzett mikor kapja meg a
levelét, jórészt attól függ, hogy mikor nézi meg
a postaládáját.
Egy postafiók létrehozásakor előbb ki kell
választanunk a megfelelő szolgáltatót, aki
leveleink számára helyet bíztosít a szerverén
(ingyenes szolgáltatók pl. : www.email.ro,
a www.freemail.hu, a www.yahoo.com,
a www.hotmail.com, vagy más). Ezután
regisztráltatnunk kell magunkat, vagyis
meg kell adnunk a szükséges adatokat, mint
például felhasználónév, a teljes név, a jelszó
stb., amelyet a későbbi azonosításhoz használ
a program.
Minden személy rendelkezhet egy vagy
több postaládával. Ezekbe a postaládákba
leveleket lehet küldeni, és azokat a leveleket
el lehet olvasni. Csak annak küldhetünk
elektronikus levelet, aki e-mail címmel
rendelkezik.
Login név (felhasználó név): egy
azonosító szó, melyet a felhasználó választ
magának. Ennek segítségével formálódik ki a
saját e-mail cím és az adott levelezőprogramot
csak a felhasználónév és a jelszó segítségével
lehet használni.
Jelszó: egy olyan több karakterből álló
azonosító, amit a rendszer a login névhez
kapcsol. A jelszó feladata, hogy megvédje
a személyes leveleket és más adatokat az
illetéktelen felhasználóktól.
Egy e-mail cím két részből áll: az első
a címzett felhasználóneve, a második a
szolgáltató neve. A kettőt egy @ (kukac) jel
választja el egymástól.
A levelezés során használhatjuk a
szolgáltató levelezőprogramját vagy egy
saját gépen futó programot. Ha otthoni
számítógépen dolgozunk, célszerű a második
lehetőséggel élnünk, hiszen így nem kell
mindig be- és kilépegetnünk, valahányszor
levelezni szeretnénk, leveleinket pedig úgy
írhatjuk, olvashatjuk vagy osztályozhatjuk,
hogy közben nem is használjuk az internetet.
(folytatjuk)

KÖSZÖNET
A Csíkdánfalvi Ifjúsági Szervezet ezúton is
szeretné megköszönni támogatóinak, hogy
a rendezvény költségeihez hozzájárultak.
Külön köszönet a résztvevőknek.
A vasárnap esti tűzíjáték Őket dícséri.
Hozzájárulásuk (a belépti díj) tette lehetővé,
hogy idén is tűzijáték zárhatta a vasárnapi
napot. Mindenki odatett egy keveset, nem
sokat egy üdítő, esetleg egy sör árát, és
ezáltal színvonalasabbá válhatott ez a
rendezvény. Végezetül hadd álljon itt azok
névsora, akik részt vállaltak a rendezvény
anyagi költségeiből:
Illyés
Közalapítvány,
Ifjúsági
,
Családügyi, Szociális és Egézségügyi
Minisztérium
Magyarország,
Communitas Alapítvány, Csíkdánfalva
Tanácsa, Csíkdánfalvi Közbirtokosság,
Isapur Kft., Dánfi Kft., Golden Kft.,
Amigo Kft, Frainetto Kft., Emer-Com
Kft., Comat Hargita RT., Euro GSM
szaküzlet, Computer Hobby Shop,
Alutus nyomda, In Com Euro Kft.
(csíkmadarasi pékség), Autosport Kft.,
Tiblefkar Kft., Hargita Művészete
Szövetkezet csíkdánfalvi kerámia és
szövő részlegei.
Médiatámogató a MIX FM Rádió volt.

Részlet az V. Ifjúsági és Hagyományőrző
Napok keretében szervezett Népi
mesterségek napjára meghívott Kőrössy
Orsolya tanárnő előadásából.
Örömmel teszek eleget a megtisztelő
felkérésnek, hogy néhány szóval értékeljem,
mutassam be csikdánfalvi aranykezű mesterek
kiállított munkáit. Valamikor sokat jártam a
házakat, ahol ezeknek a gyönyörű daraboknak
elődei készültek, ismertem az úttörőket,
akik jóvoltából a mai fiatalok egy része
elsajátította a népművészeti, illetve a népi
ipar gyönyörű termékeinek készítési módját.
Különös örömmel tölt el, hogy Csíkdánfalván
még ma is virágzik ez a tevékenység, amíg a
többi csíki faluban az 1990 – es változások
után vagy teljesen abbahagyták, vagy rosszul
értelmezett üzleti szellemmel felhígított, vásári
portékákkal silányították.
(…) A csíkdánfalvi kiállítás azonban
rácáfol borúlátásunkra. Ha a kiállított
tárgyakat nézzük, reményeket vetünk,
hogy még nem veszett minden el, lesz
folytatása ősapáink, ősanyáink, szépteremtő
tevékenységének újból vannak és lesznek
lányok, asszonyok akik virágossá varázsolják
lakásainkat gyönyörűséges festékes – rakottas
szőnyegekkel, ágyterítőkkel, falvédőkkel,
elmesélve nekünk, hogy mit jelentenek a

Vendégeink voltak
Az előző oldali beszámolóban töbször
megemlítettük az Aranykulcs nevű mazsorett
csoportot. A solti mazsorett csoport már
július 25.-én megérkeztek településünkre,
hogy a fúvószenekarral összetudják probálni
koreográfiáikat. A tánccsoport tagjait helyi,
nagyrészt velük egy korú lányok szállásolták
el, abból a meggondolásból, hogy hátha
kedvet kapnak a helyiek és sikerül Dánfalván
is elindítani egy ilyen gyönyörű mazsorett
csoportot. (Ha nem is ilyen jót, de legalább
ilyen szépet. Ha már van fúvószenekarunk,
miért ne diszíthetné azt menetelés közben
egy mazsorett csoport. Láttuk, hogy ez együtt
csodálatos.
Talán megsem tudjuk köszönni, hogy
eljöttek hozzánk és általuk példaértékü
rendezvényt sikerült szervezzünk. Hiszen
nem kérdés, hogy ők adták meg azt a plusszot,
ami nélkül sivárabb lett volna a megnyító, az
ünnepi felvonulás, és a színpadi programjaink
is. Ezúttal szeretnénk köszönetet mondani
csoportvezetőjüknek Véginé Vajda Juditnak,
aki annak ellenére, hogy szervezetünk időpontot
kellett változtasson az utolsó métereken,
vállalta és elhozta csoportját, továbbá
Lencsés Sándorné Panninak, aki által sikerült
kapcsolatba kerüljünk a mazsorett csoporttal,
valamint Solt Város Önkormányzatának, hogy
támogatta kiszállásukat erre a rendezvényre.
Bizok benne, hogy kellemes napokat töltöttek
Dánfalván. Reméljük személyes kapcsolatok
is alakultak, barátságok is köttettek ez idő
alatt. Legyen ez még egy szál, ami erősíti a két
települést összekötő fonalat.
Gál Kálmán
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Gergely András és az általa készített
használati agyagedények
beleálmodott csillagok, nagy - és kisrózsák,
halak, rákok, farkasfogak, késnyelves és
bütült koszorúk, vízfolyások és még ki tudja
milyen szépséges minták. Lesznek még lányok
akik nem a városok agymosó forgatagában
keresik a szórakozást vagy kenyeret, hanem
otthont teremtenek családjuknak kézimunkás
szeretettel, és tovább adják ezt a lányuknak,
lányaiknak, ahogyan tette valamikor Kristóf
Ilona édesanya, a mi szeretett Búzási Amáliánk.
Vagy lesznek még olyan asszonyok is mint
Kajtár Mária, vagy a mindig vidám Dobos
Erzsébet akik gyergyószárhegyi Szépteremtő
kalákákon tanítottak sok-sok fiatalt gyapjúból,
pamutból szőni, teremteni amit ma minden
látogató megcsodálhat. Nehezemre esik
neveket kiemelni a sorból, hisz oly sok asszony
és lány művelte ezeket a munkálatokat, hogy
nem is tudnám felsorolni őket, bár javasolom,
hogy egy falumonográfiában a nevüket
örökítsék meg. Mégsem hagyhatom ki a néhai
Albert Antalné, Annus néni megemlítését, aki
úttörője volt a kisipari tevékenységnek, ami
nyomán ma sokan kapnak kisebb-nagyobb
nyugdíjat.
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KULTÚRA w MEZŐGAZDASÁGI ROVAT
(folytatás a 3. oldalról)
A mai kiállítást nézve, bizony, hogy
eszembe jutnak a néhaiak és a valamikor
híres csíkdánfalvi fekete kerámia néhai volta,
amely még pár évtizede európai hírű volt
korongosaival, díszítőivel együtt. Tudjuk, hogy
pillanatnyilag a divat és a világ forgandósága
miatt nem a legkeresettebbek az anyagedények
és vázák, de ha nem lesz aki folytassa ezt a
gyönyörű mesterséget, könnyen a közeli falu

Korongozó vetélkedő
sorsára juthatnak, ahonnan teljesen kiveszett a
valamikor neves ipar.
Végezetül lenne egy javaslatom, már csak
azért is, mert minden rendezvénynek akkor
van értelme, ha azt valami konkrét eredmény
követi. Miért ne lehetne Dánfalva egy
csíkországi nagyvásár, ahogy ezt Korondon,
vagy a kalotaszegi Körösfőn teszik? Van
itt elég alkotó erő, tehetség ahhoz, hogy a
fellendülőben lévő turizmust kiszolgáljuk
télen, nyáron gyapjú és pamutszőttesekkel,
kézimunkákkal, kerámiával, hadd vigyék
jó hírét ismét a falunak. Mért kell az itteni
mesterek munkáit, vagy azoknak gyenge
utánzatait máshol árusítani hiszen volna itt
hely, munkáskéz és ötlet is bőven. Ha az
öregek elfáradtak, itt van az új nemzedék,
a Csíkdánfalvi Ifjúsági Szervezet, nem
elkezdeni hanem csak folytatni, megszervezni
kell az ősők álltal elkezdett, folytatott és rájuk
hagyományozott munkát.
Kívánok ehhez mindnyájuknak erőt, jó
egészséget és sok sikert.”
Kőrössy Orsolya

Népművészeti kiállítás

Pillanatkép a Dugás fürdő
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Az aratás – cséplés után nyert összes
gabona mennyiséget szükség szerint szárítjuk,
kitisztítjuk és csak így raktározzuk.
Ha a vetőmagot a Tanácstól vagy vetőmag
termesztő farmról vásároltuk, akkor ezt
a vetőmagot felhasználhatjuk a jövő évi
vetésekre, de csak abban az esetben, ha jó
szárazon arattuk utána, pedig megszárítottuk,
kitisztítottuk, elvégeztük a csiráztatását aminek
az eredménye 90-95%-os kell legyen és vetés
előtt a vetőmagot megcsáváztuk.
Aratás után minél hamarabb a szalmát
összeszedjük és elszállítjuk a parcelláról.
Ha gyomos volt a parcella, akkor nagyobb
szögűen állított tárcsával megjárjuk a
tarlót így a gyomok két hét múlva, kinőnek
az istállótrágyát a foszfor és a kálium
műtrágyákat, a talajjavító mészpor az őszi
szántással aláforgatjuk.
A burgonyánál a betakarítás előtt egy
másfél héttel magszakítjuk a vegetációt, vagyis
leveretjük a burgonya szárát és a gyomokat
láncos forgó géppel vagy kisebb parcellákon
kézi kaszával.
A burgonyaásást, akkor kezdjük, amikor a
gumóknál már megállott a héjmenés.
A parcella végeken a sorokat legalább 3-4
méter hosszak, előre kiássuk ahol a gépek
megtudnak fordulni és így nem tapossák szét
a gumókat.
A kiszedést végezhetjük a forgószáras
(móriska) a szedőgéppel vigyázva a beállításra.
A forgás illetve a pergetés szinkronban legyen
az előrehaladással. Ne sebezzük meg a
gumókat ne takartassuk be földdel.
Ha a kiszedést 2 vagy többsoros láncos
géppel végzzük, akkor a mélység beállítása
optimális legyen. Ha a gépen rajta van a gumó
terelő lemez, vagy ha kézzel elszedjük a sorok
mellé leesett gumókat, akkor minden sort
húzathatunk anélkül, hogy a traktor kereke
szétnyomná a gumókat, vagy ha nincs se lemez
se gumóelszedő személy akkor csak minden
második sort húzhatjuk.
A burgonyaszedéskor már a parcellán lehet
végezni az osztályozást: nagyburgonya 40-50
gr-tól felfelé, ültetni való 40gr-os (csirketojás)
nagyságú és az apró. Az ép apróközé betegyük
az elvágott vagy rothadásnak indult gumókat.
A beteg, rothadt gumókat a földön hagyjuk és
csak az ásás, szedés végén szedjük össze amit
a szeméttelepre dobunk.
A burgonyaszedés után következik
a szárítás és ajánlatos, főleg az ültető
burgonyánál előtárolást végezni, vagyis a
burgonyát az udvaron vagy kertben prizmában
rakni és másfél illetve két hét múlva újra
válogatjuk és tároljuk a végleges helyére.
A pincék illetve tároló helyek fenekére
cserép alá való lécből rácsot készítünk úgy,
hogy a rács a földtől 8 -10 cm-re legyen, igy
lehet biztosítani a szellőztetést.
Ha a burgonyaföld felszabadult, el kell
végezni a boronálást, vagy konbinátorozást,
a földből újra kikerült gumók ősszegyüjtését.
Ha a burgonyaföldet be akarjuk vetni őszi
kalászos gabonával, akkor kiszórjuk a foszfor
műtrágyát és a nitrogén műtrágya felét, amit

kombinátorral amelyen rajta van a forgó
elikoidális henger bedolgozzuk a vetés
mélységéig (5–6 cm) a földbe.
Az őszi vetést a mi vidékünkön szeptember
10 – október 10 között végezzük.
Imre Károly mérnök

A MÉZ
A mézet a méh a virágok nektárjából
gyűjti össze a saját szervezetében átalakítva,
a lépek sejtjeiben raktározza.
A méz sokoldalú táplálék, ami többféle
szükséges anyaggal látja el az ember
szervezetét. A mondás szerint „Egy kaptár
még tíz orvost pótol”, s ez a népi bölcsesség
sem túloz. A mézben rengeteg hatóanyag
van, sokoldalú, értékes táplálékunk, amit
gyógyításra és kozmetikumként egyaránt
alkalmazhatunk. Arra azonban ügyeljünk,
hogy csak akkor fejti ki sokoldalú hatását, ha
rendszeresen fogyasztjuk.
Minden élő szervezetnek elengedhetetlenül
szüksége van az ún. nyomelemekre és ásványi
anyagokra. A mézben minden megvan, amire
az embernek szüksége van!
Változatos mennyiségben sok vitamint
is tartalmaz: a B vitaminok mindegyikét,
elegendő K vitamint (vérzés elállító),
valamivel kevesebb C vitamint, tovább olyan
fontos anyagokat, mint amilyen pl. a PP faktor
(értágító, javítja a szövetek oxigén- ellátását).
Kalóriaérték, tápanyagok szempontjából
a méz több mint 70, az ember számára
fontos anyagot tartalmaz. Különösen fontos,
hogy a gyerekek rendszeresen fogyasszák a
növekedést serkentő anyaga miatt is.
Rendkívül jótékony hatással van a
szervezetre. A felnőtt ember számára a
legmegfelelőbb napi adag 100, de legtöbb
200 g, arányosan elosztva: reggel 30-60 g,
a nap folyamán 40-80 g, este 30-60 g, két
órával étkezés előtt, három órával étkezés
után. A gyerekek napi adagja körülbelül 30
g. Azt mindenki tudja, hogy megfázáskor,
köhögéskor mézet kell a teába tenni. De az már
kevésbé közismert, hogy éppen ilyen gyógyító
hatással van számos más bajra: a felső légutak
megbetegedéseire, a tüdő, a szív, a gyomor,
a bél, a máj, a vese, az idegrendszer, a bőr
megbetegedéseire és a legújabb tudományos
és klinikai kutatások, tapasztalatok szerint a
sugárártalomra is.
Tudni kell, hogy minden jó - tehát
hamisítatlan méz - megikrásodik. A laikusok
ezt gyakran hibának tartják, holott az így
„fémjelzett” mézet időnként fel kell melegíteni
40-50 C fokra, hogy ismét cseppfolyós legyen.
Az időben, jól megérlelt méz sohasem romlik
meg.
Szabó Imre, méhész

SZERKESZTŐSÉG
Kiadja: Csíkdánfalva Önkormányzata
Szedés, tördelés, nyomtatás: Alutus nyomda
Munkatársak: Antal Árpád, esperes
plébános, Both Kinga-Zsuzsanna, Gál
Kálmán, Imre Károly, Kajtár Sándor,
Kajtár Szidónia, Márton István, Szabó
Imre
A lap megjelenését a
Communitas Alapítvány
támogatta
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