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,,Isten mindig megtalálja az utat hozzánk. Mindig szól, csak esélyt kell adnunk 

Neki legnagyobb kétségeinkben is. Isten Igéje, Szava a Fiú - aki konkrét emberi 

testet öltött és közénk jött. Erre az örömhírre hangol rá az adventi szent idő-

szak…”  - idézet Sajgó Balázs búcsúünnepünkön elhangzott prédikációjából 

Szeplőtelen fogantatás ünnepe 

Fülöp Orsolya 

A hogy beköszönt december és közeledünk az év 

végéhez, sok minden átértékelődhet bennünk, 

számvetést készítünk az elmúlt eseményekről, történ-

tekről. De nemcsak mint egyén, hanem közösségi szin-

ten is számadással tartozunk. Bőjte Csongor-Ernő pol-

gármestert kérdeztük. 

„Az idei év megvalósításairól nehéz beszélni, mert ke-

vés a látható eredmény, az év nagy része a munkálatok 

előkészítésével, engedélyeztetésével, közbeszerzésekkel 

telt el. A nagy, látványos dolgok jövőre lesznek majd. 

Ami látható az a közvilágítás, a kapubejáratok elkészí-

tése, de ezt sem tudtuk még befejezni a korán beköszön-

tött tél miatt. Viszont az új évben a sok háttér-

munkának reméljük meglesz az eredménye. Aszfaltozási 

munkálatok, óvoda felújítás projektek kell megvalósul-

janak.”  – nyilatkozta Bőjte Csongor.                                       

Polgármesterünk idén az Európai Unió Kifizetési 

Ügynökség díját vehette át Gyulafehérváron, az ügy-

nökség 18. születésnapjára szervezett szimpóziumon. 

Ezt a díjat azon községek polgármesterei kapták, akik a 

legtöbb pénzt hívták le az ügynökségtől, a legtöbb szer-

ződést írták alá.  

Az év vége egyúttal egyfajta számvetés is lehet szá-

munkra, ami megmutatja, hogy mi mindenért lehetünk 

hálásak. Nemcsak az ajándékra kell várnunk a fa alatt. 

Meg kell állni egy pillanatra és észrevenni mindazt, ami 

egész évben megadatott nekünk. Ezek a dolgok nem cso-

magolhatók papírba, nem lehet rájuk masnit kötni, 

mondhatni létezésük olyan, mint a levegőé. Sokszor ész-

re sem vesszük, de a hiánya azonnal feltűnik. Legtöbb-

ször csak arra koncentrálunk, ami nincs a birtokunk-

ban, s közben  elfeledkezünk arról, amink van. Ez lehet 

a családunk, a barátaink, a szeretet és az otthon, ahová 

tartozunk. Ahová mindenkinek tartoznia kell. 

Az újság szerkesztősége boldog, békés karácsonyi 

ünnepeket kíván és gazdagságban, egészségben, 

kitartásban bővelkedő új évet. 

Új év váró számvetés 

Fotó: Péter ZoltánFotó: Péter ZoltánFotó: Péter Zoltán   
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Önkormányzat és polgármesteri hivatal hírei 

A  továbbiakban betekintést 
szeretnénk nyújtani az 

Önkormányzat és a Polgármes-
teri Hivatal munkájába, a  fon-
tosabb történéseket, munkála-
tokat, felhívásokat, értesítése-
ket az újság hasábjain megje-
lentetni. 

 

T udósítjuk a tisztelt lakossá-
got, hogy Csíkdánfalva köz-

ség önkormányzati képviselő-
testülete a novemberi tanácsülé-
sen a következő határozatokat fo-
gadta el: 

az 58/2018 számú határozatot 

Dánfalva község 2018 évi költség-

vetésének módosításáról 

az 59/2018 számú határozatot 

Dánfalva 28 szám alatti ingatlan 

(volt ARTA -terület és épületek) 

Dánfalva község privát vagyonába 

való bevételezéséről, illetve Dánfal-

va község privát vagyonlistájának 

kiegészítéséről 

 a 60/2018 számú határozatot, 

mely módosítja a 42/2017 számú 

határozatot, mely „A csíkdánfalvi 

óvoda illemhelyeinek, belső 

elektromos vezetékének, vala-

mint a felszereltségének felújítá-

sáról” című projekt megvalósítását 

és technikai-gazdasági mutatóit 

hagyta jóvá, valamint 

 a  61/2018 számú határozatot, 

mely „Dánfalva, Karcfalva és 

Szenttamás községek közvilágí-

tásának hatékonnyá tételére” 

vonatkozó közberuházás költségve-

tésének aktualizálásról szól. 
(Both Kinga-Zsuzsánna, jegyző) 

 
*** 

TÁJÉKOZTATÓ 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, 

hogy a helyi adókat, illetékeket 

és más díjakat a következő  mó-

don lehet kifizetni. 

Készpénzzel a Polgármesteri 

Hivatal székhelyének pénztáránál. 

Bankkártyák tulajdonosai a 

helyi adókat és illetékeket a Pol-

gármesteri Hivatal pénztáránál 

felszerelt kártyaleolvasón keresz-

tül is kifizethetik. 

A magánszemélyeknek online 

befizetési rendszer működik 

(ghiseul.ro). 

A bankkártyával rendelkező szemé-

lyek a regisztrációt követően megte-

kinthetik és kifizethetik a személyre 

szabott helyi adók és illetékek össze-

gét. 

Az adótervezet alapján a 2019-es 

évre az adó nem változik, bővebben a 

következő lapszámunkban fogjuk a 

tisztelt adózókat értesíteni. 

(Pál Erika, adók és illetékek osztály) 

 
*** 

2 018. augusztus 9-én megjelent a 

231/2018-as törvény, amely a 

18/1991-es földtörvényt módosítja és 

kiegészíti. E törvény alapján lehető-

ség adódott kérést tenni le azokra a 

beltelkekre (épület és hozzá tartozó 

terület), amelyeknek tisztázatlan a 

tulajdonviszonya. A kérések letéte-

lének határideje 2018. december 6. 

volt. 

A hivatal mezőgazdasági osztályá-

nak munkatársai az érintettek tudo-

mására hozta a lehetőséget, és segít-

séget nyújtott a kérések kitöltésében. 

Sokan éltek ezzel a lehetőséggel. A 

továbbiakban várjuk a törvény alkal-

mazási normájának a megjelenését. 

(Szabó Mária, mezőgazdasági  

referens) 

 

*** 

A z általános kataszteri 

munkálatok a külterület-

ben lévő földterületek dűlőnkén-

ti, úgynevezett “sector”-kénti 

ingyenes telekkönyvezését jelen-

ti. 

Az előírások értelmében a kataszte-

ri hivatal biztosítja a forrásokat az 

önkormányzatok számára, az önkor-

mányzat engedéllyel rendelkező szak-

céggel köt szerződést, közösön végzi 

el az azonosítást, felmérést, az adatok 

és szükséges okiratok begyűjtését, 

majd a szakcég elkészíti a szükséges 

dokumentációt, amit lead a kataszte-

ri hivatalhoz. A kifüggesztési határ-

idő lejárta után kapnak ezek a parcel-

lák kataszteri számot, majd a későb-

biekben, abban az esetben, ha a tulaj-

donos már nem él, közjegyzőnél lesz-

nek elhagyatékolva. 

Csíkdánfalva község területén 

már kivitelezett telekkönyvezé-

sek: 

2016-ban megtörtént a Tatár-

Kerektó nevű dűlő 130 parcellájának 

telekkönyvezése, ez a munkálat a 

közjegyzői elhagyatékolás fázisában 

van.  

A 2017-es telekkönyvezések doku-

mentációi ki vannak függesztve a 

polgármesteri hivatalban, és a 

danfalva.ro honlapon is meg lehet 

tekinteni őket. Ezek a Gyergyóútja-

Hátsó bányatető és Sásutcó-Nyártőke 

nevű dűlőkre vonatkoznak, összesen 

350 parcella. Megjegyzendő, hogy 

ezen telekkönyvezések csak a már 

birtoklevéllel (titlu) rendelkező par-

cellákra vonatkoznak. 

A folyamatban lévő telekköny-

vezések a következők: 

A 2018/1 szerződés értelmében te-

lekkönyvezésre kerülnek: Keresztút-

tető-Kóka, Cserépgyár-Agyagbánya, 

Nagykert-Egermelyéke-Hidegvíz, 

Sárvíz-Temetőmellett és Réhhídak-

Hegymelyéke, Fehérkút-Szármán-

Botúta. Összesen 1060 parcella. 

Ezeknek a leadási határideje 2019. 

február elseje. 

A 2018/2 számú szerződés leadási 

határideje 2019. július 1., és Vasbá-

nya meg a Nagyrét 280 parcellája 

lesz elkészítve.  

A 2018/1, 2018/2 szerződéseknél 

telekkönyveződnek úgy a birtokleve-

les, mint a birtoklevéllel nem rendel-

kező parcellák is. A birtoklevéllel 

rendelkezők esetében az okiraton 

szereplő személy személyi iratára 

van szükségünk, a birtoklevéllel nem 

rendelkező parcelláknál birtokba he-

lyezési jegyzőkönyvet is kell a tulaj-

donosnak vagy örököseinek aláírni-

uk. 

Ezeknél a folyamatban levő telek-

könyvezéseknél zajlik a parcellák 

azonosítása és felmérése. Abban az 

esetben, ha eltéréseket tapasztalnak 

a használt és a jóváhagyott terület 

között, a mezőgazdasági osztály mun-

katársai behívatják a terület tulajdo-

nosait, használóit terület-tisztázásra. 

Megkérünk mindenkit, akit akár 

terület-tisztázás végett, akár    ok-

iratok begyűjtéséért hívatnak, a meg-

adott időben tegyen eleget a meghí-

vásnak.    

(Berszán Csaba, topográfus) 
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Hol Szent Péter sírba téve és Rómának dobog szíve… 

Kristály Attila kántor 
 

...ezrek ajkán,ezer nyelven hő ima 
zeng édesdeden.  

A  csíkszépvízi Gábor Zoltán plébá-
nos úr és Incze Sándor kántor úr 

szervezésében a felcsíki kórusok Ró-
mai zarándoklaton vehettek részt. 

   Csíkdánfalva egyházi kórusa is 
részt vett a zarándoklaton október 6-
10 között. A négy napos zarándoklatra 
a falu 19 kóristája is meghívást kapott,  
ahová természetesen  szeretteik is el-
kísérhették.  

Röviden a zarándoklatról: Szombaton 
este nyolc óra körül foglalhattuk el 
szálláshelyünket, ahol vacsorával és 
kellemes hangulatú szobával vártak 
bennünket. 

   Másnap, reggeli után, Józsi atya 
vezetésével közel 400-an indultunk el, 
hogy megtekintsük az ókori Rómát, 
többek közt a Colosseumot, aminek 
falai tanúi voltak a több százéves ke-
resztény üldözésnek. Kegyetlen és 
őrült császárok kénye-kedvének kiszol-
gáltatva itt lelte halálát rengeteg ke-
resztény, akik Jézus hitvallását és ta-
nítását hitték és követték. Láttuk az 
ókor első bevásárló központját, a cso-
dálatos obeliszkeket, az 1500 éves dia-
dalívek mellett sétálhattunk. Bejártuk 
az ókori piac és játszótereket. Délután 
a Jézus Neve Bazilikában a minket 
elkísérő plébánosok, Gábor Zoltán, 
Vass Nimród, Koncsag László és Józsi 
atya mutatott be szentmisét. A zarán-
doklaton részt vevő kántor urak által 
betanított énekek tették még feleme-
lőbbé ezt a napot. Ebben a gyönyörű 
templomban szemtanúi lehettünk egy 
fényjátéknak, Loyolai Szent Ignác, a 
Jezsuita rend alapítójának sírja felett 
elhelyezett oltárnál. 

  Másnap, október 8-án, a Szűz Mária 
Magyarok Nagyasszonya kápolna bú-
csú ünnepére készültünk nagy izga-
lommal. Népviseletbe öltözve vonul-
tunk végig Róma utcáin, majd a Szent 
Péter térre. A világ egyik legnagyobb 
bazilikájában a katedra oltárnál muta-
tott be szentmisét Palánki Ferenc nyír-
egyházi megyéspüspök, a Magyar Ka-
tolikus Konferencia Ifjúsági bizottsá-
gának elnöke. Az ünnepi szentmisén 
koncelebrált Kocsis Fülöp érsek metro-
polita, Mohos Gábor, a Pápai Magyar 
Intézet rektora, a Rómában szolgáló, 
illetve az ünnepre érkező papok. Pa-
lánki Ferenc hangsúlyozta: A magya-
rok hallatják a hangjukat és imájukat 
egész Európában. A főcelebráns szó-
noklatában megemlékezett Márton 

Áron püspöki kinevezésének 80. évfor-
dulójáról, akinek boldoggá avatási 
eljárása folyamatban van. Több or-
szágból érkezett diplomata láthatott 
és hallhatott bennünket, székelyeket. 
A Szent Péter Bazilikában még lelke-
sebben és még nagyobb szeretettel 
énekeltünk, hallatva himnuszainkat, 
szenténekeinket a világgal. A búcsús 
szentmise végeztével egy közös ebéden 
vettük részt, ahová népdalokat éne-
kelve érkeztünk. Késő délután az 
1900 éves Pantheont néztük meg, a 
valamikori pogány istenek templomát, 
a ma már Mindenszentek és Vértanúk 
templomát.  

   Kedden visszatértünk a Szent Pé-
ter térre. Nyugodtabban jártuk végig 
még egyszer a bazilikát, csodáltuk a 
falait díszítő mozaikokat, festménye-
ket, szobrokat, felismerve a négy 
evangélistát, a keresztről leemelt Jé-
zust, szenteket és vértanúkat. Csapa-
tunk feljutott a Szent Péter bazilika 
kupolájába, ahol szintén feledhetetlen 
látványban volt részünk. Beláthattuk 
egész Rómát, no meg a világ legkisebb 
államát is, Vatikánt. Innen láthattuk 
a Pápa palotáját és kertjét, a vatikáni 
postát, a nagykövetséget s persze a 
Szent Péter teret, ami napóra is egy-
ben, közepén az obeliszkkel. A Vatiká-
ni Múzeum meglátogatása volt a kö-
vetkező programpontunk. A múzeum 
tárlata kb. 18 km hosszú, ebből lát-
hattuk a pápamobilokat, a művészien 
díszített hintókat. 

Itt van kiállítva  az a fehér nyitott 
autó is, amelyben Szent II. János Pált 
meglőtték 1981-ben. Felbecsülhetetlen 
értékű goblenek díszítették a követke-
ző terem falait, láthattuk az Európá-
ról készült első térképeket. Végezetül 

a Sixtus-kápolna falait és mennyeze-
tét tekintettük meg. A nap végén 
élményekkel tele tértünk vissza szál-
lásunkra és készültünk a másnapi 
általános pápai audienciára. 

    Okt. 10-én kora reggel 400 szé-
kely, népviseletben, egy jókora szé-
kely és egy magyar zászlóval ismét a 
Szent Péter térre vonult. Elfoglaltuk 
kijelölt helyünket, türelmetlenül, de 
fegyelmezetten vártuk a Szent Atya 
megjelenését. Közben a felcsíki kóris-
ták énekelték az itthon betanult kó-
rusműveket. Sok ezer hívő várta, 
hogy megkapja a pápai áldást. Mikor 
megjelent, mindenki ujjongott és él-
tette Pápa Őszentségét, aki átvonult 
a Szent Péter téren pápai mobilján, 
megáldotta az ott jelenlévőket. Nagy 
öröm volt számunkra, hogy ott lehet-
tünk, elénekeltük újra himnuszain-
kat, köztük a Pápai Himnuszt is. Azt 
gondolom, hogy történelmi esemé-
nyen vehettünk részt, egy soha visz-
sza nem térő alkalomnak voltunk 
szem- és fültanúi. A pápai audienciá-
ra kiutazott Tamás József segédpüs-
pök úr, akit a Szent Atya a püspökök 
soraiban köszöntött. Borboly Csaba 
Hargita megye tanácsának elnöke, a 
csíkszépvízi plébános, Gábor Zoltán, 
és Incze Sándor kántor úr egy három 
perces magánkihallgatáson vettek 
részt. Ezen kihallgatáson szorgal-
mazták nagy püspökünk, Márton 
Áron, boldoggá avatását. 

   Ez úton mondok hálás köszönetet 
a csíkdánfalvi egyházi kórusnak ön-
zetlen és áldozatos munkájáért,  pap 
bácsinknak, Bara Ferencnek, egyház-
közösségünknek, Bőjte Csongor pol-
gármester úrnak az önzetlen segítsé-
gért, valamint a helyi közbirtokos-
ságnak, a  résztámogatásért. 

Fotó: Gál KálmánFotó: Gál KálmánFotó: Gál Kálmán   
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Maturandusz az iskolánk végzőseinek 

Együtt hangolódtunk a Karácsonyra 
Fülöp Orsolya 

I dén is megszervezték az immár ha-

gyománnyá vált adventi koszorú kö-

tést a községben, a kultúrotthon épüle-

tében. Az esemény, amely minden év-

ben a kezdetét jelenti a karácsonyi ké-

szülődésnek, ez évben is jó hangulatban 

telt, kikapcsolódást jelentett kicsiknek 

és nagyoknak egyaránt. 

Délelőtt tíz órától a kisiskolások mun-

kálkodtak, az osztályok egymást vál-

tották, hogy mindenki kivehesse ré-

szét az alkotásból és kipróbálja ma-

gát a koszorú kötésben. A kultúrott-

hon előtere volt megrakva zöldellő 

fenyőágakkal, amelyekből mindenki 

kedvére válogathatott, a klubban 

pedig két hosszú asztal szolgált mun-

kafelületként. De nemcsak gyerekek 

voltak jelen, hanem számos szülő is, 

akik segítségére voltak a kisebbek-

nek. Dobos Zsolt kulturális referens 

jóvoltából meleg tea is került az asz-

talra. 

Mindeközben a szociális munkások 

megkötötték a nagy, adventi koszo-

rút is, Abos Jenő irányításával. Ezt 

követően, délután négytől a nagyobb 

diákok, felnőttek alkottak, készít-

hettek díszeket, koszorúkat. Kellé-

keket, díszeket, szükséges eszközö-

ket is lehetett vásárolni a helyszí-

nen a virágüzlet jóvoltából.  

Péter Zoltán 
 

É 
rettség, felnőtté avatás, szalagtű-

zés - ezen fogalmaktól volt han-

gos iskolánk elmúlt időszaka, hiszen 

november 29-én ünnepeltük a végzős 

tanulók e jeles napját. 

Nagy izgalom, szervezkedés, táncpró-

bák, szavalatok jellemezték a 

maturanduszra való készülődést, hi-

szen ott zsongott a levegőben, hogy 

valami nagy, valami fontos dolog fog 

történni. A XI. osztályosok 

köszöntése, szalagtűzése nyi-

totta meg a rendezvényt, ame-

lyet követett az ünnepeltek 

verses, zenés összeállítása. 

Nagyon felemelő és elgondol-

kodtató volt, ahogy ünnepélye-

sen ott állt a tizenkét tanuló, 

egy nagy út végén, de egy még 

nagyobb út elején.  

Bevallom, egy kicsit elját-

szottam a gondolattal, hogy a 

felnőtté válást szimbolizáló 

szalagtűzés pillanatában, va-

jon mi járhat a fejekben, mi-

lyen gondolatok zilálhatnak az 

izgatott tekintetek mögött? S, 

hogy kíváncsiságomnak eleget 

tegyek, meg is kérdeztem pár végzőst, 

hogy mondja el érzéseit az ünnepi per-

cekről. Íme, néhány közülük: 

"... feledhetetlen érzés volt, amikor ott 

álltunk és tűzték fel a maturandusz 

szalagot. Boldogság töltött el. Néha el 

sem hiszem, hogy már lassan vége és 

kezdődik a nagybetűs Élet..." 

"... és már itt állunk a búcsúzás kü-

szöbén. Fájó érzés, de én örökre a szí-

vembe zárom a sulis éveket és szeretni 

fogok mindenkit. Ez az élet rendje: jön-

ni, hozzászokni, megszeretni, elbú-

csúzni. Minden pillanatért hálás kell 

lenni, élni kell a lehetőségekkel." 

"... nekem igazán azt jelenti a 

maturandusz, hogy már nagy vagyok, 

aki hamarosan a saját lábán kell me-

gálljon és boldoguljon." 

"... a maturandusz még jobban ráéb-

resztett arra, hogy ketyeg az óra és 

nemsokára itt az érettségi, majd vág-

hatunk bele a nagybetűs Életbe. Na-

gyon nehéz lesz elválni majd attól, 

amit a négy év alatt megszok-

tam..." 

Azt hiszem nem árulok el 

nagy titkot, ha kijelentem, 

hogy nem könnyű feladat fe-

lelősségteljes felnőttnek len-

ni. Rohanó, anyagias, fo-

gyasztásorientált világunk-

ban nem egyszerű megma-

radni a jó, a nemes és az 

egyenes úton. Úgy érzem a 

végzős fiataljainknak nincs 

könnyű dolguk itt az út ele-

jén, éppen ezért fontos, hogy 

mi, akiknek már rég feltűzték 

a nagykorúság szalagját, mu-

tassuk, segítsük és világítsuk 

be jó példánkkal az útjukat. 
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Gál Kálmán 
 

A  mai mókuskerékként 

pörgő világban időnként 

meg kell állni és kielemezni a 

megtett utat, számba kell venni 

a mérföldköveket. Átgondolni, 

értékelni, s ha szükség újrater-

vezni. Mert változó a világ és az elődök 

jól bevált, sok időt átélt gondolatai, 

elvei, életmódja, szokásai is megkérdő-

jeleződnek. Főként a fiatal generációk 

fejében. Hiszen annyi új irányelv,  

életmód, stílus sok esetben valósághoz 

semmilyen alapokkal nem kötődő élet-

forma kering a virtuális világban, hogy 

az ember fia, lánya sokszor eltéved 

benne.  

 A média, a sajtó világa sem különb. 

Újságok szűnnek meg évről évre, má-

sok születnek, változnak. Változnak az 

olvasók szokásai. Teret hódít az elekt-

ronikus sajtó. A közösségi oldalak át-

veszik az információszórás, -szerzés 

szerepét. A médiának  sajnos a legtöbb 

esetben nem a pontos tudósítás a célja, 

hanem a minél nagyobb hír, botrány, 

katasztrófa,   az extrém esetek közlése. 

Olyan hírekkel „rukkolnak” elő, ame-

lyeknek nagy a nézettsége, hiszen ak-

kor fenntartható számára a lap, az 

online felület, ha azt minél többen 

megnézik, olvassák. A nézettség, olva-

sottság határozza meg a lap, vagy onli-

ne felület reklám bevételeit, így na-

gyon sokszor a hírek, a tudósítások is 

a pénzszerzés áldozatául esnek. 

Figyelembe véve a változó világ kihí-

vásait, a helyi igényeket és a helyi 

lapnál felmerülő nehézségeket, az 

elmúlt hónap végén összeült a  Ha-

rangszó szerkesztésében részt vevő 

önkéntes csapat. A gyűlésen két lel-

kes új tag is jelen volt: Fülöp Orsolya, 

Sapientia kommunikáció szakos hall-

gató, a Maszol munkatársa,  és Péter 

Zoltán, a Petőfi Sándor Iskolaközpont 

tanára, fényképész. Pozitívum, hogy a 

továbbiakban ők segítségükről bizto-

sították a csapatot.  

A találkozón pro és kontra vélemé-

nyek hangzottak el a résztvevők kö-

zött, átbeszélték a  helyi újság hiá-

nyosságait, hibáit, útvesztőit, lehető-

ségeit és arra a döntésre jutott az ösz-

s z e g y ű l t  c s a p a t ,  h o g y  a 

CSÍKDÁNFALVI HARANGSZÓ-

nak „szólnia” kell továbbra is. Havi-

lapként kell  megjelentetni az újsá-

got, hogy ne negyedévente beszámoló 

lap legyen, hanem a település  hírei-

ből frissen is tudósító, eseményekről 

előre informáló lap lehessen.  
A cikkek megírásában részt vevő sze-

mélyek önkéntesek.  Korlátozott az ők 

idejük is mint mindenkié, és ha valaki 

próbált már újság hasábjain megjelen-

tetni cikket az tudja, hogy az nem egy 

leányálom.  Rengeteg időt 

vesz el és sokszor éjbe 

nyúlóan születik meg egy-

egy anyag. S mindez ha-

táridős, mert nyomdába 

kell vinni. Ezért is van az, 

hogy csak időszakosan 

jelent meg az újság, vagy 

elmarad egy-egy példány megjelenése, 

ami nem jó sem az olvasónak sem a cikk 

írójának, mert aktualitását veszti amíg 

kiadódik a következőben.  

Hogy sikerül-e az ott elhangzottak 

alapján új életet lehelni bele, vagy le-

galább a meglévőt fenntartani? Hozzá-

állás és idő kérdése marad.  

A Harangszó feladata hírt adni a 

lakosságnak, tudósítani a településen 

megtörtént, vagy sorra kerülő esemé-

nyekről: az egyház, az iskola, az óvo-

da, az önkormányzat, a közbirtokosság 

és a lakosság életéből. Információt 

biztosít az emberek számára a bürok-

rácia útvesztőiben. Pályázati és egyéb 

lehetőségekről informál. A mezőgazda-

ság és a vállalkozások újdonságairól, 

ezekkel kapcsolatos támogatásokról 

közöl híreket. Ezeken kívül érdemes 

lenne lelki es egészségi problémákról, 

nevelésről, egészséges életmódról, táp-

lálkozásról, irodalomról anyagokat 

közölni. Nem utolsó sorban a magyar-

ság, a székelység történelmének is-

mertetése, népszerűsítése, a nemzeti 

öntudat erősítése is a céljai között kell 

szerepeljen. A helyi lap a falu 

„krónikása” kell legyen, amiben fenn-

marad a ma a jövő számára. 

Hogyan tovább Csíkdánfalvi Harangszó? 

2 018. november 30-án, nagy lelkesedéssel gyűl-

tünk össze csapatvezetőnk házában, hogy meg-

csillogtassuk tudásunk a sütés terén. Immár a máso-

dik alkalom, hogy egy kisebb csapat összeverődik an-

nak érdekében, hogy majd 

egy hét múlva a falu népe 

kedvére válogathasson a 

színesebbnél színesebb mé-

zeskalácsok között. Nem 

állítom, hogy minden mé-

zeskalács szép, de azt, hogy 

szeretettel készült és szív-

ből adjuk, büszkén merem 

vállalni.  

Célunk eléggé egyszerű: 

próbálunk adományokat 

gyűjteni, hogy azokból fi-

nanszírozhassuk a külön-

böző programokat, mivel a 

cserkészcsapat apraja-nagyja szereti a táborokat és kirándu-

lásokat. Felemelő azt látni, hogy dolgozik együtt kicsi és 

nagy, várva azt, hogy majd a templomkertben egy-két jó szót, 

dicséretet kapjanak. Mivel ez mindig is egy jótékonysági 

program volt, bárki elvihetett 

bármennyit ingyen, de persze 

szívből köszöntük az adományo-

kat is.  

A nagyobbaknak köszönjük a 

lelkes munkát és a kisebbeket 

bátorítjuk, hogy járjanak foglal-

kozásra, hisz pár év múlva ők 

fogják azt csinálni, amit mi.  

„Próbáljátok meg úgy itthagyni 

ezt a világot, hogy jobb legyen, 

mint ahogy kaptátok."  (Bi-Pi) 
 

A csíkdánfalvi Boldogasszony 

Cserkészcsapat nevében,  

Lukács Szilvia őrsvezető  Fotó: Péter ZoltánFotó: Péter ZoltánFotó: Péter Zoltán   

Cserkészek a búcsún 
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Közbirtokosság őszi közgyűlése 
Gál Kálmán 
 

N ovember 17-én tartotta rendes 

őszi közgyűlését a 

Csíkdánfalvi Közbirtokosság. A már-

ciusi közgyűlésen bizalmat kapott 

elnök, Ambrus László beszámolt a 

megvalósításokról. Beszélt az általa 

vállalt és bevezetett ellenőrizhetőbb 

rendszerről. Többek közt arról, hogy 

az üzemanyag-fogyasztás ellenőrzé-

sére GPS követő rendszert telepítet-

tek minden járműre.  

A lakossági fát, aminek értékesíté-

se mostanáig csak a rámpáról tör-

tént, most annak egy részét megpró-

bálták a birtokosság udvarára be-

szállíttatni. A beszállított mennyisé-

get ott megválogatták.  Az elnök el-

mondása szerint ez komoly bevételt 

hozott a kasszába, hiszen a válogatás 

által kikerült műfát 310 lejes áron 

tudták az udvarról értékesíteni, ami-

nek az eladási értéke 120000 lej volt. 

Tehát jól sikerült ez a módszer. Ér-

demes folytatni, hiszen így a műfa 

nem vegyül be a lakossági tűzifa kö-

zé, és árában értékesítődik, míg a 

lakossági fa minden egyes köbmétere 

mínusz 17 lej veszteséget hoz a kasz-

szába. Ez abból ered, hogy a tagok-

nak megállapított tűzifa értéke 60 lej 

és egy köbméter fa kitermelési költ-

sége az út mellé 77 lej áfa-val.  Gya-

korlatilag a tag a tűzifát, mint ter-

méket, jogra ingyen kapja, hiszen a 

kitermelés árát sem fizeti meg telje-

sen. Ehhez hozzáadódik a hazaszál-

lítás költsége, de a fa, mint termék 

ára marad a mínusz 17 lej. A hiány 

kiigazítására jövőtől a tűzifa árát 

emelni kellene, hogy annak eladása 

fedezze legalább a kitermelés árát. 

Így jönne majd ki nullába a lakossá-

gi tűzifa ára a birtokosság számára. 

A fa árát még terhelik a kötelező 

kiadások: erdőőrzés, adók, bélyeg-

zés. Úgy tervezik, hogy a tűzifa kia-

dása a közbirtokosság udvarán lévő 

lerakatból már év elején megkez-

dődjön, akár a januári hónapban - 

mondta el beszédében az elnök.  

Továbbá arra is kitért, hogy mos-

tantól az alapszabály szerint évi két 

gyűlést tartanak, valamint, hogy 

sikerült jegyzőségen átvinni a tagok 

új névsorát. Így végre nem 

az örökhagyó, hanem a jelen 

tulajdonos lett a közbirto-

kossági tag.  Az új vezetőség 

is immár bejegyződött a köz-

birtokosság alakuló aktájá-

ba.  Arról is beszélt, hogy a 

jövőben a legeltetés az alap-

szabálynak megfelelően fog 

történni, jog és állatarányt 

figyelembe véve, de ezt majd 

a tavaszi közgyűlés fogja 

eldönteni, ugyanúgy, mint a 

2019-es költségvetést, amire szintén 

csak utalásokat, javaslatokat tett az 

elnök. Megemlítette beszédében az 

idei legelőtakarításokat és, hogy 

nem voltak ellenőrzés alatt a terüle-

tek, tehát a kért támogatásokat re-

mélhetőleg maradéktalanul meg 

kell, hogy kapják.  A vezetőtanács 

döntése alapján mostantól a gyűlé-

sen való részvételt 30 lejjel fogja 

honorálni a birtokosság. Remélik ez 

ösztönzően hat majd a tagok aktí-

vabb részvételére.  

Friss közbirtokossági hír: elkezdő-

dött és folyamatos a járulék kifize-

tése a 2018-as évre. Akiknek bank-

számlája van, azoknak már utalták 

a járulékokat, akiknek nincs, vagy 

tűzifa fizetnivalójuk van, azokat 

várják az irodába, munkanapokon a 

délelőtti órákban.   

Tűzoltó verseny 

Fülöp Orsolya 
 

N yolcadik alkalommal szer-

vezték meg az idén a 

Felcsíki Tűzoltó Vándorkupát, 

amelynek ezúttal Csíkszenttamás 

volt a házigazdája. A Szent Anna-

feredőn versenyeztek az önkéntes 

tűzoltó csapatok, a programot au-

tós felvonulással indították. A 

Csíkszenttamás község és a Felcsík Kistérségi Társulás 

által szervezett versenyre a csapatok a helyi önkormány-

zat épületénél gyűltek össze, ezt követte a tűzoltóautós 

felvonulás. A napsütötte, festői szépségű Szent Anna-

feredőnél 11 órától kezdődött el a verseny, amelyen össze-

sen kilenc csapat mutathatta be gyakorlati tudását. A 

résztvevő községek Csíkszentdomokos, Csíkszenttamás, 

Csíkkarcfalva, Csíkdánfalva, Csíkmadaras, Csíkrákos, 

Csíkvacsárcsi, Madéfalva és Csíkcsicsó voltak. A múlt év-

ben Madéfalva nyerte meg a ver-

senyt, így idén nekik kellett to-

vább adni a vándorló kupát. A ver-

senyszámok befejeztével technikai 

bemutatót tekinthettek meg az 

érdeklődők az önkéntesek prezen-

tálásával: a felszerelések, légzőké-

szülékek használatát mutatták be 

csapatonként, együttes munkával 

és erőbedobással, amelyen a 

Csíkdánfalvi Tűzoltó csapat is 

szép számban képviseltette magát. Az önkéntes alakulato-

kat a községek polgármesterei is elkísérték, hiszen 

Felcsíkon a tűzoltók tevékenysége mindig aktív, készülnek, 

képzésekre és edzésekre járnak, versenyeket szerveznek. 

Ez évben a házigazda, Csíkszenttamás községe vehette át 

a győzteseknek járó díjat. A Vándorkupa ez évben is bebi-

zonyította, hogy az összefogásnak mindig eredménye van, 

ha van jó csapatmunka, amellyel megelőzhetők a bajok, 

felmerülő problémák.  
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Év végi kulturális programok 

Kiadja: 
Csíkdánfalva Önkormányzata 

és a Csíkdánfalváért Egyesület 
 

Munkatársak: 

Berszán Csaba 

Both Kinga-Zsuzsánna 

Fülöp Orsolya 

Gál Kálmán 

Kristály Attila 

Lukács Szilvia 

Pál Erika 

Péter Zoltán 

Szabó Imre 

Szabó Mária 
 

Készült az Alutus Nyomdában 

Szerkesztőség 

TÁMOGATÓ AZ RMDSZ ÉS A 

COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY 

Lesz, vagy nem lesz 2020 után agrártámogatás? 

tak. Az agrártámogatás, amelyet ma az 

EU-ban Közös Agrárpolitika névvel, 

KAP rövidítéssel emlegetnek a 60-as 

évektől létezik, amikor még Európai 

Unió nem volt, csak közösség. A KAP-ot 

az Európai Tanács  indítványozta, a Kö-

zös piacot megalakító római szerződés 

aláírása után. Míg ma az unió költségve-

tésének 36 %-át teszi ki a KAP költség-

vetés, addig a 80-as években pl.60% kö-

rül mozgott ez a keret. Rég rájöttek, 

hogy a lakosság élelmezését nem lehet a 

véletlenre bízni. Tehát a címre a válasz 

egyértelmű: lesz támogatás 2020 után is. 

Csupán az a kérdés: milyen és mekkora? 

Jelen pillanatban kemény harc folyik az 

unió 2020-2027-es költségvetése körül. 

Az unió költségvetésének megtervezése  

7 evés ciklusokban történik, és általában 

minden ciklus elején reformokra lehet 

számítani. Ami lehet jó vagy rossz, pl. a 

dánfalvi gazdának is. Ezért volt nagy 

felfordulás a 2013-2015-ös időszakban, 

és lesz hasonló 2020 körül.  Mert lesznek 

változások. De ebbe a lapszámba egyelő-

re ennyi fért, majd a következőkben kö-

vetjük az Európai Tanács új KAP terve-

zetét és újabb információkról fogunk 

beszámolni. Addig is áldott karácsonyt 

minden gazdálkodónak! 

Gál Kálmán 

S okszor hallunk hasonló kérdéseket. 

Van aki teszi a dolgát és nem is 

törődik vele, hiszen azt tartja, jogosan, 

míg nem volt, addig is gazdálkodni kel-

lett. Mások azt hangoztatják, nemsokára 

megszűnik és a sok föld műveletlenül ott 

fog maradni. A hitetlenebbje azt mondja, 

hogy pár év múlva Európai Unió (EU) 

sem lesz, hogy legyen támogatás.  De, 

aki ma komolyan gondolja, hogy mező-

gazdasággal foglalkozik, akár fő, akár 

mellék tevékenységként, az tervez, kal-

kulál. Előrelátónak kell lennie. Kell is-

merje az EU agrárpolitikáját, sőt az igazi 

az lenne, ha javaslataival betudná 

folyásolni a támogatások alakulását.  

Tudni kell a jelenlegi mezőgazdasági 

támogatásokról, hogy Románia amióta 

az EU-ba belépett (2007) kötelező támo-

gatást adnia a gazdálkodóknak. Nagy-

részt EU-s, részben román költségvetés-

ből. 2007 előtt is próbálkozott a román 

kormány kisebb-nagyobb támogatásokat 

adni a gazdáknak. Mezőgazdasági kupo-

nok, üzemanyag, stb. Támogatnia kellett 

a gazdákat akkor is, mert a nyugati or-

szágok keményen támogatták az agrár-

szektort. Az akkori összegek, amelyeket 

a román kormány adott elenyészőek vol-

Juhász Gyula: Trianon  
 

Nem kell beszélni róla sohasem,  
De mindig, mindig gondoljunk reá. 
Mert nem lehet feledni, nem, soha,  

Amíg magyar lesz és emlékezet,  
Jog és igazság, becsület, remény,  
Hogy volt nekünk egy országunk e 

földön,  
Melyet magyar erő szerzett vitézül,  

S magyar szív és ész tartott meg  
bizony.  

Egy ezer évnek vére, könnye és  
Verejtékes munkája adta meg  

Szent jussunkat e drága hagyatékhoz. 
 

(…) 
 

Trianon gyászos napján, magyarok,  
Testvéreim, ti szerencsétlen, átkos,  

Rossz csillagok alatt virrasztva járók,  
Ó, nézzetek egymás szemébe nyíltan  
S őszintén, s a nagy, nagy sír fölött  

Ma fogjatok kezet, s esküdjetek  
Némán, csupán a szív veréseivel  

S a jövendő hitével egy nagy esküt,  
Mely az örök életre kötelez,  

A munkát és a küzdést hirdeti,  
És elvisz a boldog föltámadásra. 

 

Nem kell beszélni róla sohasem?  
De mindig, mindig gondoljunk reá! 




