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Bort, búzát, békességet! 

Vízi Elemér SJ 
    …nemcsak az év számának változásában, 
hanem valószínűleg felidézi bennünk azt az 
érzést, amikor valami újnak állunk a kapu-
jában, és nem tudjuk, mit rejt számunkra 
az előttünk álló út. Ezzel együtt megjelenik 
bennünk a remény és a bizalom, hogy jó 
lesz, hogy képesek leszünk befogadni Isten 
ajándékát, és tudunk növekedni az erények-
ben, hogy a tapasztalatok bölcsebbé, de 
egyben figyelmesebbé tesznek, hogy tiszte-
lettel és szeretettel viszonyuljunk környeze-
tünkhöz..                                                                       

A  pásztorok sietve elindultak, miután hal-
lották az angyaltól a Megváltó születését; 

ráhagyatkoztak az örömhírre, az evangélium-
ra, és útnak eredtek. Lukács evangélista hoz-
záteszi, hogy „sietve”, ami nyilván nem kap-
kodást jelent, hanem ez az öröm sürgetésének 
kifejezése. És nemcsak elindultak a semmibe, 
hanem meghatározott irányba tartottak, követ-
ve az angyal utasítását. És megtalálták. Indulá-
suk, elindulásuk elsegítette őket a jászolhoz, 

hogy találkozzanak azzal, akire oly régen vágya-
kozott népük, akire mindenki vágyakozik – magá-
val Istennel. 

    Hasonlóan tettek a napkeleti bölcsek, de ők nem 
a kinyilatkoztatás fényénél indultak el, hanem a 
teremett világ kutatása és annak jelei mentén – így 
a csillag láttán. Az értelem fénye segítette őket az 
útra kelésben. Így találták meg azt a jelet, mely 
vezette őket. Ráhagyatkoztak, bíztak. Vállalták 
annak fáradságát, hogy maguk mögött hagyják azt, 
ami megszokott, kimozdultak a komfortzónájuk-
ból, mertek rizikót vállalni. Hittek. A csillag meg 
vezette őket. Mindaddig jó úton jártak, amíg nem a 
saját kezükbe vették a keresést. Amikor magabiz-
tossá váltak és többé nem figyeltek a csillagra, 
zsákutcába jutottak. Csupán az emberi logika meg-
tévesztő lehet – ez vitte őket Heródes palotájába, 
hiszen hol máshol kereshették volna az újszülött 
királyt. Amikor azzal szembesülnek, hogy elgon-
dolásuk nem vezetett célra, és készek kilépni saját 
elképzelésükből, ismét megjelenik a csillag, mely 
egészen addig a házig vezeti őket, ahová menniük 
kellett – ahol az Igazsággal találkoznak. 

AZ ÚJ ÉV ÚJ KEZDETET HOZ… 

Fotó: Péter Zoltán 

Folytatás a 2. oldalon 

Képforrás: Vatikáni Rádió 
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Érdemkereszt díjjal tüntették ki  

Bara Ferenc plébánost 
AZ ÚJ ÉV ÚJ KEZDETET HOZ… 

M indenkinek adatik jel, a csillag – mely 

lehet az Isten utáni vágyunk, a betel-

jesedés keresése – ott van szívünk egén. Le-

het, hogy időközben elhomályosodik, vagy 

eltakarják a felhők, de fontos, hogy ilyenkor 

is megőrizzük bizalmunkat, és ne vegyük 

kezünkbe az életünk irányítását. Mindannyian 

vezetve vagyunk, Isten számára senki nem 

közömbös. Fiához, Jézushoz való viszonyulá-

sa ránk is érvényes: Te vagy az én szeretett 

fiam, te vagy az én szeretett lányom, akiben 

gyönyörködöm. (vö Mk 1,11) Az Atya irán-

tunk való szeretete olyan csillag, mely vezet, 

hogy a helyes irányba haladjunk, és életünk 

végén megérkezzünk ahhoz a „jászolhoz”, 

ahol szemtől szemben láthatjuk őt, és előtte 

hódolva átadhatjuk neki mindazt az ajándékot, 

amit magunkkal vihetünk födi életünkből. 

A házszentelés alkalmával a ministránsok 

ezt a köszöntő verset mondják, amikor belép-

nek a házba: „Napkelet felől jöttünk, láttuk az 

Úrnak fényes csillagát. És eljöttünk, hogy 

imádjuk őt.” Ezzel mintegy tanúságot tesznek 

arról, hogy az Úr egészen közel van hozzánk, 

a családban, a saját otthonunkban kereshetjük, 

ezért oda jöttek őt imádni. Lehet, hogy elkép-

zeléseink néha minket is akadályoznak, mint a 

bölcseket, de miért is ne kereshetnénk Isten 

jelenlétét az egymás iránt megélt szeretetben, 

melyben ott tükröződik a csillag fénye. A 

Ghymes együttes énekét idézve, kivétel nélkül 

mindenkinek szól a meghívás: „Menjünk mi 

is Betlehembe, érinthessen az öröm.” 

Amikor Istennel kapcsolatba kerülünk, ki-

kerülhetetlenül megérint az öröm. A pászto-

rok és a bölcsek útra kelése bátorítson minket 

az új esztendő küszöbén. Ők azért indulhattak 

útra, mert Isten eljött, szembejött velük az 

örökkévalóságból az időbe. Láthatóvá lett, 

hogy megtalálhassuk. Amint Szent Ágoston 

mondja: az Ige természete szerint szellemi, 

nem látható, de testet öltött, hogy szemünkkel 

láthassuk, kezünkkel érinthessük, és ezáltal 

gyógyuljon lelki szemünk, és képesek le-

gyünk őt a szellemi valóságában is észlelni és 

meglátni. Időzzünk szerető tekintetében, 

csendben, tisztelettel fogadva megértő és sze-

rető jóságát. 

A szeretettel való találkozás megújítja éle-

tünket, mert természete kettős: megerősíti a 

jót és meggyógyítja azt, ami megtörött. Isten 

ma is úton van felénk, ugyanúgy, mint egyko-

ron, nem hagyja, hogy kószáljunk keresésünk-

ben és vándorlásunkban, szembejön, hordoz 

minket, sőt, amikor majd megtaláljuk, ráisme-

rünk arra, hogy mindig is hordozott keresé-

sünkben. Hitünk csillagát követve bízzuk rá 

magunkat, családunkat az új év kezdetén, 

haladjunk bátran a hitünk fényében, és enged-

jük, hogy magunk is csillaggá váljunk, aki 

segít másoknak az ő megtalálásában, hogy az 

öröm érinthesse, a szeretet pedig gyógyíthassa 

az emberek szívét. 

Vízi Elemér SJ 

Fülöp Orsolya 
 

 „Semmi rendkívülit nem 
tettem. Végeztem a mun-
kámat, lehetőségeimhez, 
tehetségemhez mérten, 
akkor és ott, ahol vol-
tam” – kezdte beszélgeté-
sünket a papbácsi, hiszen 
tavaly októberben a  csík-
szeredai főkonzulátuson 
vehette át Áder János, köz-
társasági elnök rangos álla-
mi kitűntetését, a Magyar 
Arany Érdemkeresztet. 
Ennek körülményeiről, 
munkásságáról és egy 
újabb év kezdetéről beszél-
gettünk. 
 

 - Hogyan kezdte plébá-
nosi pályáját? 

 - Gelencén születtem. Gyulafehérváron 
szenteltek pappá, maga Márton Áron püs-
pök, 1976-ban. Ezt követően 
Csíkszentdomokoson és Altorján is szol-
gáltam. 11 év titkárság után kerültem 
Csíkszépvízre, a 89-es változás évében.  

- Beszéljünk kicsit a kitüntetésről is. 
Milyen gondolatai vannak ezzel kapcso-
latban? 

- Úgy érzem, hogy nem szolgáltam rá. 
Sosem tettem semmi rendkívüli dolgot, 
nem alkottam. Az egyetlen, amit megtet-
tem, hogy végeztem a munkámat, lehetősé-
geimhez, tehetségemhez mérten, akkor és 
ott, ahol voltam. Nagyon sok emlék fűz 
Márton Áron püspök úrhoz, sok tapaszta-
lat, ezek életem meghatározó tényezői 
voltak. A püspök személyét szívemben 
őrzöm, és örömmel beszélek róla.  

- Laudatio is elhangzott a díj átadása-
kor. Miről szólt? 

- A laudatio, amely bevezette és megelőzte 
a díj átadását, Márton Áron és Jakab Antal 
püspökök mellett végzett, titkári munkám-
ról szólt, valamint a lelkipásztori és 
főesperesi szolgálatomról. Véleményem 
az, hogy elsősorban a Márton Áron mellett 
végzett tevékenységemnek az elismerése 
volt mindez. Én voltam a püspök úr utolsó 
titkára, életének utolsó két évében mindvé-
gig mellette voltam és végigkísértem őt 
betegségének útján. Most már egyedül 
vagyok életben, aki jelen volt a halálánál. 
 

- Milyen érzés volt? 
 

- Nem szeretem, ha dicsérnek, de az embe-
rek részéről történő őszinte visszajelzések 
megerősítenek a szolgálatomban. Bár nem 
érzem megérdemeltnek a kitüntetést, meg-
hatódva gondolok rá, mert a múltamra, az 
eddigi megtett utamra emlékeztet. Nem 
érzem azt, hogy nagyobb felelősséggel 
vagy elvárással járna a díj átvétele. Szá-
momra ez egy fajta motiváció, jel, hogy 

amíg Isten erőt ad és elöljáróim arra alkal-
masnak találnak, addig dolgoznom kell.  
 

- Mikor tervezi a plébános úr a nyugdíjba 
vonulást? Meddig számíthat rá a dánfalvi 
egyházközség? 

- 2017 óta nyugdíjas vagyok. Főegyházme-
gyénk vezetőjének Jakubinyi György érsek 
úrnak a kérésére vállaltam nyugdíjasként a 
plébánosi és főesperesi munkát. Hogy ezt a 
szolgálatot meddig fogom végezni, nem 
tudom, talán addig, amíg a Jóisten, Jakubinyi 
érsek és az egészségem engedi. 
 

- Csíkdánfalván kerül sor idén a 25. 
Felcsíki Kórustalálkozóra. Hogyan kerül 
megszervezésre a találkozó? 

- A Csíkdánfalván sorra kerülő kórustalálko-
zó előkészítését egy évvel ezelőtt kezdtük el, 
amikor a januári egyháztanács gyűlésen öt 
egyháztanácsos vállalta, hogy jelen lesz a 
Csíkkarcfalván szervezett kórustalálkozón 
azért, hogy annak lefolyását részleteiben 
megismerhessük. Január 11-én a helyi kórus-
sal egyeztettünk a szentmise énekprogramjá-
ról. Január 16-án megbeszélést tartottunk a 
felcsíki énekkarok vezetőivel. Ezen a meg-
beszélésen kisorsoltuk az énekkarok szerep-
lésének sorrendjét és véglegesítettük az 
egyes kórusok által előadandó énekszámo-
kat. Január 22-én megtartottuk azt az össze-
jövetelt, amelyen jelen volt a helyi egyházta-
nács, a falu vezetősége és mindazok, akik a 
kórustalálkozó szervezésében részt vesznek. 
Ezen az összejövetelen véglegesítettük a 
kórustalálkozó kivitelezéséhez szükséges 
előkészületeket. A Felcsíki Kórustalálkozón 
körülbelül 20-22 kórus vesz részt, 700-800 
személy. Innen is látszik, hogy egy nagy 
rendezvény színhelye lesz Csíkdánfalva 
2019. április 27-én , tehát az előkészületek is 
ennek megfelelően kell megtörténjenek.  
    
- Mit üzenne a lakosságnak az Új Évre 
vonatkozóan? 

- A falu lakóinak egyházi énekünkkel üze-

nek: ,,Új esztendőben új szívekkel, dicsérünk 

Jézus énekekkel.” 

(Folytatás az első oldalról) 

Képforrás: Magyarország Főkonzulátusa Csíkszereda 
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A Petőfi Sándor Iskolaközpont kiemelkedő eredményei 2018-ban 
Péter Zoltán 

"Mindenki annyit ér, amennyiért megdolgo-
zik, és amennyi tehetsége van. A tehetség, a 
kitartás és a szerencse szorzata a si-
ker." (Veres Attila)  

E nnek a beszámolónak az a célja, hogy 
bemutassa, ismertesse azon kis- és nagy-

diákok sikereit, akik a kötelező tananyagon 
kívül, energiát, szorgalmat és munkát fektet-
tek be a különböző helyszíneken és témák-
ban meghirdetett versenyekbe, ami által ki-
emelkedő eredményeket érhettek el. Dicsé-
ret, elismerés illeti meg őket, felkészítő pe-
dagógusaikkal és szüleikkel együtt. 

I-IV. OSZTÁLYOK: 

Kányádi Sándor szavalóverseny 

Biró Renáta - körzeti, I. díj, felkészítők: 
Szabó Julianna, Simon Izabella 

Blága Dominik - körzeti, dicséret, felkészí-
tők: Geréd Erika, Márton Annamária 

Csáki Károly - körzeti, I. díj 

          - megyei, II. díj 

          - megyeközi, II. díj,  

felkészítők: László Ildikó, Biró Edina 

Regemondó verseny 

Antal Norbert - megyei, I. díj - országos 
részvétel, felkészítők: Geréd Erika, Márton 
Annamária 

Varadinum - Szent László, a lovagkirály - 
rajzverseny 

Antal Soma - III. díj, felkészítők: Geréd 
Erika, Márton Annamária 

Vidám Versek Versmondó Versenye 

Csáki Károly - körzeti, I. díj 

          - megyei, I. díj 

          - országos, dicséret,  

felkészítők: László Ildikó, Biró Edina 

Biró Renáta - körzeti, II. díj, felkészítők: 
Szabó Julianna, Simon Izabella 

Blága Dominik - körzeti, dicséret, felkészí-
tők: Geréd Erika, Márton Annamária 

Kajtár Sándor - körzeti, dicséret, felkészí-
tők: Tankó Éva, Kozán Mária 

Páll Lajos Matematikaverseny 

Ambrus-Mátyás Kincső - körzeti, II. díj  
              - megyei, I. díj, 
felkészítők: László Ildikó, Biró Edina 

Kajtár Boglárka - körzeti, I. díj, felkészí-
tők: Szabó Julianna, Simon Izabella 

XIV. Benedek Elek Mesemondóverseny 

Juhász Andor - körzeti, II. díj, felkészítők: 
Pál Tünde, László Ildikó 

Fürkész helyesírási verseny 

Ambrus-Mátyás Kincső, Csáki Károly - 
megyei továbbjutás, felkészítők: Pál  Tün-
de, László Ildikó 

Kajtár Ágnes - megyei továbbjutás, felké-
szítők: Szabó Julianna, Antal Andrea 

Brenyó Mihály Pontszerző Matematika-
verseny 

Bőjte Ábel - megyei, II. díj  - országos 
részvétel, felkészítő: Tankó Éva 

Barangolás Európában vetélkedő 

Dobos Rita, Zsók Andrea és Albert Gergő 
- megyei, III. díj, felkészítők: Tankó Éva, 
Kozán Mária 

 

 

V-XII. OSZTÁLYOK: 

XIV. Benedek Elek Mesemondóverseny 

Kajtár Sándor - körzeti, III. díj, felkészí-
tő: Csáki Sarolta-Teréz 

Ismerjük meg értékeinket 

Bartalis Tamara, Zsók Ákos - I. díj 

Bőjte Barbara - II. díj 

János Dávid - III. díj, felkészítő: Elekes 
Izabella 

Római katolikus vallásolimpia 

Zsók Ákos - megyei, III. díj - országos 
részvétel, felkészítő: Szőcs Judit 

XI. Csíki Rovásírásverseny 

Fábián Barbara, Miklós Nándor - I. díj 

Horvát Anita, Zsók Gabriella - II. díj 

Horvát Tünde - III. díj, felkészítő: Péter 
Zoltán 

Tudományos Diákkörök XII. Erdélyi 
Konferenciája (TUDEK) 

Kristó Réka és Buzási Bernadett - III. 
díj, felkészítők: Csáki Sarolta-Teréz, Sza-
bó Katalin 

Vállalkozz okosan - üzleti terv vetélkedő 

Buzási Bernadett és Kristó Réka, I. díj 

Abos Nikoletta és János Jácinta, III. díj, 

felkészítő: Péter Zoltán 

Telefonos honismereti vetélkedő a községi könyvtárban 

Fotó: Szabó Imre 

Kristó Réka és Buzási Bernadett előadása a TUDEK-en 

Fotó: Csáki Sarolta 

Csáki KárolyCsáki Károly  
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Lukács Szilvia őrsvezető 

H a valakinek már volt része abban, hogy egy napot a 

Betlehemi Békeláng szétosztásával tölthetett, akkor 

az illető elmondhatja magáról, hogy szerencsés. 

Szerencsés, mivel egy olyan feltöltődést kap, ami testét és 

lelkét egyaránt megfiatalítja és egész lényét nyugalommal 

tölti el. De hogy zajlik ez, mi a célja és kik érintettek? Csík 

körzet cserkészei összegyűlnek, általában a karácsonyt 

megelőző vasárnap, hogy a legtöbb templomba elvihessék 

azt a lángot, immár sokadik alkalommal, amelyet minden 

évben más körzet cserkészei hoznak el Bécsből, ahová 

pedig Betlehemből szállítják. Ez alkalommal 78 cserkész 

hordozta a lángot Felcsík és Alcsík településeire egyaránt, 

ebből 13-an voltunk a mi csapatunkból. 

Reggel persze fázunk, de minden egyes ének után egyre 

jobban felmelegedik a testünk és a lelkünk is. 

Megtanultuk, és megtapasztaltuk már, hogy a láng 

mennyire fontos és nemcsak a karácsonyi időszakban. 

Szükségünk van rá, hogy az év minden napján 

felmelegítsen valami belülről és eszünkbe juttassa, hogy 

mi az igazi érték, ami nem más, mint a szeretet Isten, 

Haza és Embertárs felé.  

Cserkészek hozták a Betlehemi Békelángot 

Gál Mátyás és Ambrus Annamária 

B ár nem helyi esemény volt, de mivel elég sok dán-

falvi fiatal szerepelt a kórusban és a településről 

is sokan jelen voltak a koncerten, úgy gondoltuk írunk 

röviden róla. 

Múlt év novemberében kaptuk a hírt Gál Éva tanárnő-

től, iskolánk, a Segítő Mária Római Katolikus Teológiai 

Líceum, zenetanárnőjétől, hogy Szarka Tamás és a 

Ghymes együttes erdélyi turnéjának keretén belül Csík-

szeredában is koncertezik, és iskolánk kórusát kérte fel, 

hogy kísérje az együttest a csíkszeredai előadáson. Na-

Dánfalvi fiatalok a Ghymes együttes háttérkórusában 
gyon örülve a hírnek, tanárnőnk összegyűjtötte a körülbelül 

száz főt számláló kórusunk tagjait a felsőtagozat tizenkét 

osztályából, akik közül kiemelnék nyolc csíkdánfalvi, a Se-

gítő Mária Gimnáziumban tanuló diákot:  Albert Szidónia, 

Böjte Rozália,  Gál Demeter, Kurkó Adél, Mákszem Kriszti-

na, Zsigmond Szilveszter és jómagunk,  Ambrus Annamária 

és Gál Mátyás. A kórust vezető tanárnőnkről is annyit el 

szeretnénk árulni a dánfalviaknak, hiszen sokan ismerhe-

tik is, hogy  ő  a volt csíkdánfalvi kántor, Gál Ignác  testvé-

re.                      

   Lelkes és kitartó  tanárnőnk  vezetése mellett, mindent 

beleadva próbáltunk heti két alkalommal, míg végül eljött a 

nap, amikor egy rövid, az 

együttessel való próba után, 

élőben zajlottak az események. 

A kórus egybehangzóan jelen-

tette ki a végső tapsvihart kö-

vetően, hogy felemelő érzés volt 

e nagy létszámú közönség előtt 

énekelni, megmutatni, hogy 

képesek vagyunk egy jó hónap 

leforgása alatt színpadra állni 

és élő koncerten, mondhatni 

egy félórás főpróba után, a 

Ghymes együttest kísérni. Fel-

emelő érzés volt úgy a nézők 

mint a fellépők számára. Az 

előadás végén Szarka Tamás 

művész úr virággal köszönte 

meg Gál Éva tanárnőnknek 

munkáját, odaadását.  
A Ghymes együttes háttérkórusa próba közben 

Fotó: Péter ZoltánFotó: Péter ZoltánFotó: Péter Zoltán   Fotó: Péter ZoltánFotó: Péter ZoltánFotó: Péter Zoltán   
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Gál Kálmán 

M ár minden oldalról és minden formában 

megírták, hogy és mikor jön Ferenc pápa 

Csíksomlyóra. Találgatások, különböző vélemények 

hangzottak az idejövetelének szándékáról, céljáról. 

Már a pünkösdi búcsú napjának előrébb hozatalá-

ról is tárgyaltak az illetékesek. Amit végül a józan 

ész hatására helyén hagytak, hiszen nem a két ün-

nepet kell összevonni, hanem hosszabb ünnepet 

kell ülni. Ez olyan esemény, amelyet sem időben, 

sem pénzben nem lehet mérni. Ez több annál.  A 

Szentlélek és a Szűzanya mellett ott lesz Csíksom-

lyón Jézus Krisztus helytartója, a római pápa is. Ez 

lelkiekben biztos, hogy életre szóló élmény lesz so-

kak számára.  Jogos és értelemszerű ez a nagy fel-

hajtás. Mostanáig nem volt, és nem tudjuk, mikor 

lesz még egyszer, amikor a pápa Székelyföldre, 

Csíksomlyóra látogat. A lelkieken túlmenően ennek a napnak nemcsak, hogy gazdasági vonzata lesz, hanem a státusz érté-

ke is, hiszen az egész keresztény világ Csíksomlyóra, Csíkországra, a székely népre fog figyelni és ezzel beírhatjuk a 2019-es 

pünkösdi búcsút és a pápa látogatását, velük együtt pedig a székelységet a történelembe, legalábbis az egyház történelmé-

be, mint ahogy az alfalusiak első zarándoklatát beírták  453 évvel ezelőtt.  

A négyszáz csíki székely nem volt hiába a Vatikánban, nem hiába énekelte a Szűzanya legszebb énekeit a Szent Péter 

Bazilikában! A SzentAtya felfigyelt a székelyekre, és habár a sok ezer ember között el is vesztek, és az énekek a szabadban 

alig hogy kihallatszottak a  sok ezres tömegből, s ha még viccesen Drakulával hozta is kapcsolatba Erdélyt Ferenc pápa, 

azért tudta, a székelyek hite él, és talán többek közt ezért is fog eljönni Csíksomlyóra. Isten adja hogy úgy legyen! 

A SZENTATYA VISZONOZZA A CSÍKIAK VATIKÁNI LÁTOGATÁSÁT 

Megalakulása óta már a 14. kará-

csonyi koncertjét adta a közönség-

nek a Csíkdánfalvi Fúvószenekar 

karácsony  estéjén. Az előző fellépé-

seiktől eltérően, ez alkalommal a 

helyi fúvósok mellett vendég zené-

szek is felléptek. Az elmúlt nyáron, 

e profi zenészekkel és énekessel 

megerősített zenekar sikeresen sze-

repelt a németországi Grimma-ban 

megrendezett nemzetközi fúvós-

fesztiválon, ahová másodikszor 

kaptak meghívást. Felkészítésük-

ben és a műsor összeállításában 

Bálint István volt a segítőjük, aki 

néhány éve áll a zenekar élén. 

Kulturális rendezvények az elmúlt év végén 
Szabó Imre 

D ecember hónap számos kultu-

rális eseményben bővelkedett 

Csíkdánfalván.  

16-án adventi hangversenyt adott 

az Amabile Trio nevű zenekar. Műso-

rukon Laclaire, Bach, Händel, 

Massanet és Vivaldi adventet idéző 

művei szerepeltek. Sajnos erre a szép, 

szívet-lelket megnyugtató komolyze-

nei előadásra alig 25-ön voltak kíván-

csiak, nem úgy mint az egy héttel ké-

sőbb, 23-án sorra kerülő Székely Gó-

bék „Ketten vótunk s négyen marad-

tunk” című színpadi előadásra, ahol 

bizony teltház várta az amatőr humo-

ristákat.  

Sajnos az adventi koncertre nagyon 

kevesen voltak kíváncsiak, holott a 

faluban számos zenekedvelő, zené-

vel foglalkozó, vagy zenét tanuló 

személy él. A következőkben szíve-

sen várjuk őket az ilyen előadások-

ra. 

Karácsony előestéjén a már hagyo-

mányossá vált, gyerekelő-

adással egybekötött csomag-

osztásra gyűlhetett össze a 

falu aprósága. Csillogó, an-

gyalváró szempárok követ-

ték végig a negyedikesek 

színpadi jeleneteit, a jelene-

tek között a Farkas Katalin 

zenetanárnő által felkészí-

tett zongorista gyerekek, 

Antal Arnold, 

Kajtár Gel-

lért és Dobos 

Rita, továbbá Sán-

dor Lenuţa énekes   

előadásait, majd vé-

gül  a harmadikosok 

csodálatos karácso-

nyi árnyjátékát. Kü-

lön köszönet illeti 

Márton Annamária, 

Geréd Erika, Szabó 

Julianna és Antal 

Andrea tanítónőket. 

Fotó: Gál Kálmán 

Fotó: Szabó Imre 

A fúvószenekar Grimmában 
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Dobos Melinda tanácsos 
 
 

A  Felcsík Kistérségi Társulás se-

gítségével Csíkdánfalván is több 

beruházás, fejlesztés van folyamatban. 

Az egyik ilyen folyamatban lévő beru-

házás az óvoda felújítása. A felújí-

tásra vonatkozó pályázatot 2017 őszén 

nyújtottuk be a Csík Leader Egyesü-

lethez és 2017 ősz végén a finanszíro-

zási szerződés is aláírásra került. A 

beruházás az óvoda villanyhálózat 

cseréjét, tűzvédelmi rendszerét, belső 

meszelését, a mosdók és öltözők teljes 

felújítását, valamint a termek bútorza-

tának cseréjét foglalja magába. A be-

ruházás összértéke 347 141 lej, amely-

ből 226 950 lej vissza nem térítendő 

támogatás, illetve 120 221 lej önrész, 

amelyet az önkormányzat saját költ-

ségvetésből fedez. Bizonyára sokakban 

felmerül a kérdés, hogy másfél év el-

teltével miért stagnál a megvalósítás? 

Először is egy pályázat megvalósítása 

a következő főbb lépésekből áll: szerző-

dés aláírás után a technikai terv meg-

rendelése és elfogadtatása az ellenőrző 

bizottsággal, majd a pályázatba foglalt 

munkálatok, eszközök és szolgáltatá-

sok közbeszerzési folyamatainak elin-

dítása, majd a közbeszerzések elfogad-

tatása az ellenőrző bizottsággal, ezu-

tán következik a szolgáltatások lebo-

nyolítása, eszközök megvásárlása és a 

munkálat megkezdése. Sajnos a mai 

román bürokratikus rendszer mindezt 

kis lépésekben, hosszan tartó válasz-

adási időközökkel, folyamatos kiegé-

szítés-kérelmekkel hagyja megvalósí-

tani, így azok az egyszerűnek tűnő 

folyamatok, mint a közbeszerzési do-

kumentáció ellenőrzése két hónapba 

is beletelik. Jelenleg a projekt a mun-

kálat közbeszerzési folyamatának 

küszöbén áll, várva az ellenőrző bi-

zottság jóváhagyását az indításra. 

Reményeink szerint a felújítás befeje-

zése tavasszal megvalósul és a dánfal-

vi gyermekek már az idei tanévben 

örülhetnek az új berendezésnek, a 

felfrissült környezetnek.  

További beruházás a 2016-os évben 

megalakult  DKSZ (Dánfalva -

Karcfalva-Szenttamás) Önkormány-

zati Fejlesztési Társulás 2017-ben 

benyújtott három nyertes pályázatá-

nak megvalósítása, amely mindhárom 

községnek jelentős fejlesztési lehető-

séget nyújt.  

A Román Vidékfejlesztési Alaphoz 

(AFIR) benyújtott pályázat összértéke   

16 484 150,12 lej, melyből Dánfalván      

5,352 km községi út aszfaltozása 

valósul meg 5 620 026 lej értékben. A 

munkálatok elvégzésére a kivitelezési 

szerződést megkötötte a Társulás, vi-

szont az építkezési engedély megszer-

zése a fent említett bürokratikus okok-

ból sokkal tovább tartott, mint azt re-

mélni lehetett, így a munkálatok elkez-

dése tavaszra marad.  

A másik két projekt a Helyi Fejlesz-

tések Országos Programjából (PNDL) 

van és lesz finanszírozva, amelyek kö-

zül az egyik projekt további 15 km út 

aszfaltozását tartalmazza a három 

községben. Ez a megvalósítás jelenleg 

a közbeszerzési eljárás folyamatában 

van, remélhetőleg 2019-ben községünk 

utcáit szinte teljes egészében leaszfal-

tozhatjuk a két projekt révén. A társu-

lás másik PNDL-s projektje már meg 

is valósult, hiszen a három község köz-

világítás hálózatának korszerűsí-

tése volt a tárgya. Közel egy millió lej 

volt a terv értéke, amelyből Dánfalván 

közel 850 lámpatestet helyeztek el. A 

közbeszerzést megnyerő cég mintegy 

200 000 lejjel alálicitált az összegnek, 

így ezt az összeget a Minisztérium jó-

váhagyásával további lámpatestek 

felszerelésére használhatjuk fel.  

Beruházások, fejlesztések 

A CSÍKDÁNFALVI ÖNKORMÁNYZAT PÁLYÁZATI BERUHÁZÁSAI 2019 

 

S.sz. 
Támogatási 

Alap 
Pályázat címe 

Projekt össz-

költsége(LEJ) 
Pályázat státusza 

1. 
Uniós pályázat 

(PNDR) 

A csíkdánfalvi óvoda épületének belső 

felújítása 
347.171 Kivitelezési fázis 

2. 
Uniós pályázat 

(PNDR) 

A csíkdánfalvi Petőfi Sándor Líceum 

infrastrukturális fejlesztése valamint 

istálló felújítás és tangazdasággá való  

alakítás 

2.251.716,19 Kivitelezési közbeszerzési eljárás  kiírása 

3. 
Uniós pályázat 

(PNDR) 

A csíkdánfalvi kultúrotthon belső fel-

újítása 
2.329.250 Tervezési fázis 

4. 
Uniós pályázat 

(PNDR) 
Községi utak modernizálása-DKSZ 13.420.019 Kivitelezési fázis 

5. 
Kormány prog-

ram (PNDL 2) 

A csíkdánfalvi Petőfi Sándor Iskola-

központ felújítása 
3.759.895 

Tervezés+Kivitelezési közbeszerzési eljá-

rás kiírása megtörtént, nem volt  

jelentkező 

6. 
Kormány prog-

ram (PNDL 2) 

A Polgármesteri Hivatal épületének 

felújítása 
1.276.884 

Tervezés+Kivitelezési közbeszerzési eljá-

rás kiírása következik 

7. 
Kormány prog-

ram (PNDL 2) 
Tűzoltó szertár építése 903.699 

Tervezés+Kivitelezési közbeszerzési eljá-

rás kiírása következik 

8. 
Kormány prog-

ram (PNDL 2) 
Olt híd újjáépítése 782.228 

Tervezés+Kivitelezési közbeszerzési eljá-

rás kiírása 

9. 
Kormány prog-

ram (PNDL 2) 
Réh utca feljavítása 1.187.510 

Tervezés+Kivitelezési közbeszerzési eljá-

rás kiírása 

10. 
Kormány prog-

ram (PNDL 2) 

Községi összekötő utak modernizálása 

- DKSZ 
11.379.802 Kivitelezési fázis 

11. 
Kormány prog-

ram (PNDL 2) 
Közvilágítás modernizálása - DKSZ 1.054.963 Kivitelezés befejezve 

12. 

Hargita Megye 

Tanácsa (Saját 

beruházás) 

Közterületi térfigyelő rendszer kiépí-

tése 
150.000 Tervezési fázis 



Csíkdánfa lva közéleti  lap ja  CS ÍKDÁNFALVI HARANGSZÓ  7. oldal 

A 2020 utáni közös agrárpolitika (KAP) 
Gál Kálmán 
 

A  Harangszó decemberi számá-

ban ígértük, hogy követni fog-

juk az Európai Tanács új KAP terve-

zetét, tehát itt néhány új fejlemény-

ről szeretnék tudósítani. December 

óta érdemleges nem sok történt ezen 

a téren. Már akkor tudtuk, hogy  

megszületett a múlt év második felé-

ben az új tervezet, amit a bizottság 

már az unió prioritásának megfelelő-

en javasolt a parlamentnek, hiszen 

olyan hangok hallatszottak, hogy a 

2019-es EU parlamenti  választás 

előtt, már májusban, el szerették vol-

na fogadtatni a 2020-2027-es költség-

vetést. Ez decemberben megbukni 

látszott, sőt januárban már arról be-

széltek, hogy csak 2019 októberében 

fognak erről dönteni, mikor az új EU 

parlament megalakul. Sőt egyesek 

már a 2019-decemberi dátumot tart-

ják helyénvalónak. Ez úgy látszik, 

hogy a 2020-as új KAP bevezetése 

késni fog, éppen úgy mint ahogy a 

2014-ben egy év csuszással, tehát a 

2015-ben vezették be a 2014-2020-as 

támogatási rendszert. 

A mezőgazdaságra fordítható költ-

ségvetési keret 2018-as évi változat-

lan árakon 324,2 milliárd euró. 

Egyébként a támogatási rendszer 

hasonló elemeket tartalmaz a jövő-

ben is, bár még pillanatnyilag na-

gyon képlékeny és akár változhat is. 

A mai tervezet alapján kb. 5-8 %-os 

csökkenés látható a mezőgazdaságra 

fordítható összegek terén és 15-25%-

os a vidékfejlesztési alapoknál.  

I. pillér: Közvetlen támogatások. 

1.Termeléstől független támogatá-

sok:   

Megmarad az alaptámogatás: az 

úgynevezett SAPS, a redisztributív 

kiegészítő jövedelemtámogatás, 

amely egyenlőbb elosztást biztosíta-

na, és ösztönözné a gazdaságos 

farmméretre való törekvést. Marad-

na  a fiatal gazdák különtámogatása 

is, amelyben kötelezi a tagállamo-

kat a közvetlen kifizetések 2%-nak 

a fiatal gazdák támogatására fordí-

tani. A jelenlegi zöldítés megszűnik, 

de helyette bevezetik az éghajlat- és 

környezetvédelmi önkéntes támoga-

tási rendszert. Ez a támogatás azon 

termelőknek lesz elérhető, akik a 

kötelező környezet- és éghajlatvé-

delmi követelményeken túl is telje-

sítenek.  

2.Termeléshez kötött támogatások: 

Egyes szektorokat, amennyiben az 

gazdaságilag, társadalmilag, vagy 

környezetileg indokolt, illetve bizo-

nyos nehézségekkel szembesülnek, 

a tagállamok továbbra is kiemelt 

támogatásban részesíthetnének. A 

következő ciklusban erre fordítható 

teljes keretösszeget a Bizottság 

ugyanakkor csökkentené. A tagál-

lamok a KAP költségvetésük 10%-át 

fordíthatnák ilyen szektorok támo-

gatására, illetve ezen túl 2%-ot a 

fehérjeágazat támogatására, a jelen-

legi időszakban alkalmazott 13+2% 

helyett. 

A tagállamok a támogatással az 

adott szektor hatékonyságának, ver-

senyképességének javulásához já-

rulhatnának hozzá, hogy a szektor a 

fennálló nehézségeket kezelni tudja. 

Romániában jelenleg a szarvasmar-

ha, juh, rizs, zöldség-gyümölcs, ipari 

olajnövény és fehérjenövény ágaza-

tok részesülnek ilyen támogatás-

ban. A támogatást a termelők terü-

letnagyság, illetve állatlétszám ala-

pon vehetik igénybe. 

 Ami az I. pillért illeti, a bizottság 

60 000 EUR felett a kifizetések 

csökkentését javasolja, valamint a 

mezőgazdasági üzemenként 

100 000 EUR-t meghaladó összegek-

re felső korlát bevezetését ajánlja. 

Ezt a tagállamok többsége nem tá-

mogatja, ennek ellenére mégis meg-

született, és a javaslat részét képezi 

jelen pillanatban. A korlátozás nem 

érinti közvetlenül az erdélyi gazda-

társadalmat, hiszen nagy részének 

támogatása meg sem közelíti ezt az 

összeget, de közvetetten igenis 

érintheti, hiszen a közbirtokosságok 

mind beleesnek, és a közbirtokossá-

gi területek eleshetnek a támogatás 

nagy részétől. Ezért lenne életbevá-

góan fontos a közbirtokossági veze-

tők aktív részvétele a javaslatok 

megalkotásában. A román politi-

kum figyelmét felhívni ennek hátrá-

nyára, hogy  ők is a maguk lehetősé-

geihez mérten tegyenek meg min-

dent  annak érdekében, hogy a szé-

kelység hagyományos, közösen bírt 

területei is támogatásban részesül-

jenek. Ennek már volt egy nagyon 

rossz előzménye 2014-ben, amikor 

szintén egy ilyen helyzetet az utolsó 

50 méteren, két vagy három tör-

vénymódosítással, tudtak megelőz-

ni. 2015 májusában, két héttel a 

támogatások leadási határidejét 

megelőzően úgy tűnt, a közbirtokos-

ságok nem tehetnek le támogatási 

kérelmet.  

Csíkdánfalva községben folyamatban lévő telekkönyvezések 

 

*Megkérünk mindenkit, akit akár terület-tisztázás végett, akár okiratok begyűjtéséért hívatnak a polgármesteri hivatalba, a 
megadott időben tegyen eleget a meghívásnak.  

2018/1 szerződés Keresztúttető-Kóka 90 hektár 250 parcella 

  

Cserépgyár-Dögkút-Agyagbánya 44 hektár 150 parcella 

Nagykert-Belsőegermelyéke-Hidegvíz 22 hektár 120 parcella 

Sárvíz-Temető mellett 34 hektár 120 parcella 

Nagykert-Hegymelyéke 32 hektár 170 parcella 

Fehérkút-Szármán-Botúta 57 hektár 250 parcella 



Kiadja: 

Csíkdánfalva Önkormányzata 

és a Csíkdánfalváért Egyesület 
 

Munkatársak: 

Ambrus Annamária 

Gál Kálmán 

Gál Mátyás 

Fülöp Orsolya 

Lukács Szilvia 

Péter Zoltán 

Szabó Anita 

Szabó Imre 

Vízi Elemér SJ 

Szerkesztőség 

TÁMOGATÓ AZ RMDSZ ÉS A 

COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY 
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Cserepgyárok csapata nyerte a Csíkdánfalva Kupát 

Szabó Anita tudósítása 

2 018 december 28-29-én került 
megszervezésre  a Csíkdánfalva Kupa. 

Összesen hat mérkőzésre került sor. A csapa-
tokat a négy tízes hokistáiból négy csapatra,  
sorshúzással alakították ki az első  mérkőzés 
kezdete előtt. A hagyományoktól eltérően 
idén sem ragaszkodtak a lakcím szerinti el-
osztáshoz, hogy minden csapat erőarányosan 
legyen elosztva.  

A csapatok, Kerekdombok, Dugás, 
Cserepgyárok, Kubik, kétszer húsz perces 
játékidő alatt mérték össze erejüket az első 
részben (pénteken). A Cserepgyárok-Kubik 
mérkőzés eredménye 2:0, gólszerzők Both 
Tamás és Süket Gábor. Ezt követően a Kerek-

dombok és Dugás csapata 1:2 gólarányt értek 
el. Gólokat szerezték Süket Bálint, valamint 
Dobos János és Antal Lehel. 

A Cserepgyárok-Kerekdombok meccs ered-
ménye 3-5, gólszerzők voltak: Süket Gábor, 
Antal Zsombor valamint Páll Ottó, Katona 
Lóránt, Süket Bálint és Both Arnold. A máso-
dik mérkőzésen a Kubik és Dugás csapatok 
mérték össze erejüket, ahol 2:1-es eredmény 
született. A gólokat szerezték: Szabó Dávid, 
Süket Magor, valamint Both Ágoston (övé 
lett e torna legszebb gólja). A harmadik mér-
kőzésen Dugás-Cserepgyárok játszottak. 
Eredmény: 1:5. A gólokat Dobos János, vala-
mint Both Tamás, Both Péter és Süket Gábor 
ütötték. Utolsókként a Kerekdombok és Ku-
bik csapata lépett jégre, 2:6-os végeredmény-
nyel. A gólokat Páll Ottó, Süket Bálint, vala-
mint Fülöp Zsolt, Abos Lóránt, Szabó Dávid 
és Gál Botond szerezték. 

A már 13. alkalommal megszervezett falu-
részek közötti kupa két napja, idén is, izgal-
mas mérkőzéseket hozott. A csapatok gyakor-
latilag körbe verték egymást és az utolsó mér-
kőzés végéig nem lehetett tudni sem az első, 
sem az utolsó helyezettet. Ezen mérkőzések 
alapján a torna végeredménye a pontszámok 
és az ütött- valamint kapott gólarányok alap-
ján: 

1. hely Cserepgyárok 
2. hely Kubik 
3. hely Kerekdombok 
a Fair play oklevelet a Dugás csapata 

kapta. 
A kupa kiemelt játékosai: 

Gólkirály: Süket Gábor-6 gól 
(Cserepgyárok) 
Legjobb csatár: Szabó Dávid (3 gól, 4 gól-
passz (Kubik) 
Legjobb hátvéd: Páll Levente (Dugás) 
Legjobb kapus: Both Norbert-László
(Kerekdombok) 
Legaktívabb játékos: Süket Bálint  
A bajnokcsapat alapembere díjat Both Pé-
ter, 
a kupa legszebb gólját és egyben a legidő-
sebb játékos oklevelét Both Ágoston kap-
ták. A legfiatalabb játékos címet Gál Már-
ton-Károly vehette át a díjkiosztó ünnepsé-
gen. 
A Fair play jegyében lezajlott kupa sikeres 

volt. A résztvevők a vacsoránál elismerték, 
hogy a kupa időpontja is megfelelt és hogy 
minden évben jó ha a „két karácsony közt” 
van megszervezve, hiszen ilyenkor minden-
ki hazakerül és együtt tud játszani és ünne-
pelni a hokiközösség. 

Forrás: Facebook Cserepgyárok 


