
Csíkdánfalva közéleti havilapja 

CSÍKDÁNFALVI HARANGSZÓ 

Fontos közlemények: 

 A dánfalvi polgármesteri 

hivatal értesíti a lakossá-

got: 

1. Szigorúan tilos a tarló és az 

a v a r  é g e t é s e ! ! !                      

Büntetés: 3000-6000  lejig .                                   

2. Szigorúan tilos a szemetet a 

település bármelyik részére 

kiszállítani!!! Kiváltképpen a 

patakok mentére! Büntetés: 

300-1000 lejig 

Minden háztól elszállítják a 

szemetet a Salubritate cég 

alkalmazottjai, ha túl sok ke-

rül időnként  és nem férne bele 

a kukába, akkor mellőle megfe-

lelő edénybe, zsákba téve min-

dig elviszik.                          

3. Az útszéli árkokat mindenki 

a kapuja, kertje mentén taka-

rítsa ki! Fontos, hogy  sáncból 

kiásott földet, sarat ne az útra 

tegyék, hiszen abból eső esetén 

sár lesz, még akkor is, ha ide-

iglenesen gödröt tömünk vele. 

Tudjuk és tapasztaljuk, hogy 

az út töltés hasznos volt, a tört 

kő és a rákerült kavics, eső 

esetén is sár mentes utcát biz-

tosít. Ha gödrösödik is, csak 

kaviccsal és nem földdel, sárral 

kell foltozni.   

kisHírek 

   2012. április 14-én a helyi 

közbirtokosság 10,00 órától 

tartja rendes évi közgyűlését, 

amelynek napirendjén tisztújí-

tás is szerepel. 

    Húsvétvasárnapi hagyomá-

nyos focitornára kerül sor , 

amelyre szeretettel várják a 

helyi focicsapatokat. Sorshúzás 

a helyszínen délután 14,00 

órától. 

    Csíkdánfalvi gazdák a szar-

vasmarhatartók egyesületével 

és a helyi tanáccsal közösen 

április 21-én Szentgyörgy-napi 

állatkiállítás szervezését terve-

zik.  

I mmár hagyománnyá 

vált  a Magyar Nemzet 

Napjának a megünneplése 

Csíkdánfalván. Az idén is 

a szabadságharc nagysá-

gához méltó ünnepségso-

rozat zajlott le községünk-

ben.  

Délelőtt 10 órakor a lovas-

csapat és a fúvószenekar elin-

dult a már megszokott körút-

jára, elvinni a hírt a község-

be: ünnep van! A harangszó 

is hívta a népet az ünnepi 

misére. És a hideg, szeles-

havas idő ellenére sokan hall-

gattak a hívásra. Ugyaneb-

ben az időben a Petőfi Sándor 

Iskolaközpontban is megkez-

dődött az ünnepség. A szín-

játszó csoport előadta ünnepi 

műsorát, majd a Petőfi szo-

bornál koszorúztak. A lova-

sok visszaérkezése és a szent-

mise után kezdetét vette az 

1848-1849-es emlékműnél az 

ünnepség.  

Elsőként Gáll Attila polgár-

mester szólalt fel, majd Tánc-

zos Barna mezőgazdasági 

államtitkár tartott felemelő 

beszédet. 

A rendezvény egyik szín-

foltja a Farkas Mária által 

vezetett férfikórus előadása 

volt, kik  forradalmi és ka-

tonadalokkal adták meg az 

ünnep hangulatát. Őket 

követték a diákok szavala-

tai és az egyházi kórusunk 

szép előadása.  

A programsorozat utolsó 

epizódja a koszorúzás volt, 

mely alatt a fúvószenekar 

koncertezett. 

A Polgármesteri Hivatal  

köszönetét fejezi ki minda-

zoknak, akik részt vettek e 

szép rendezvény sikeres 

lebonyolításában: a lovasok-

nak, a fúvószenekarnak, a 

férfikórusnak, az egyházi 

kórusnak, Zsók Levente 

kultúrigazgatónak, Szabó 

Katalin és Zsók Izabella 

tanárnőnek és mindazok-

nak, akik valamilyen mó-

don részt vállaltak az ün-

nepben.  

(Sz.I.) 

A magyar nemzet ünnepe Dánfalván 

2012. április 

A dánfalvi HC a Country kupa győztese 

V eretlenül nyerte a dánfalvi HC  a vidéki 

csapatoknak szervezett jégkorongtor-

nát. A csoportban  Karcfalvát 5-3-ra, 

Csomafalvát és Domokost 4-1-re, a ráját-

szásban Szentkirályt 7-2-re győzte le. A dön-

tőben Domokossal másodszorra  került  ösz-

sze és 4-0-ra nyerte a mérkőzést. Gratulá-

lunk nekik a fegyelmezett játékukért! Külön 

köszönet a csapat szurkoló táborának! Min-

den a helyén volt, nagydob, címeres csapat-

zászló, himnusz,  mint a „nagyoknál.” 

Foto: Dobos Árpád 



oklevéllel és rengeteg élménnyel távo-

zott. Mindenki jól érezte magát, ver-

senyzők és kísérő tanárok egyaránt, 

bizonyítja ezt az is, hogy a búcsúzásnál 

mindenki megígérte, hogy jövőben újra 

találkoznak egymással, ugyanitt. Ezú-

ton is köszönjük a szponzoroknak a 

támogatást, Kelemen Ferenc, Péter 

Lukács csíkcsicsói üzletembereknek, 

Darvas Dezső 1001+1 üzletlánc tulaj-

donosának, Szász János vállalkozónak, 

valamint Kristóf Líviának. 

Iskolánk tanulói folyamatosan részt 

vesznek különböző versenyeken, vetél-

kedőkön., kitűnő eredményeket érve el. 

Megtörtént a próbaérettségi eredmé-

nyeinek a kiértékelése az osztályokban 

és szülőértekezlet keretén belül is. A 

tanulók a kapott jegyek, minősítések 

alapján jobban fel tudják mérni hiá-

nyosságaikat, vagyis azt, hogy hol kell 

még ráhúzni a tanulásban. A húsvéti 

vakáció után, április 25-27 között a 

VIII. osztályosok számára is megszer-

vezzük a próbavizsgát, szintén kamerá-

val felszerelve. 

Április 2-6 közötti időszakban új meg-

világításban fog zajlani az oktatás, az 

Iskola másképp program keretén belül. 

Az oktatás interdiszciplinárisan törté-

nik, külön, erre a célra  összeállított 

program szerint, amelyet a diákok kí-

vánságai, kérései alapján válogattak 

össze az óvónők, tanítónők és osztályfő-

nökök. A foglalkozások játékosan zajla-

nak, fejlesztve, bővítve a diákok kultu-

rális, környezetbarát, kommunikációs, 

esztétikai képességeiket, ismereteiket. 

Április 7-22 között kikapjuk a húsvéti 

vakációt.  

Zsók Izabella, tanárnő  

M árcius 15-én iskolánk színjátszó 

csoportja sikeresen bemutatta 

ünnepi műsorát, a forradalom hőseire 

emlékezve, Szabó Katalin és Zsók Iza-

bella tanárnők irányításával. A műsor 

után  minden osztály és óvodai csoport 

koszorút helyezett el az iskola udva-

rán található Petőfi Sándor szobornál. 

Március 16-án a „Föltámadott a ten-

ger” című irodalmi-történelmi vetélke-

dőnek adott helyet dísztermünk, im-

már 5. alkalommal, Szabó Katalin és 

Salamon Lajos tanárok megszervezé-

sében. A versenyen Csík és Felcsík 

iskolái vettek részt egy-egy négy fős 

csapattal. A jó hangulat megteremté-

séért a vetélkedő elején a csapatok az 

általuk sütött Kossuth kiflivel kínál-

ták meg egymást. Amíg a javító taná-

rok értékeltek, addig a csapatok tagjai 

lefutották az 1848 méteres távot a 

szabadságharc évszámának a tisztele-

tére. Így majdnem mindenik csapat 

Bara Ferenc plébános 

K is gyerek voltam, amikor meg-

kér dez tem éd esan y ámat : 

„édesanyám mi van a harangokkal, 

hogy nagycsütörtök estétől, nagy-

szombat éjszakáig hallgatnak”. Édes-

anyám azt felelte: „fiam a harangok 

elmentek Rómába”. 

     Ettől a választól nem lettem oko-

sabb, de édesanyám olyan tekintély 

volt számomra, hogy elhittem, - fa-

lunk harangjai három napig nincse-

nek a toronyban -. 

    Aztán ministránsként a 

szent három nap alatt, 

nagyon figyeltem a temp-

lomban.  

Nagycsütörtökön a pap 

bácsi az oltár előtt meg-

mosta lábunkat és megcsó-

kolta. Döbbenetes élmény 

volt, de megtudtam, hogy 

ugyanezt tette Jézus apos-

tolaival. És azt is megtud-

tam, hogy az apostolok az 

utolsó vacsorán lettek első 

áldozók, az Úr Jézus által 

bemutatott szentmisén. 

     Nagyon figyeltem, mikor mennek 

Rómába a harangok. És egy kicsit csa-

lódtam, amikor azt is megtudtam, hogy 

a helyükön maradnak, csupán elné-

mulnak annak emlékére, hogy Jézust 

elfogják a Gecemáni kertben, és csak 

akkor szólalnak meg harmadnapra, 

mikor Jézus feltámad halottaiból. 

Mit is jelent a szent három nap?

Nagycsütörtökön délelőtt, a gyulafe-

hérvári székesegyházban, Főpászto-

runk megáldja a szent olajokat. A ke-

resztelendők és betegek olaját, vala-

mint a krizmát, amit a keresztség ki-

szolgáltatásakor és bérmáláskor hasz-

nálunk. 

     Templomainkban, az utolsó vacso-

rára emlékezve tartunk szentmisét, 

majd szentségimádást. Az utolsó va-

csorán a búcsúzó Krisztus saját testét 

és vérét hagyta ránk, hogy lelkünket 

táplálja, és keresztáldozata állandóan 

közöttünk lévő valóság legyen. 

     Nagypénteken és a következő 

napon, az egyház ősrégi hagyomány 

alapján egyáltalán nem mutat be 

szentmiseáldozatot, nem szolgáltat ki 

ünnepélyesen szentségeket. Ezen a 

napon Jézus szenvedésére és halálára 

emlékezünk.  

     Nagyszombaton az egyház Urunk 

sírjánál időzik, az Ő szenvedéséről és 

haláláról elmélkedik. 

     A húsvéti vigília már szombat este 

elkezdődik és csúcspontja a szentmise, 

a feltámadási szertartás és körmenet. 

Ekkor zúgnak fel újból templomaink 

harangjai és szórják szét húsvét üzene-

tét: 

„Feltámadt Krisztus e napon, alleluja, 

Hála legyen az Istennek”  

Hírek a Petőfi Sándor Iskolaközpontból 

Húsvéti szent három nap  

Az Utolsó Vacsora 
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"búcsúzásnál mindenki 

megígérte, hogy jövőben újra 

találkoznak egymással, 

ugyanitt"  
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Tavasz a Bóbita óvodában 
Bálint Enikő, óvónő  

V égre elűztük a telet, és – ha későre 

is, de – megérkezett a tavasz! El-

jött az ideje, hogy a tél átadja helyét a 

rügyfakasztó tavasznak!  

Óvodánk gyermekei különböző 

módon figyelhették meg az évszak-

váltást: a szabadban sétálva az óvo-

da udvarán, környékén figyelhették 

meg a változásokat: megtapasztal-

hatták a hó olvadását, észrevehet-

ték, hogy visszatértek a vándorma-

daraink, megfigyelték a friss, zöld fű 

hajtásait, az ébredő rovarokat, pil-

langókat. A csoporttermekben kü-

lönböző körülmények között csíráz-

tattak, rügyeztettek (hideg, meleg, 

sötét, világos helyeken), és ezeket 

folyamatosan figyelték. Tavasztündér 

megérkezésének tiszteletére tavaszi 

verseket, énekeket tanultak a gyere-

kek. Mivel rendkívül fontosnak tartjuk 

a szabad levegőn tartózkodást, így a 

természet erőivel – napfény, levegő – 

történő edzés kedvező hatását és a 

márciusi meleget is maximálisan ki-

használtuk. Az udvartakarítást köve-

tően egyre többször játszunk dalos, 

mozgásos játékokat a friss tavaszi le-

vegőn.  

A vakáció kezdete előtti héten, az 

„Iskola másként” című program kere-

tén belül húsvéti témakörhöz kapcso-

lódó foglalkozásoknak lesznek aktív 

résztvevői az óvodások. A hétre a kö-

vetkező célokat szeretnénk elérni: ta-

pasztalat- és élményszerzés a különböző 

tevékenységeken keresztül, régi népi 

hagyományok felidézése, más népek 

húsvéti szokásainak megismerése, ér-

ték- és hagyományőrzés, közösségépítés 

és feladattudat erősítése, partnerkapcso-

latok kialakítása, ápolása, az összetarto-

zás, a közösségformálás erősítése közös 

programok által. 

Ezen a héten gazdasági udvarokat 

látogatnak a gyerekek, ahol természetes 

élőhelyükön figyelhetik meg a húsvét 

jelképes állatait: nyuszikat, bárányokat, 

csibéket. A templomlátogatással a gye-

rekek hitének megalapozása az egyik 

célunk, így is készülve egyik legszentebb 

keresztény ünnepünkre. Húsvéti üdvöz-

lőlapokat, díszeket készítenek, húsvéti 

szokásokkal, néphagyományokkal is-

merkednek meg, továbbá locsolóverseket 

tanulnak, miközben betekintést nyer-

hetnek különböző tojásfestési technikák 

rejtelmeibe is. Az új projekt záróakkord-

ja egy kiállítás lesz a héten készült 

munkákból és fényképekből.  

A láb mindig kéznél van... 

Zsók Levente 

M ár nem tudom ki mondta és mi-

kor de igaza volt ebben az idézet-

ben: "Tánc közben az lehetsz, 

ami csak lenni akarsz abban a pil-

lanatban."  

Nem szabad úgy neki fogni dolgoknak, 

hogy úgy sem fog sikerülni, sőtt lehet 

meglepő de próbálkozni sem szabad, 

csinálni kell azt is amit eltervezünk na 

meg főképp ami spontán jön. Így jött 

nekem is a néptánc tanulás. Egy ma-

gyar órán a tanárnőnk bejelentette, 

hogy lehetőségünk van néptáncot ta-

nulni, még csak 12 éves voltam (1999 

ősz),  vagy már 12 éves mert, hogy azt 

mondták sosem lehet valamit időben 

elkezdeni. Egyszer csak azon vettem 

észre magam, hogy táncórákon veszek 

részt, szeretem és tanulok. Juhász Le-

vente volt tánctanárunk és egyben 

barátunk is. Hét évig koptattuk az 

évről-évre kinőtt csizmáinkat. Táncta-

lálkozók, tradicionális rendezvények, 

falunapok rengeteg rendezvényen részt 

vettünk. A Csíkdánfalvi Pántlika Nép-

tánccsoport képviselhette nemcsak 

Erdélyt, hanem a magyarságot 

Gramastettenben (Ausztria) a Nemze-

tek találkozóján.  

Mégis így visszagondolva nem ezek vol-

tak a legnagyobb értékek. Nyolcadik 

után már szétszakadtunk, nagyon so-

kan más iskolákba mentek de volt egy 

héten egy-két nap amikor találkozhat-

tunk megbeszélhettük kinek mi válto-

zott, milyenek az új tanárok, ki a leg-

szebb az osztályba. A néptáncnak tehát 

nem csak tánctanulási szerepe, hanem 

a barátságunk ezzel egyben hagyomá-

nyunk ápolása volt.  

A jó hír az, hogy újra alakulóban van a 

néptánccsoport, hiszen 2010 októberétől 

Zsigmond Emma egykori Hargita Nem-

zeti Székely Népi Együttes táncosától 

újra tanulhatnak a gyerekek néptáncot. 

Minden csütörtökön este néptánc-

oktatás folyik a helyi Művelődési Ház 

klubtermében. Az első osztályos tanu-

lóktól kezdve, a 10-11 osztályosok is 

tanulják elődeink táncait, énekeit. Már 

túl vannak az első lépéseken, ilyenkor 

megnyílik egy hosszú út és, mint tudjuk 

a hosszú út csakis az első lépésekkel 

kezdődik. Így lehetőség van csatlakozni 

a csoporthoz, tagja lenni egy új közös-

ségnek és barátkozni azokkal akik már 

a barátaid. Megismerni és elsajátítani 

elődeink táncait, mert ahogy a történe-

lem tanárnőm mondta egyszer: „a törté-

nelem közelebb van mint hinnénk” ak-

kor még nem értettem pontosan, de itt 

a példa 2012-ben, olyan táncokat tanul-

hatunk, amiket elődeink táncoltak.   

"Tánc közben az lehetsz, ami 

csak lenni akarsz abban a 

pillanatban."  
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A  LEADER az Európai Unió vidék  

fejlesztési programja. Különleges-

sége, hogy a vidéki közösségek kezébe 

adja a térségi fejlesztési elképzelései-

nek kidolgozását, majd pénzt biztosít 

annak megvalósításához. 

2010. folyamán az Európai Unió és a 

román kormány közös támogatásából 

készülhetett el a Csík LEADER fejlesz-

tési stratégiája, a honlap és egy film, 

amely a helyi LEADER kezdeményező 

szervezetek szemszögén keresztül mu-

tatja be a térséget és a LEADER lehet-

séges hozzájárulását annak fejlődésé-

hez.  

A három, 2000 óta létező kistérség 

(Alcsík, Felcsík, Pogány-havas ) szak-

mai csapata 2010-ben kidolgozta a tér-

ség fejlesztési stratégiáját. Több száz 

kérdőív és sok-sok személyes találkozó 

alapján alakult ki az a 11 pályázati 

támogatási intézkedés. 2012-től a Csík 

LEADER akciócsoport pályázatokat fog 

helyben meghirdetni és elbírálni, ugya-

nis a tervet a Mezőgazdasági és Vidék-

fejlesztési Minisztérium támogatásra 

jelölte ez év júniusában. Összesen 81 

térség kapott 2011-ben támogatást  a 

LEADER programban, ebből  4 térség 

Hargita megyéből van és majdnem 

egészében lefedi a megyét.  

A Csík LEADER térségbe 23 település 

tartozik, lakosainak száma 64.856 fő, te-

rülete pedig 2027 km2. A térségünk lakos-

ságszámát, területét, súlyát tekintve or-

szágos viszonylatban is a nagy LEADER-

térségek közé tartozik.  

A Csík Leader Akciócsoport a 23 település 

önkormányzatainak, vállalkozóinak és 

civil szervezeteinek összefogásával jött 

létre, melynek fő feladata vidékünk fej-

lesztése. A Csík Leader Egyesület Csík-

szereda kivételével a Csíki medence, vala-

mint Kászon és a Gyimes településeit 

foglalja magába. 

A 11 támogatási intézkedésben összesen 

204 darab pályázatra lehet majd pénzt 

fordítani. 

A Csík Leadert alkotó három kistérség 

irodái megfelelő szakmai tudással, pályá-

zatírással és népszerűsítéssel fogják segí-

teni a térségi kezdeményezéseket. 

 

 

H argita megyében négy LEADER 

térség által kidolgozott stratégia 

már az első körben támogatást kapott, 

így 2011 májusa óta a nyertes pályázók 

arra készülnek, hogy aláírják a támoga-

tási szerződést. A győztes pályázók egyi-

ke a Csík LEADER Egyesület. 

Alcsík-, Felcsík- és Pogány-havas Kis-

térségi Társulások képezik az alapját 

annak a szövetségnek, amely a Csík 

LEADER Egyesület Helyi Akciócsoport-

jaként hívatott életbe ültetni az Európai 

Unió vidékfejlesztési programját. A 

Csík LEADER Helyi Akciócsoportnak 

minden csíki, kászoni és gyimesi telepü-

lés tagja. 

2012. február másodikán, megtörtént a 

szerződéskötés a Gyulafehérvári Regio-

nális Vidékfejlesztési Kifizető Ügynök-

ségnél, tehát a LEADER sok éves vajú-

dás után most már az elindulás küszö-

bén van, és hamarosan ez válhat a kis 

léptékű vidéki fejlesztések egyik legfon-

tosabb forrásává a Csíki medencében, 

Kászonban és a Gyimesekben. 

Az első pályázati kiírások várhatóan az 

év első felében kiírásra kerülnek, a pon-

tos dátumokat a Leader-központ még 

nem közölte. Minden intézkedés kiírá-

sakor a  munkacsoport bemutatót fog 

tartan minden településen, erre a be-

mutatóra pedig Csíkdánfalván a Kul-

túrotthon klub termében fog sor kerül-

ni. Erről a bemutatóról időben fogjuk 

értesíteni a lakosságot. 

Az elkövetkező két évben a következő 

kiírásokra lehet pályázatot benyújta-

ni:  

1.1 Falufejlesztés 

1.2 Mikrovállalkozások fejlesztése 

1.3 Mezőgazdasági és erdészeti termé-

kek és szolgáltatások hozzáadott érté-

kének növelése 

1.4 Turizmusfejlesztés 

1.5 Meglévő és újonnan szerveződő 

mezőgazdasági integrációk támogatása 

1.6 Kulturális, turisztikai és sportren-

dezvények és tevékenységek támogatá-

sa 

1.7 Térségi szociális, sport és kulturá-

lis intézmények, szervezetek infrast-

ruktúrájának  kialakítása, fejlesztése 

2.1 Megújuló energiaforrást hasznosító 

rendszerek létesítése 

2.2 Vidéki örökség megőrzése 

2.3 Tervek és tanulmányok, helytörté-

neti leírások készítése 

3.1 Képzés, oktatás  

Leader nemzetközi alap: 

4.1 Nemzetközi együttműködések, 

partnerségek, előkészítő látogatások, 

kezdeményezések támogatása. 

Az 1.1 Falufejlesztés intézkedéshez vala-

mint az 2.2 Vidéki örökség megőrzése 

intézkedéshez a pályázók kiviteli tervek-

kel kell rendelkezzenek. Várhatóan az 

első pályázati kiírások az 1.1 és az 1.2 

intézkedésekre lesznek. 

A Csík Leader akciócsoport irodája, azaz 

a Csik Leader központ Csíksomolyón 

található a Pogány havas Kistérség szék-

helye mellett, a korházzal szemben lévő 

épületben. Pályázati tanácsadásért vala-

mint projekt ötletek egyeztetésére a 

felcsíki térségben fordulhatnak a kistér-

ségi irodához a csíkkarcfalva központjá-

ban a CEC bank mellett 8:00 – 16:00 

között vagy a 0266-378181-es telefonszá-

mon.  

Süket Zsombor 

A Csík LEADER térség 
Újabb lehetőség vidékfejlesztésre 



K özel kétszáz résztvevővel zaj-

lott 2012. március 3-án a tíz 

éves gyerekek Jégtörő kupának 

nevezett hokibajnoksága, amelyet 

a dánfalvi, a madarasi és a karc-

falvi csapatok közösen szerveztek 

meg.  

A felcsíki műjégpályán megszer-

vezett kupa a Román Jégkorong 

Szövetség tízéveseknek kiírt or-

szágos bajnokság VI. hivatalos 

fordulójának is számított, ame-

lyen a 11 székelyföldi csapat mel-

lett egy magyarországi csapat, 

Jászberény is részt vett.  

Ezen a tornán 59 felcsíki gyer-

mek vett részt, madarastól 

domokosig, és amit még érdemes 

elmondani, hogy a karcfalviak 

csapatának felét is szintén dánfal-

vi és madarasi gyermekek tették 

ki. 

Az U10-es korosztályban a gyer-

mekek keresztben játszanak a 

pályán és az eredményeket nem 

jegyzik. A közös csapat jól szere-

pelt. Az öt lejátszott mérkőzésből 

három mérkőzést nyertek: HC 

Madicsa, Gyergyó III és a Kézdi-

vásárhely csapatai ellen. Kettőt 

pedig nagyon szoros küzdelemben 

elveszítettek, Jászberény és  

Gyergyó II. csapatai ellen.  

 Az U10 es bajnokságokon a már 

megszokott módon folyt a díjazás:  

minden csapatnak kupát adott át 

a Román Jégkorong Szövetség 

elnöke, Tánczos Barna, aki a 

FRHG részéről hat teljes rend fel-

szerelést is átadott a szervező csa-

patoknak. Különlegessége volt a 

díjkiosztásnak, hogy nem kínai, 

aranyozott, hanem dánfalván ké-

szült kerámia érmeket vehettek 

át a gyerekek, amelyeket Szász 

Judit kézműves egyenként rajzolt 

meg és adományozott a résztve-

vőknek.  

Ezúttal a hoki klub  köszönetét 

fejezi ki mindazoknak, akik az 

idei hokiévadban támogatták a 

rendezvényeit és a gyerekprog-

ramját: Hargita Megyei Ifjúsági 

Alapítvány; Csíkdánfalva Taná-

csa; Csíkdánfalvi Közbirtokosság; 

Stage Company Kft.; Euro-Cars 

Kft.; Euro Panter Kft.;  Kosza Vil-

mos; Gazdabolt; Székely Bújdosó;  

Dobos Imre I.I.; Moxico Trade Kft;   

Austin Powder;   Salubritate Kft.; 

Dan Turist R-Day Kft.;  Danfi Kft;  

Isapur 1001+1 üzlet.; Golden En-

Gros üzlet; Antal Csaba; Fülöp 

Zoltán; Vizi Jenő kerámikus; 

Szász Judit kézműves. 

Gál Kálmán 

levelük, amelyet hazatérésük 

után juttattak el a dánfalviak ré-

szére: 

Szeretnénk még egyszer megkö-

szönni azt a szívélyes vendéglátást 

és a soha el nem feledhető hangu-

latú hoki mérkőzéseket, melyekre 

meghívtatok bennünket. 

Hazafelé a buszon mindenki 

arról beszélt, hogy ez a pár nap 

felejthetetlen élmény marad min-

dannyiunk számára. Nagyon jól 

Solt város, Csíkdánfalva test-

vértelepülésének hokicsapata 

részt vett a januárban megszerve-

zett jubileumi jégkorongtornán. A 

csapat tisztes helytállást  tanúsí-

tott. Haza vitte a fair-play      és a 

legidősebb játékosnak címezett 

díjakat. A Solti hokicsapat nem-

rég alakult, hiszen nincs hagyo-

mánya náluk a jégkorongnak, de a 

meghívásnak örvendtek, szívesen 

jöttek.  Hadd álljon itt köszönő 

éreztük magunkat, élmény volt ilyen 

csarnokban és ilyen ellenfelekkel 

mérkőzni. Az esti vacsorák és a nó-

ták örökre megmaradnak emlékeze-

tünkben. 

Még egyszer nagyon szépen kö-

szönünk mindent! 

„HUJ-HUJ HARJÁ!!! HAJRÁ 

DÁNFALA!!!” 

Sportbaráti üdvözlettel: 

Németh István   Sport bizottság elnöke 

Jégtörő kupa 

Solt város hokicsapata Dánfalván 
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Kiadja: 

Csíkdánfalva Önkormányzata 

Munkatársak: 

Bara Ferenc  plébános 

Bálint Enikö 

Both Norbert 

Gáll Attila 

Gál Kálmán 

Szabó Imre 

Zsók Izabella 

Zsók Levente 

Szerkesztőség 

29-e közötti időszakra köti, amit ha 

nem tartanak be, kihágásként kezel-

nek és büntetik az illető pásztort. A 

probléma csak az, hogy a legeltetési 

kihágások többnyire május 10-e előtt 

és szeptember 29-e után történnek. 

Egyrészt nem a szerződés ideje alatt 

történik , másrészt, hogy nem a birto-

kossági, hanem az egyéni területeket 

érinti. Komoly problémát azon túl, 

hogy tulajdonjogot sértnek meg, iga-

zából az okozza, hogy a bevetett terü-

letekre is rámennek az állatok és 

tönkre teszik a vetést. Ugyanakkor a 

lucernával, herével bevetett területe-

ken „megtartsák” az állatokat, és ko-

moly károkat okoznak azzal, hogy 

csonkra rágatják a lucernát, herét.  

A jelenlevők úgy döntöttek , hogy mi-

vel a legeltetés közös ügye úgy a köz-

birtokosságnak, mind a tanácsnak, 

állattartóknak, földtulajdonosoknak, 

olyan faluszintű bizottságot hoznak 

M  árcius hónapban a helyi ta-

nács rendkívüli tanácsülést 

tartott, amelynek fő napirendi 

pontja a legeltetés volt. A tanács-

ülésen részt vett a Közbirtokosság 

elnöke, valamint a Nimród vadász-

egyesület képviselője is. A tanács-

ülésen elhangzott, hogy a település 

legeltetési problémáját, annak elle-

nére , hogy minden évben napi-

rendre kerül, a mai napig nem tud-

ták megoldani. Két komoly problé-

máról beszéltek. Egyik a tavaszi 

elmenés előtti, valamint az őszi 

lejövés utáni legeltetés. Másik pe-

dig a város-középszeg tízesek erdei 

kaszálóin „lenn maradó” nyáj, 

amelyik egész évben nem is megy 

fel a havasba.  A közbirtokosság 

azzal védekezik, hogy ő a saját te-

rületeire vonatkozóan megoldja a 

problémát, hiszen ő a szerződést a 

pásztorokkal május 10- szeptember 

létre, amelynek tagjai a minden-

kori tanácstagok, a közbirtokossá-

gi vezetőtanács tagok, a szarvas-

marhatartók, a  juhtartók felha-

talmazott egy-egy képviselője,  

valamint a Nimród vadászegyesü-

let képviselője. Ez a bizottság a 

kormány által kiadott 214-es szá-

mú legeltetési törvényt alapul vé-

ve, kiegészítve a helyi érdekeknek 

megfelelően  megalkotja azt a he-

lyi legeltetési szabályzatot, ame-

lyet mindenki köteles lesz betarta-

ni. Ellenkező esetben a törvény 

szerint büntetésben részesül a 

pásztor, illetve az állattartó gaz-

da. A polgármesteri hivatal térké-

pen felosztja a legelhető területet, 

és a szerződés mellé csatolják, 

hogy tudja a pásztor hol járhat az 

állatokkal.           

Gál Kálmán 

 

Napirenden a legeltetési törvény 

  “ A folyó és a szikla összecsapásából 

mindig a folyó kerül ki győztesen – 

de nem az erejének, hanem a 

kitartásának köszönhetően!”  

(H. Jackson Brown) 

Megnyert pályázat erdei útra 

Erdei út Csíkdánfalva 

Erdei út építése és feljavítása 

Várkapu, Bükkpatak, Hidlás, 

Lucsostó szakaszon. 

Erdei út feljavítására, valamint épí-

tésére nyert pályázatot Dánfalva 

Tanácsa  Várkapu és Bükkpatakja 

szakaszon. A Halászati Kifizetési 

Ügynökséghez (APDRP) letett pá-

lyázat értelmében kivitelezésre és 

feljavításra kerül Várkapu-Égésréje-

Bükkpatakja szakasza a  megtérőig,  

majd folytatólagosan  új út építése 

Hidlás-Lucsostó szakaszán. 

A Halászati Kifizetési Ügynökséggel 

(APDRP) 2012. február 27-én meg-

kötött szerződés értelmében a beru-

házás értéke 1.142.993 EUR, vagyis 

4.965.161 RON, a beruházást legke-

vesebb 33 hónapon belül meg kell 

valósítani.  

Both Norbert 

A Csíkdánfalvi Harangszó 

szerkesztősége kellemes 

húsvéti ünnepeket kíván a 

kedves olvasóknak! 
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