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Kedves Keresztény Testvéreim!  „Szeretettel köszöntelek mindannyiatokat, akik a mai napon, 

ebben a faluközösségben, a Szűz Anyát (...) gyermeki ragaszkodással, szeretettel köszöntitek! 

Igen, ma Advent II. vasárnapján köszöntjük és megünnepeljük Megváltónk Édesanyját, Isten 

legkedvesebb leányát, a Boldogságos Szűz Máriát”(...) – kezdte prédikációját Simó Gáspár –  

a Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Líceum spirituálisa. Majd így folytatta: 

„...szeretnék úgy beszélni a Szűz Anyáról, hogy ti, akik hallgattok még jobban megszeressétek 

ŐT (...) és azt is szeretném, hogy gondolkodva Róla bizalmunk is elmélyülne iránta, akivel kap-

csolatban született a tapasztalat, s amit imává fogalmaztak az  - Emlékezzél meg Ó kegyes  

Szűz anya Mária, hogy sohasem lehetett hallani,hogy Te valakit magára hagytál volna,  akit 

oltalmadat kérte és segítségül hozzád folyamodott... – imaszövegben.  

Boldogságos Szűz Mária a tiszta ablak 

A z év végéhez érve nem marad más hátra mind 

számba venni az elmúlt esztendőt ,megnézni mi 

az ami sikerült és mi az ami jövőre marad. Mozgalmas 

évet zárunk sok munkálat elindult és még sok van elő-

készítés alatt. Azonban azt elmondatjuk, hogy ha las-

san is lehet haladni ebben a bürokratikus rendszerben, 

de próbálunk előre lépni és a fejlődés útján lépni előre. 

Hála a jó Istennek terveink, elképzeléseink vannak, és 

ha a Fennvaló is segít, ezekből megvalósulások is lesz-

nek. Így az ünnepek közeledtével adjunk hálát az Is-

tennek az egész eltelt évért és kérjük továbbra is az Ő 

segítséget.  

Én a magam részéről hálámat szeretném kifejezni az 

egész faluközösségnek az elmúlt időkben nyújtott tá-

mogatásért, megértésért, hisz jól tudjuk, minden mun-

ka, minden építkezés felfordulással jár. Szerencsére 

mindenki megértéssel állt a dolgok mellé, és ha legalább 

segíteni nem is tudott, de akadályozni nem akadályozta 

a kivitelezőket. Külön szeretném köszönetemet kifejezni 

a közbirtokosságnak, az iskola közösségének, az egyház-

nak, az önkéntes tűzoltóknak, a fúvós és vonós zenekar-

oknak, a ifjúsági szervezetnek, a nyugdíjas egyesületnek 

és mindazon civil szervezeteknek, akik az évfolyamán 

támogattak és sikerrel  együtt tudtunk működni. 

Minden csíkdánfalvi vagy innen elszármazott 

falustársamnak kívánok áldott békés ünnepeket és 

egy sikerekben gazdag, boldog, békés Újévet.  
 

Bőjte Csongor-Ernő polgármester 

Év végi számvetés 

Fotó: Péter ZoltánFotó: Péter ZoltánFotó: Péter Zoltán   
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Betlehemi Láng 
Bara Ferenc  

plébános 

A z utóbbi évek-

ben helyi és 

környékbeli cserké-

szek hozták el hoz-

zánk és adták át 

ünnepélyes keretek 

között advent ne-

gyedik vasárnapján 

a Betlehemi Lángot. 

Örömmel tapasztal-

tam, hogy ezt a Lán-

got karácsony este 

az ünnepi szentmise 

után, egyre többen 

viszik haza ottho-

nukba. 

Mi is a Betlehemi 

Láng? 

Története a 11. 

századig nyúlik vissza, amikor 

az akkori pápa II. Orbán felhí-

vására az olaszországi Firenzé-

ből fiatal lovagok a keresztes 

hadjárathoz csatlakozva Jeru-

zsálembe mentek azzal a céllal, 

hogy a szeretetet, békét, re-

ményt jelképező lángot elhozzák 

városukba. A Jézus születési 

helyén meggyújtott lánggal az 

út viszontagságai miatt elfárad-

va, megtörten három év múlva 

épp karácsony előtt érkeztek 

vissza Firenzébe. A Békelángot 

a helyi székesegyházban helyez-

ték el, ahonnan az emberek to-

vább vitték otthonaikba. Ez volt 

akkor az első és egyben utolsó 

Betlehemi Láng, melyet a betle-

hemi barlang fölé épült születési 

templomból tovább vittek. A 

Betlehemi Láng története 

Ausztriában kezdődött újra 

1986-ban. Ezt az évet az ENSZ 

a béke évének nyilvánította. Ek-

kor egy osztrák cserkészcsapat 

ötlete alapján a béke szimbólu-

ma a betlehemi születés templo-

mában égő láng lett. Azóta évről 

évre Bécsből, cserkészek kísére-

tében, egy-egy különleges gyer-

mek indul Jézus születésének 

helyszínére, hogy a jászol helyén 

épült születés bazilikában talál-

ható örökmécsesről lángot vegyen. 

Ezt a lángot a Bécsbe érkezés 

után ünnepélyes keretek között 

adják át a világ különböző részé-

ből érkezett cserkészeknek, akik 

magukkal viszik, tovább adják és 

így jut el az 1990-es évek óta szé-

kelyföldre is. 2016-ban egyházköz-

ségünkből is jelen volt a bécsi láng 

átadáson egy négytagú lelkes cser-

készcsapat, Bőjte Erika cserkész-

vezető, férje Tibor, Bőjte Rozália 

és Lukács Szilvia, akkor nyolcadi-

kos diákok, és általuk jutott el a 

Betlehemi Láng nemcsak hoz-

zánk, hanem a környékbeli hely-

ségekbe is. 

A Betlehemi Láng karácsonykor 

arra emlékeztet, hogy Isten végte-

len szeretetében emberré lett és 

gyermekként jött közénk. Ez a 

szeretete örök és végtelen. Hoz-

zánk érkezésekor a hírt hozó an-

gyalt mennyei seregek sokasága 

vette körül és dicsőítette az Istent 

ezekkel a szavakkal: „Dicsőség a 

magasságban Istennek, és békesség 

a földön a jóakarat embereinek” 

(Lk.2.14.).  

A Betlehemi Láng tehát a szeretet 

és béke szimbóluma. 

 

 

 

 

Reményik Sándor: Örök tűz. 
 

Egy lángot adok, ápold, add tovább; 

Csillaggal álmodik az éjszaka, 

És lidércfénnyel álmodik a láp 

És örök tűzzel álmodik a szívem. 

Egy lángot adok, ápold, add tovább, 

És gondozd híven. 
 

Egy lángot adok, -én is kaptam azt 

Messziről, mint egy mennyei vigaszt, 

Egy lángot, mely forraszt s összefűz, 

Én jártam Vesta ledőlt templomában, 

Az Örök égő lángot ott találtam, 

S lelkem lett a fehér Vesta –szűz. 
 

Földindulás volt, megindult a hegy, 

És eltemette a kis templomot, 

De a lángot nem bírta eltemetni, 

Én égve leltem ott; 

És hozzá imádkoztam s benne hittem 

S mint a lovag a Szent Sírról a gyer-

tyát 

Én égve hazavittem. 

Azóta szívem mélyén ég, ragyog 

A vihar fújta , szél lengette láng, 

És el nem oltják semmi viharok. 
 

Egy lángot adok, ápold, add tovább; 

Csillaggal álmodik az éjszaka, 

És lidércfénnyel álmodik a láp, 

És örök-tűzzel álmodik a szívem. 

Egy lángot adok, ápold, add tovább 

És gondozd híven… 

Fotó: Péter ZoltánFotó: Péter ZoltánFotó: Péter Zoltán   
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Maturandusz a Petőfi Sándor Iskolaközpontban  

Péter Zoltán 
 

E bben az évben is 
(novemberben 22-én), 

megtörtént a végzősök fel-
nőtté avatása. Diákjaink ez 
alkalommal is kitettek ma-
gukért, hiszen fizikai és 
lelki szempontból is komo-
lyan vették a „rituálét”.  

Az ünnepségnek négy 
szereplője volt: a szülők, az 
iskola tanári közössége, a 
szervező XI.A osztályos 
diákok és természetesen a 
főszereplő XII. osztályosok. 
A műsor az igazgató úr kö-
szöntő beszédével kezdő-
dött, aki kiemelte, hogy mennyire 
szükség van jó felnőttekre és, hogy a 
szalagtűzés szimbolizálja ezt a jóságot. 
Ezt követte a XI. osztályosok műsora, 
akik egy nagyon szép marosszéki tánc-
cal tették szebbé azt a napot. Az est 
fénypontjaként pedig az avatottak tán-
ca következett, akik ezzel és pár gon-
dolattal köszönték meg tanáraiknak a 
mederbe tartást, a szüleiknek pedig, 
hogy óvják, védik és segítik a felnőtté 
válásban. Zárásként a szimbolikus 
szalagtűzés következett, ami által be-
teljesülhetett az avatás.  

Az idei korosztály hangulatát én ma-
gam is testközelből érezhettem, hisz 
osztályfőnökükként részese lehettem 
az életüknek e rövid, de annál emléke-
zetesebb eseményének. Jó érzés, és 
örömmel tapasztaltam meg, hogy a 
bánat miként válik köddé, a kitartás-
ból hogyan lesz siker, a sok tekintet 
miért halványodik el, a bizalom meny-
nyire kamatozó, hogy egy közösség 
mitől válik közösséggé. Igen, ha való-

ban átérezzük, és engedjük magunk-
nak a tiszta látást, akkor nagy igazsá-
gokra eszmélhetünk rá egy ilyen ese-
mény részeseként. 

Megkértem pár végzőst, hogy beszél-
jenek az ünnepségen megélt érzéseik-
ről. E kérésnek ki névvel, ki név nél-
kül tett eleget: 

"(...) Fontos szerintem, mert a szalag 
is a felnőtté válást jelképezi és felkészít 
minket valamilyen szinten arra, hogy 
elfogadjuk, hogy az iskola végeztével 
már mi is felelősségteljes felnőttek le-
szünk..." 

"(...) Nekem a maturandusz egy cso-
dálatos, felejthetetlen élmény volt. Az 
az érzés, ahogy a tanáraink, család-
tagjaink minket ünnepeltek, a felnőtté 
válásunkat. (...) A mi táncunk is na-
gyon szép volt, tudván, hogy mennyi 
munka volt benne és milyen szépen 
összehoztuk EGYÜTT!" Kajtár Kincső 

"(...) Ez az esemény fontos volt szá-
momra, mivel amióta az eszemet tu-
dom erre vágyom, hogy végre felnőtt 

lehessek és megéljem 
ezeket a pillanatokat. 
(...) A maturandusz 
ugyanakkor búcsúzás is, 
mivel ez az utolsó ese-
mény, amelyen együtt, 
egy osztályként vehe-
tünk részt, a ballagáson 
kívül. (...) A rendezvé-
nyen sok érzelem felerő-
södött bennem... ideges 
voltam, de jó értelem-
ben, mert megcsinál-
tam, végigjártam ezt a 
hosszú utat, amelyen 
sokan végigkísértek. (...) 
Annyira boldog vol-
tam!" Albert Helga 
"(...) A szalag egy szim-

bólum, de belül az érzések mások. Én 
nagyon jól éreztem magam." 

"Nekem a maturandusz a felnőtté 
válást jelentette és az odáig megélt 
élményeket, a barátokat akiket szerez-
tem. (...)" 

Felnőtté válás - hangzott el oly sok 
végzős beszámolójában..., így joggal 
tevődik fel a kérdés, vajon ki és mi-
kor válik azzá? Hogy elég-e a biológi-
ai érettség, vagy szükség van pszi-
chológiai érettségre, a személyiségfej-
lődés jegyeire? Mélyek és elgondol-
kodtatóak lehetnének a válaszok, 
viszont ami bizonyos, hogy e „felnőtt 
diákok” minket: tanárokat, szülőket, 
rokonokat, szomszédokat... náluk 
idősebbeket tekintenek annak, ami 
ettől a perctől felelősséget jelent ránk 
nézve. Viselkedjünk hát felelősségtel-
jes felnőttként, hogy a fiataljaink 
méltó képet láthassanak maguk kö-
rül. 

Adománygyűjtés a székelyföldi árva és rászoruló gyerekeknek 
"Az adakozásnak nincs jó vagy rossz mértéke: a kulcs az, 

hogy szeretetből adj, ne pedig bűntudatból." - Lewis Howes 

November folyamán iskolánk diákjai bekapcsolódtak a 

Jövőért Megsegítő Egyesület által szervezett adomány-

gyűjtési akcióba. Székelyföldi árva gyerekek és rászoruló 

családok számára zajlott a gyűjtés, és ismét megmutatko-

zott, hogy az összefogás gyümölcsöző eredményt hozhat. 

Köszönjük a szülők nagylelkű támogatását és a diákok lel-

kesedését!  

Reméljük, hogy sok embernek sikerül örömet okozni!  

Képeken az össze-

gyűlt adományok 

egy része. A fotó-

kat Péter Zoltán 

készítette 
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Készülődés karácsonyra 
Szabó Imre 

A z advent a karácsonyra való 

készülődés és várakozás idő-

szaka. Egyik jelképes kelléke 

az adventi koszorú, mely ma már 

nemcsak a templomban, hanem csa-

ládi otthonainkban, intézményekben 

és köztereken is helyet kap. 

Csíkdánfalván idén is megszervez-

tük a hagyományossá vált adventi 

koszorúkötést a kultúrotthon épületé-

ben. Az esemény, amely minden év-

ben a kezdetét jelenti a karácsonyi 

készülődésnek, ez évben is jó han-

gulatban telt, kikapcsolódást jelen-

tett kicsiknek és nagyoknak egya-

ránt. 

November 28-án, csütörtökön dé-

lelőtt tíz órától a kisiskolások mun-

kálkodtak, az osztályok egymást 

váltották, hogy mindenki kivehesse 

részét az alkotásból és kipróbálja 

magát a koszorúkötésben. A kultú-

rotthon előtere zöldellő fenyőágak-

tól illatozott, amelyekből mindenki 

kedvére válogathatott, a klubban 

pedig két hosszú asztal szolgált 

munkafelületként. Dobos Zsolt, 

kulturális referens jóvoltából me-

leg tea is került az asztalra. 

Délután négytől a nagyobb diá-

kok, felnőttek alkottak, készítet-

tek díszeket, koszorúkat. Kelléke-

ket és szükséges eszközöket is le-

hetett vásárolni a helyszínen a 

virágüzletnek köszönhetően. 

Másnap Abos Jenő irányításával 

a szociális munkások megkötötték 

a nagy adventi koszorút is, amely 

a központban hirdeti az adventi 

várakozás idejét. 

ROMÁN KOMMUNIKÁCIÓS PROGRAMOK A FELCSÍK KISTÉRSÉGBEN 

Bogács Angyalka-Klára  

A  román nyelv fontosságára hívja 

fel a figyelmet Felcsík Kistérségi 

Társulás számos programja, melyekkel 

megpróbáltunk hozzájárulni ahhoz, 

hogy a felcsíki diákok hatékonyabban 

tudjanak román nyelven kommunikál-

ni. Román programjainkat rendszere-

sen és immár harmadik éve megszer-

vezzük a térség gyermekeinek, táborok 

és felkészítők formájában. 

Román kommunikációs táborok 

Az idén négy korosztálynak szervez-

tünk román tábort, az I-II., III-IV.,      

V-VII. és VIII. osztályosoknak.        

A táborok helyszíne a Mártonffy 

György Általános Iskola volt, a  

III-IV. osztályosok ottalvós román 

tábora kivételével, amely az idén 

Marosfőn kapott helyet. 

A felcsíki településekről 120 

gyermek vett részt a román kom-

munikációs táborainkban, ebből 

20 csíkdánfalvi diák. 

A táborok programjaiban sok 

játékos és non-formális foglalko-

zás szerepelt, amelyet a megbízott 

tanárcsoport a résztvevők életkorának 

figyelembe vételével állítottak össze.  
 

Román felkészítő a felcsíki nyol-

cadikos diákoknak 

Több mint 100 diák vett részt a 

2018/2019-és tanévben a felcsíki 

nyolcadikosoknak szervezett felké-

szítőkön, melynek keretében lehető-

ségük volt felkészülni a kisérettségi 

vizsgára román nyelvből. 

A felkészítők az eddigi évekhez ha-

sonlóan, idén is két központban zaj-

l o t t a k ,  M a d é f a l v á n  é s 

Csíkszentdomokoson két csoportban. 

A  p r o g r a m b a n  C s i c s ó t ó l 

Balánbányáig minden településről 

jöttek diákok, Dánfalváról az idei fel-

készítőn 5-en vettek részt. A program 

végén felmért legügyesebb diákokat 

megajándékoztuk egy egyhetes ten-

gerparti nyaralással. Dánfalváról 

Rusu Attila részesült az ingyen kirán-

dulásban. 
 

Dánfalva, 2019. december 13. 
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Gál Kálmán 
 

L assan egy éve ígértem, hogy a 

2020 utáni támogatásokat követ-

ni fogom és ismertetem az olvasókkal.  

Eközben, akit az uniós politika érde-

kelt, figyelhette, amint lezajlik a vá-

lasztás az EU-ban, megalakul az Euró-

pai Parlament és Tanács. Akkor még 

azt reméltük, hogy 2019 év végére 

megszületik a 7 éves költségvetése az 

Uniónak, s mertük remélni, hogy szá-

maink lesznek már, vagy legalább ter-

vek a közös agrárpolitika alapját ille-

tően. Sajnos azt látjuk, hogy nem csak 

Romániában, de az Unióban is lassan 

haladnak a dolgok. Nem csak Románi-

ának nincs költségvetése 2020-ra, de 

az Uniónak sincs meg az elkövetkező 7 

évre a költségvetése. A britek még 

mindig vacillálnak a kilépéssel, egyelő-

re még mindig egy akárhányadik kilé-

pési időpontot próbálnak tartani 2020 

januárjában. De, egy dolog biztos, hogy 

a briteknek 2020-ban még az Uniós 

befizetéseiket tartaniuk kell. Ennek 

függvényében 2020-ra az Unió is fogja 

tudni teljesíteni a támogatásokat ma-

radéktalanul az agrárszektor irányá-

ba. A britek kilépése után az Unió be-

vételi oldala is megváltozik, tehát a 

kiadási oldallal is ellensúlyozniuk kell 

majd azt. De itt még helyben topogás 

tapasztalható. Ha nem lenne a Brexit, 

még akkor is fennállna  egy átmeneti 

időszak, amíg elkészülnek a KAP 

(Közös Agrárpolitika) dokumentumai, 

az EU szabályzatai, amelyek jóvá-

hagyják a tagországok pénzalapjait. 

Aztán a tagországok fejlesztési tervei 

is el kell készüljenek, amelyek útmu-

tatóként szolgálnak majd, hogy mire 

és mennyi pénzt fizethet ki egy-egy 

tagország, mi az a szektor, amely prio-

ritást fog élvezni. Mekkora lesz az ag-

rárkörnyezet védelmére szánt alap, 

vidékfejlesztési alap, stb. 

 Tapasztalatból már leírható: a 2014-

es év is egy átmeneti év volt a két, hét-

éves ciklus között, tehát a 2021-es év 

is hasonló lesz. Nagy valószínűséggel 

2021-ben lesz majd véglegesítve a 

2021-2027-es költségvetés és valami-

kor 2022-ben indulnak majd el az új 

vidék, valamint agrárszektor fejleszté-

sét célzó pályázatok. Akkor áll majd be 

véglegesen az agrártámogatások végle-

ges formája, nagysága. A 2014-es év-

ben például nem lehetett új támogatá-

sokat kérni, csak hosszabbítani lehe-

tett a régi támogatásokat. Új csoma-

gokat nem lehetett indítani. 2o15-

ben, tehát, egy év késéssel  indult az 

új költségvetési ciklus. Most sem lesz 

másként. Ezekre számítani kell. És 

még sok mindenre, amit még nem 

sejtünk. A jövő év végéig sok minden 

változhat, még ha lassan is haladnak 

előre a dolgok. Még semmi nincs kőbe 

vésve. Amiben reménykedni lehet, 

hogy továbbra is a klímaváltozás, a 

biodiverzitás, az egészséges táplálék 

előállítás, a fiatal gazdák prioritást 

élveznek majd. És megmarad a direkt 

kifizetés a területalapú támogatás-

ban. Ami kérdés: hogy kiket fognak 

támogatni? Egyelőre a tervezet sze-

rint a túl nagy termelőket nem, hi-

szen a tervezet 60 000 euróban maxi-

malizálja a támogatások kifizetését, 

és bizonyos megkötésekkel 100 000 

euróig enged kifizetéseket. Innen az a 

következtetés vonható le, hogy a ki-

sebb termelők lesznek támogatva, 

felzárkóztatás céljából. Hogy aztán a 

legkisebb gazdaságok (5-20 hektáro-

sak), hogy járnak az nagyon fog múlni 

a tagország hozzáállásától. Mit tudnak 

kiharcolni az Unióból az elkövetkező 

időben.  

Ami a legújabb információ, és ez 

megnyugtató, hogy éppen a napokban  

a román szenátus mezőgazdasági 

szakbizottsága egy uniós jogszabály-

tervezetet véleményezett. A tervezet 

965 millió eurót hagy jóvá a romániai 

gazdák számára a 2021-es átmeneti 

évre. Ez biztosítja majd azt, hogy a 

támogatásokat a 2o14-2o2o-as ciklust 

követően is folyósítani tudják. Tehát 

bízunk benne, hogy a támogatásokat a 

gazdák továbbra is ugyanígy kapják 

majd 2o21-ben is mint eddig. Hogy mi 

lesz azután, az majd eldől a jövő év-

ben. Talán. Addig is minden gazdál-

kodónak és családjaiknak Istentől 

megáldott, békés karácsonyt és 

egy jó termésben gazdag, bőséges 

új évet kívánok a magam és a Ha-

rangszó szerkesztőinek nevében! 

Támogatások 2020-at követően 

A  magyar kormány által kiírt és a Pro Economica Alapítvány által 

meghirdetett kiírásra 55 dánfalvi pályázat került benyújtásra, 

amelyből 46 pályázatot támogatnak. A megítélt támogatás értéke          

182 221 929 Ft,  azaz 2 658 234 lej.  Információnkat János Zsolt falugaz-

dász közölte, a  Pro Economica irodájának lekérdezése útján.   

A magyar kormány Erdélyi Gazdaságfejlesztési Programján  a gazdák 

mezőgazdasági gépeket, eszközöket, valamint törzskönyves állatokat vásá-

rolhatnak minimum 25% önrész kifizetésével. A gépek, eszközök, vagy 

fajállatok árának másik felét,  a 75%-os vissza nem térítendő támogatást, 

a magyar kormány  állja. Nagy lehetőség volt ez a gazdáknak, akik közül 

legtöbben a gépparkjaik bővítésére, annak felújítására pályáztak. Jelen 

pillanatban a pályázati szerződések aláírása folyik, amit követően a nyer-

tes gazdák benyújthatják a kifizetési kérelmeiket. A pályázott gépeket, 

eszközöket a támogatások kifizetését követően kapják meg a gazdák. Re-

mélhetően a tavasz folyamán sok új traktor és gép fog „villogni” a dánfalvi 

határban.  

Negyvenhat nyertes pályázat 

Fotó: Pro EconomicaFotó: Pro EconomicaFotó: Pro Economica---FacebookFacebookFacebook   



Önkormányzat és polgármesteri hivatal hírei 

Tudósítjuk a lakosságot, hogy  2019 

december folyamán Csíkdánfalva ön-

kormányzati testülete elfogadta a 

2020-as évre a helyi adók és illeté-

kek határozatát. 

A 63/2019-es határozat alapján, a 

helyi önkormányzati testület nem 

emelt az adók és illetékek értékén, 

kizárólag a törvény által kötelező 

4,6%-os infláció lett alkalmazva. 

A tisztelt adófizetők továbbra is a 

következő módon tudják fizetni az 

adókat és illetékeket: 

- készpénzzel, bankkártyával, és 

online (ghiseul.ro) 

Megjegyezzük, hogy a büntetések 

kifizetésére online is van lehetőség  

(ghiseul.ro). 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, 

hogy 2019 október 1-től a szemétsze-

désre kötelező módon egyéni szerző-

déseket kell kötni a RDE Huron-nal. 

Azok a személyek, akik nem kötnek 

szerződést, 15 lej/személy/hónap spe-

ciális illeték befizetésére lesznek kö-

telesek. 

Az önkormányzati testület döntése 

alapján, azok a fizikai és jogi szemé-

lyek, akik az évi adójukat folyó év 

március 31-ig rendezik, továbbra is 

10% kedvezményben  részesülnek 

az épület, terület és járműadók eseté-

ben. 

(Páll Erika, adók és illetékek osztály) 

 

Berszán Csaba, a polgármesteri 

hivatal mezőgazdasági osztályának 

topográfusa a dűlőnkénti (szektor) 

telekkönyvezések stádiumáról tájé-

koztatott. Megtudtuk, hogy a 2016-

os és 2017-es szerződésekből 456 

parcella lett telekkönyvezve, ezekre 

el is készültek a telekkönyvek. 

A 2018-as szerződésekből 2019 első 

f e l é be n  C s e r ep gy á r - D ög k ú t -

Agyagbánya, Keresztúttető-Kóka, 

N a g y k e r t - B e l s ő e g e r m e l y é k e -

Hidegvíz, Sárvíz-Temető-mellett, 

Nagykert-Hegymelyéke, valamint 

Fehérkút-Szármán-Botúta dűlőkben 

voltak telekkönyvezési munkálatok, 

összesen 272 hektár, 993 parcella. 

Itt megtörtént a kifüggesztés, elbírá-

lódtak az óvások („kontesztációk”), 

közelebbről kész lesznek a telek-

könyvek is. Itt már lehetőség volt,  

hogy azoknál a parcelláknál, ame-

lyekre ki volt adva a birtoklevél, be-

íródjanak a telekkönyvbe a mostani 

használok is. 

2019 második felében Vasbánya és 

Nagyrét dűlőkben voltak telekköny-

vezési munkák, összesen 144 parcel-

la. Most van kifüggesztve a polgár-

mesteri hivatalban, megtekinthetők. 

A következő két dűlő, ahol telek-

könyvezési munkálatok lesznek: Fel-

sőcsere és Egermelyéke-Szalók. Le-

adási határidő 2020. március 1. 

Csíkdánfa lva közéleti  lap ja  CS ÍKDÁNFALVI HARANGSZÓ  6. Oldal   

Tisztelt helyi közösség! 

Ez úton szeretnék szeretettel 

és tisztelettel elköszönni Önök-

től, ugyanis a 2019. október     

1-jei áthelyezésemtől, a 

Csíkszentdomokos-i községhá-

zán folytatom a tevékenysége-

met. 

Nagyon sok minden köt a fa-

luhoz, elsősorban kisgyermek-

korom, a nagyszüleimmel eltöl-

tött évek emléke, a kollégáim-

hoz és a faluközösséghez fűző-

dő jó viszonyom és nem utolsó 

sorban az a 17 év mely alatt 

betöltöttem a jegyzői tisztséget 

a községházán, mindez jelentős 

értéket képvisel az életemben. 

Köszönöm az irányomban ta-

núsított türelmüket és megérté-

süket. 

A faluközösség minden tagjá-

nak kívánok minden jót, jó 

egészséget, ÁLDOTT, BÉKÉS 

KARÁCSONYI ÜNNEPEKET. 

Both Kinga-Zsuzsánna 

Tájékoztató 

F i g y e l m ü k b e 

ajánljuk a kultú-

rotthon év végi 

kulturális prog-

ramjait. 

Fotó: Péter Zoltán 
Fotó: Péter Zoltán 
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Falutízesek kupája 

Gál Kálmán 
 

M ár hagyományos kupaként 

szervezi a dánfalvi hokiklub 

azt a tornát, amelyen a tízesek jég-

korongozói mérik össze erejüket. 

Több mint egy évtizede minden év-

ben sikeresen szervezik meg és szín-

vonala is egyre keményebb, hiszen 

az utóbbi években olyan fiatal jégko-

rongozók vesznek részt, erősítik a 

csapatokat, akik naponta jégen van-

nak, és akik a román és magyar kö-

zös junior bajnokság  első kategóriá-

jában szerepelnek. Vannak közülük 

olyanok is, akik már a válogatott-

ban is hokiznak.  Név szerint is ér-

demes róluk szót ejteni: 2003-as 

születésűek: Antal Lehel (Felcsík 

SK., megemlítve, mert 3 éve játszik 

a tornán, de friss sérülése miatt 

ezen a tornán nem tud játszani), 

Ambrus Csongor  (Székesfehérvár, 

Ifj. Ocskay G.A. magyar és osztrák 

liga, magyar válogatott U18), Both 

Péter (Csíkszeredai ISK, Székely 

Jégkorong Akadémia (Sz.J.A.)), Sza-

bó Dávid (Székesfehérvár, Ifj. 

Ocskay G.A. magyar és osztrák liga, 

magyar válogatott U17), 2004-es 

születésű: Süket Bálint (Felcsík 

SK). A tornát idén próbálja ki elő-

ször a 2006- ban született Both Má-

té, a Felcsík SK játékosa. Érdekes-

ségként említendő a jégkorong mel-

lett elkötelezett 

Both család, ahol 

apa a három fiá-

val vesz részt a 

tornán. De 

ugyancsak erősí-

tik a tornát azok 

a fiatalok, akik 

bár hivatalosan 

abbahagyták a 

jégkorongozást, 

de a Felcsíki SK, 

vagy Csíkszere-

dai ISK neveltjei 

voltak: Ambrus Nándor, Erőss Áron, 

Zsigmond Csongor, Albert Hunor, 

illetve a már felnőtt kategóriás játé-

kosok Abos Loránd, Antal Zsombor, 

Both Tamás, Dobos János, Fülöp 

Zsolt, Pál Ottó. A Hokiklub az év  

utolsó hétvégéjén a felcsíki műjég-

pályára vár minden hokikedvelőt! A 

mérkőzések pénteken, december 27-

én 21-23 óra, 28-án  14-18 óra között 

játszódnak. Kemény összecsapások-
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ra lehet számítani, ahol nem létezik 

a papírforma, mert a torna szabály-

zata szerint a csapatok sorshúzással, 

a játékosok erőarányos elosztásával 

alakulnak ki. A tornán résztvevő 4 

csapat:  Cserepgyárak, Dugás, Kerek-

dombok, Kubik.  Játszani és szurkol-

ni egyaránt részt lehet venni, hogy 

eldőljön ki a bajnok 

Csíkdánfalván 2019-ben! 

Csíkdánfalva H.C. - Kupa 

A  Csíkdánfalvi H.C. jégkorong-

tornát szervezett 2019. novem-

ber 30-án. A hat csapatos tornát két 

csoportban játszották. A csoportmér-

kőzéseket már hétközben, a résztve-

vő csapatok edzésein játszották le, 

mert a kupára, a nagy jégigény miatt 

csak 5 óra jeget tudott biztosítani 

felcsíki műjégpálya. 

Csoportmérkőzések eredményei: 

Csíkszentdomokos-Csíkmadaras 5-6 

; Csíkdánfalvi H.C.- Barátok Közt 3-

1 ;  S t a g e  C o m p a n y - 

Csíkszentdomokos 6-0; Barátok 

Közt-Hogolyók 7-1; Csíkmadaras-

Stage Company 3-5; 

H o g o l y ó k - 

Csíkdánfalvi H.C. 1-

4 

H e l y o s z t ó k : 

Csíkszentdomokos-

Hogolyók 7-0; Csík-

madaras-Barátok 

K ö z t  4 - 2 ;  

Csíkdánfalvi H.C.-

Stage Company 0-3 

E r e d m é n y e k : 

1.hely - Stage 

Company Felcsík; 

2.hely - Csíkdánfalvi H.C.; 3.hely 

-  Csíkmadaras; 4.hely - Barátok 

Közt Csíkszereda; 5.hely - 

Csíkszentdomokos; 6.hely -  

Hogolyók Csíkszereda 

Különdíjak: Legjobb kapus - Zsig-

mond Csongor, Stage Company 

Felcsík kapuőre.  

Legteknikásabb játékos - Geréb 

Atilla Barátok Közt Csíkszereda csa-

tára 

Legjobb hátvéd és egyben a kupa 

legidősebb játékosa - Both Ágoston 

(Guszti) Csíkdánfalvi H.C. hátvédje. 

(Süket Magor tudósítása) 
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