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Feltámadt Krisztus! 

XXV. Felcsíki Egyházi Kórusok Találkozója 

Április 27-én, szombaton kerül sor Csíkdánfalván a XXV. 

Felcsíki Egyházi Kórusok Találkozójára. Ezt az 1995-

ben elindított, és az évek során egyre rangosabbá fejlődő ese-

ményt másodjára szervezi meg egyházközségünk. Az egyház-

kerület 22 kórusa közel 800 taggal fog fellépni a 10 órakor 

kezdődő szentmise után. Mindenik csapat két-két kórusmű-

vet ad elő. A találkozó befejezéseként közös ebéd elfogyasztá-

sára kerül sor a sportcsarnokban. 

Fotó: Gál Kálmán 

Eledelszentelés 

Hallják meg hívők és hitetlenek  

Élet-halálra szóló eskümet!  

A szív bősége zúg fel ajkamon,  

Az kényszerít a Krisztust vallanom.  

Hallják meg rokkant, vén aposztaták  

S a vétekben vajúdó új-világ,  

A forradalom, a vak Leviáthán,  

És hallja meg a settenkedő Sátán:  

Isten nevében vallomást teszek:  

Hiszek. 

Hiszek, és hitem súlyos és kemény.  

Nem tünde tan, nem pille vélemény.  

Nincs benne így-úgy, bárcsak és talán:  

Igen és nem, kereken, magyarán.  

Semmi csűrés és semmi csavarás,  

Ínyeskedés és köntörfalazás:  

Hiszem és vallom, szeretem és élem,  

Amit az Egyház hinni ád elébem.  

Ebben a hitben élek és halok:  

Katolikus vagyok. 

Sík Sándor: Hiszek (részlet) 

Csíkdánfalvi Egyházi Kórus 
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Nyolcvan éve szentelték püspökké Márton Áront  
Bara Ferenc 
 

„Lehet-e nagyobb öröm szá-

munkra, mint a legfelsőbb 

poszton látni azt a Márton 

Áront, ki a maga tiszta egyé-

niségével, az ősi Csíkból ho-

zott kemény hitével, szellemi 

és erkölcsi magatartásával 

példája az új magyar szel-

lemnek, a munkálója egy új 

erdélyi magyar életnek” - idéz 

február 12-i számában a Ma-

gyar Kurír abból a cikkből, 

amely a nagy püspök 1938 ka-

rácsonyán történt kinevezése-

kor jelent meg. 

És lehet-e nagyobb öröm, mint az, 

hogy Ő a mi székely püspökünk, aki a 

mennyei dicsőségből vigyáz ránk. 

A kerek évfordulón a legnagyobb tisz-

telettel emlékezünk rá, akit 1939 febru-

ár 12-én Andrea Cassullo érsek, aposto-

li nuncius szentelt püspökké a kolozsvá-

ri Szent Mihály templomban. 

Dánfalvi plébánosként sokszor írtam, 

beszéltem Isten Szolgája Márton Áron 

kegyelmes úrról, most, a szentelés 80-ik 

évfordulóján szóljon ő hozzánk. 

      Kolozsvári plébánosi beiktatása-

kor mondott beszédéből kitűnik népe 

iránti szeretete, és az Istenbe vetett hit 

fontossága. 

„Bölcsőm közönséges deszkából 

volt összezárva, amilyen lesz a ko-

porsóm is. De fáját a csíki hegyek-

ben vágták, ahol az őrt álló fenyőer-

dők koszorúja gyökerével sziklába 

kapaszkodik, s makacsul állja a 

viharok tépését, ahol az emberek 

századok óta küzdenek a mostoha 

életviszonyokkal, mert tudják, hogy 

a sötét borulat mögött is ott van az 

Isten, s beléje vetik a bizalmukat. 

Innen jöttem, s nem hoztam 

mást, mint a halálos szerelmet 

népem és az emberek iránt, s a 

katolikus hitet, melyet hitvalló és 

hitükből élő nemzedékek a Csík-

somlyói Mária lábainál mélyítet-

ték el és örökítették át századok 

során.” 

Püspökké szentelése alkalmával a 

szentdomokosi küldöttség szülői há-

zának kicsinyített mását, makettjét 

adományozta. A küldöttség fogadása-

kor ezeket mondta: ,,Ez az az udvar 

és ház, melynek kicsinyített má-

sát szülőfalum népe elhozta ide, 

nem az én szülőházam. Édes-

apám építette azt később. De eb-

ben az udvarban nőttem fel, itt 

hallottam először, hogy vannak 

emberek, kiknek fáj az élet, de azt 

is, hogy az emberek felett van az 

Isten, aki részükre törvényt adott 

és ezeknek a törvényeknek az út-

ján kell járni,,. 

     Szülőfalújában a felújított temp-

lom megáldásakor 1972-ben mondta: 

,,Apáink annak idején a temp-

lomhoz kötötték sorsukat. Az élet-

küzdelem kemény és kö-

nyörtelen volt számukra 

is. Az ő törekvéseiket is 

ritkán koronázta siker. A 

gondok, csalódások, bajok 

és csüggedés mindennapi 

sorsukhoz tartozott, s tud-

ták, hogy ettől nem mene-

külhetnek semmiféle csa-

lafintasággal. Istenben 

bíztak. Istenhitükről és 

bizalmukról tanúskodnak 

ezek a vaskos falak. Ez 

volt a váruk. Hitük taní-

tásából és az életből ta-

nulták meg, hogyha a 

mostoha körülmények közt helyt 

akarnak állni, össze kell fogniuk, 

egymást meg kell becsülniük, 

együtt kell vállalniuk a közös sor-

sot. Az ő példájuk mutatja a mai 

nemzedéknek is az utat. Ha az ő 

nyomdokain haladunk, élni fo-

gunk. S a megszépült templom ar-

ról beszél, hogy ti élni akartok. Se-

gítsen az Isten,,. 

     84 éves korában, amikor átadta az 

egyházmegye kormányzását, utolsó 

körlevelében így búcsúzott el híveitől:  

,,Szeretett híveim, mint főpászto-

rotok elsősorban a hitet akartam 

megerősíteni lelketekben, és a hit-

hez való ragaszkodást hagyom rá-

tok örökségül. Keresztény és emberi 

életünk alapja a hit, és ugyanak-

kor számunkra őseinktől való drá-

ga örökségünk, amelyhez apáink 

hűségesen ragaszkodtak és ame-

lyért sok áldozatot vállaltak,,. 

     Isten Szolgája Márton Áron örök 

érvényű tanítása legyen útmutatás 

mindannyiunk számára, hogy meglát-

hassuk az igazi értékeket és beépítsük 

azokat mindennapi életünkbe. 

Eltemettük az egyházkö-

zség volt lelkipásztorát 

É 
letének 78., papságának 54. évé-

ben, 2019 április 4-én, szentsé-

gekkel megerősítve visszaadta lelkét 

teremtőjének Csíkdánfalva volt plé-

bánosa Antal József-Árpád címze-

tes esperes, nyugalmazott plébános. 

Csíkszenttamáson született 1941. szeptember 12-én. 

Elemi iskoláit szülőfalujában, a kisszemináriumot és teo-

lógiai tanulmányait Gyulafehérváron végezte, ahol Már-

ton Áron püspök szentelte pappá 1965 április 25-én. Papi 

életének állomáshelyei:Csíkszentdomokos, Gyergyóhodos, 

Gyímesfelsőlok, Szárhegy, Óradna, Csíkszentimre, Nagy-

szeben-külváros, majd 1993 és 2008 között Csíkdánfalva. 

A felvétel halála évében 1980. február 12-én készült, 

amikor a püspök urat püspökké szentelésének  

41. évfordulóján köszöntötte Jakab Antal megyés-

püspök és a hittudományi főiskola tanári kara  

Itteni plébánossága idején épült az impozáns plébániaépü-

let. 

A temetési szertartást Jakubinyi György gyulafehérvári 

érsek végezte, vele együtt misézett Tamás József püspök, 

Potyó Ferenc érseki helynök, Hurgoi János érseki titkár, két 

volt osztálytársa és 

a környékbeli pap-

ság. 

Végakarata sze-

rint a helyi temető-

ben helyeztük örök 

nyugalomra április 

6-án. 

Az örök világosság 

fényeskedjék neki a 

szeretet országában. 
Fotó: Dobos Árpád 
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Farsangolás településünkön 
Péter Zoltán 

A  farsang nem más, mint jelme-

zes forgatag és jókedv. E két 

pillér jegyében zajlott községünkben is 

a hagyományőrzés, hiszen kicsiktől 

nagyokig, mindenki részese lehetett 

ezen megmozdulásnak, a farsangi mu-

latozásnak.  

Időpontját tekintve vízkereszttől 

( j a n u á r  6 . )  h ú s h a g y ó k e d d i g 

(hamvazószerda előtt, húsvétvasárnap 

előtti 47. nap), a nagyböjt kezdetéig 

tartó időszak elnevezése. A farsang 

név német nyelvterülethez köthető, 

osztrák-bajor eredetű szó, amelynek 

első írásos megjelenését többféle dá-

tumhoz is kapcsolják. A Magyar Nép-

rajzi Lexikon 1283-at adja meg első 

megjelenésként, de van olyan szakmai 

oldal, amely ezt jóval későbbre, a 14. 

század közepére teszi. A farsang végső 

szógyökere a „Fastenschank”, azaz 

„böjti kocsma” szó, amely többszörös 

szókapcsolat és átalakulás után nyerte 

e l  m a i  „ f a r s a n g ”  f o r m á j á t . 

Ez pedig nyilvánvaló utalás a húsha-

gyó keddre, mert a húsvéti böjti idő-

szak előtt ez volt az utolsó nap, amikor 

még alkoholos italt lehetett fogyaszta-

ni.  

Községünkben három szinten történt 

a „mulatozás”. Kezdve a legkisebbek-

től, Bálint Farkas Enikő óvónő így em-

lékszik vissza e napra: mint minden 

évben, idén is a Bóbita Óvoda minden 

csoportja megszervezte a már hagyo-

mányossá vált farsangi bálját. A gyer-

mekek már számolgatták, hányat kell 

aludjanak, hogy el tudják búcsúztatni 

a már unalmassá vált telet. Az érdeke-

sebbnél érdekesebb, ötletesebbnél ötlete-

sebb jelmezbe bújt óvodások egy bemu-

tatkozó játékkal indították a télbúcsúz-

tató ünnepnapot. Ezt különböző farsan-

gi csapatjátékok követték, ahol egymás-

nak szurkolva versenyeztek a gyerme-

kek. A délelőttöt egy közös tánccal zár-

ták, majd a napközisek egy rövid pihe-

nőt tartva délután tovább folytatták az 

ünneplést. 

Az általános és középiskolások is 

nagy igyekezettel és érdeklődéssel 

kezdték meg a napot, várva Illyés 

szalmabábú égetését és az azt követő 

farsangi előadássorozatot. Minden 

évben, így az idén is a IX. osztályosok 

teremtik meg a farsangolás keretét. 

Ezért ők a bábú égetésének a meg-

szervezői, ami hagyományosan egy 

előadás keretében történik a sirató-

asszonyok jajveszékelésével egybeköt-

ve. Illyés szalmabábú szomorú, de 

mégis vidám búcsúztatása után követ-

keztek az előadások, amelyre minden 

osztály kitalált valami érdekességet 

és az osztályközösség együtt előadta 

azt. Voltak ott kalózok, néptáncosok, 

óriások, hercegek, törpék és még ha-

sonló lények. Mindenki jól érezte ma-

gát és nevetve, az iskolai gondokon túl 

együtt adtunk búcsút a télnek. 

A záró szintre pedig községünk la-

kossága tehette fel a pontot, hiszen a 

szénagyűjtésen túl a bálszervezésre 

került a hangsúly. Kosza Adrienn rö-

vid beszámolója az eseménnyel kap-

csolatban: én nagyon-nagyon szere-

tem ezt az eseményt. Még talán a szü-

leink kezdték ezt el, szóval már szép 

hagyománya van. Előtte való este 

megcsináljuk Ilyést. Egész nap szé-

kely ruhában megyünk körbe a falu-

ba, minden házhoz bemegyünk, az 

emberek nagy része támogat minket 

valamivel, amiből majd az esti bált 

finanszírozzuk. Szoktunk kapni bálá-

kat, tojást, szalonnát, pénzt. A bálát 

általában a közbirtokosság veszi meg, 

a tojásból csinálnak nekünk egy rán-

tottát, amit a körmenet után szoktunk 

megenni. Nagyon-nagyon jó hangulat 

van, hiszen velünk jön a fúvós zene-

kar, néhány helyen táncolunk, vicce-

lődünk egymással, pár helyen meg 

szoktak kínálni teával és sütikkel, 

hogy picit felmelegedjünk. A bálon is 

sokan vettek részt, nagyon jó hangu-

latban telt.  

Keretbe zárva, így a beszámoló 

után elmondhatjuk, hogy községünk 

kortól függetlenül éli és megéli a far-

sangi hagyományokat, amelynek így 

közösségformáló, összetartó hatása 

van. 

Foto: Péter Zoltán 

Foto: Szabó ImreFoto: Szabó ImreFoto: Szabó Imre   Foto: Bálint Enikő 
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látványos zenés-irodalmi összeállí-

tást mutattak  be Csáki Sarolta és 

Szabó Katalin tanárnők irányításá-

val. A koszorúzás után elénekelték 

a magyar és a székely himnuszt. 

Március 15-re emlékeztünk 

Szabó Imre 

A z ünnepség délelőtt 10-kor vet-

te kezdetét, lovas felvonulással, 

a csíkdánfalvi fúvószenekar kíséreté-

ben, így jelezve Csíkdánfalva lakossá-

gának, hogy ünnepelni kell és meg-

emlékezni. Az iskolában fél 11-kor 

kezdődött a koszorúzás a Petőfi szo-

bornál, minden óvodás-csoport és 

minden osztály, továbbá a falu elöljá-

rói, a tanári kar koszorút helyezett el 

a szobor lábánál. Az ünnepi szentmi-

se után a kultúrház előtti szabadság-

harc-emlékműnél kezdetét vette az 

ünnepi műsor. Beszédet mondott 

Bőjte Csongor polgármester, feleleve-

nítve elődeink hősi harcait és ellenál-

lását az elnyomókkal szemben, pár-

huzamot vonva napjaink mindenna-

pos küzdelmeivel és megmaradási 

erőfeszítéseinkkel, melyre remélhető-

leg utódaink is emlékezni fognap 50-

100 év múlva. 

A fúvószenekar előadását a katona-

kórus szereplése követte (ezúttal 

Farkas Mária vezetése nélkül, ki 

betegség miatt nem tudott részt 

venni). A Petőfi Sándor Iskolaköz-

pont diákjai szabadságharcot idéző 

Fotók: Szabó Imre és Süket ZsomborFotók: Szabó Imre és Süket ZsomborFotók: Szabó Imre és Süket Zsombor   
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Fülöp Orsolya 

F ebruár hónapban tartott ellenőrzést az ISU 

Harghita képviselője községünkben, amely 

során földrengés szimulációt hajtottak végre és az 

erre adott spontán reakciókat figyelték a 

szakemberek az iskolában. 

A felmérés során jelen volt az iskola vezetősége, Kajtár 

Csaba, iskolaigazgató, illetve a Csíkdánfalvi Önkéntes 

Tűzoltó Egyesület elnöke, Fülöp Ödön is. A program során 

nem egy betanult cselekvés-sorozatot mutattak be az 

iskolában, hanem a földrengésre adott reakciókat figyelték, 

azt hogy helyes eljárással működnek-e a folyamatok és 

hogy hogyan koordinálnak az erre kijelölt személyek.  

Két féle riasztó szólal meg földrengés esetén, az első, 

amely a katasztrófát jelzi, ekkor pedig fedezékbe kell 

vonulniuk a diákoknak, alkalmazottaknak és van egy 

második riasztó hang is, amely a veszély elmúltát jelenti.  

„A veszély elmúltával is egyes sorban, valamilyen 

kemény tárggyal a fejük felett vonultak ki a diákok az 

épületből. Az ellenőrzés jól sikerült, a folyamatok úgy 

működtek, ahogyan éles helyzetben is kellene” – mondta 

Fülöp Ödön. A szimuláció mellett a helyi családorvos, Dr. 

Törzsök Tibor a sportcsarnok épületében tartott elsősegély 

nyújtó bemutatót, így az ellenőrzés hatékonynak és 

tanulságosnak bizonyult.  

Földrengés szimuláció az iskolában 

Megtisztították az Olt partját és Tósárát Csíkdánfalván 

Fotó: Péter ZoltánFotó: Péter ZoltánFotó: Péter Zoltán   

Fülöp Orsolya 

K özös szemétszedésre ke-

rült sor Húsvét előtt, ápri-

lis 12-én, amelyet Csíkdánfalva 

Polgármesteri Hivatala és a 

csíkdánfalvi Petőfi Sándor Is-

kolaközpont közösen valósí-

tott meg.  

A programban tanárok, diákok, az 

iskola vezetősége is részt vett, 

együtt a Polgármesteri Hivatal 

alkalmazottaival és számos lakos-

sal. A nap folyamán közel 300 

zsák szemetet sikerült összegyűj-

teni, a zsákokat és szükséges fel-

szereléseket az AVE, illetve a Hárvíz finanszírozta. Ebben 

az évben a Föld napja egybe esett a keresztény világ egyik 

legfontosabb ünnepével, így 

korábban hirdették meg a 

környezettisztítási akciót. 

Csíkdánfalva lakossága ele-

get tett a kérésnek, amely 

során a folyó menti térséget 

tisztították meg, ezzel is meg-

mutatva, hogy tudatos gon-

dolkodással meg lehetne előz-

ni a környezet szennyezést, 

illetve így lehetne leginkább 

megelőzni az egyre romló kör-

nyezeti helyzeteket. Emellett 

jó volna, ha sikerülne beazo-

nosítani néhányat azok kö-

zül, akik a szemetet otthagy-

ták a vízpartokon és felhívni a figyelmüket erre a nem 

szép „tevékenységre”.  

Fotók: Szabó ImreFotók: Szabó ImreFotók: Szabó Imre   

Fotó: Péter Zoltán 

Fotó: Péter Zoltán Fotó: Péter Zoltán Fotó: Szabó Julianna 
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Fülöp Orsolya 

A z idei évben Csíkdánfalva 

vezetősége két pályázati 

szerződést írt alá, amelyek a fejlő-

dést  és az előrehaladást szolgál-

ják községünkben.  

Az első pályázat az óvoda épületé-

nek belső felújítását foglalja magába, 

ez uniós forrásokból lesz finanszíroz-

va, illetve helyi költségvetésből. A 

munkálat két részből áll össze, belső 

javítás és a villanyhálózat cseréjéből. 

Ezeknek értéke 214 343,47 lej, a mun-

kálat kivitelezője pedig a Boda 

Construct Practic Kft. Ezenkívül a 

belső bútorzat is cserére kerül, az erre 

szánt pénz pedig 106 505 lej. A búto-

rok cserélését ezúttal a csíkszeredai 

Tutto Mobili Kft végzi. 

A második pályázati szerződés az 

Olt-híd teljes újjá építésére vonatko-

zik, ezt a beruházást a kormány vidék 

fejlesztési programjából finanszírozza 

a község. Ez esetben a kivitelező a 

Multipland Kft, értéke pedig 657 

804,90 lej. 

Az Uniós alapokból elnyert pályázat 

révén, az ADI DKSZ fejlesztési társu-

lás újabb aszfaltozási munkálatokat 

indít el a következő hónap, vagyis má-

jus folyamán. Ebben a pályázatban 

szerepel összesen 5 352 méter hosszú 

aszfaltréteg lerakása Csíkdánfalván, 

pénzben kifejezve 4 736 349 lej.  

Mind az utak feljavítása, mind pedig 

az Olt híd újjáépítése forgalom korláto-

zással jár majd, ezért a Polgármesteri 

Hivatal vezetősége előre is hálás a la-

kosság megértéséért, ugyanakkor 

olyan programok valósulhatnak meg, 

egy kis áldozattal, amelyek segítségé-

vel fejlődhet és épülhet egy kis község. 

Megvalósuló pályázatok térségünkben 

Gazdafórum Csíkdánfalván 
Szabó Imre 

Á 
prilis 24-én, szerdán gazda-

fórumot tartott a Székely 

Gazdaszervezetek Egyesülete 

Csíkdánfalván, a kultúrotthon 

klubtermében. 

A közel negyven gazda részvételé-

vel zajlott előadásokon Biró Zoltán, 

az egyesület munkatársa röviden 

bemutatta a Székelyföldi Falugaz-

dász-hálózatot. Múlt év novemberé-

ben indult el 20 falugazdásszal Har-

gita, Kovászna és Maros megye terü-

letén. A gazdákkal való állandó kap-

csolattartás, a gyors információadás, 

az érdekérvényesítés és a falugaz-

dász hálózat működtetése szerepel a 

vállalt feladataik között. Ezt a háló-

zatot egy egységesen irányított ag-

rárszakértői csoport működteti, és a 

lehető leghatékonyabban szeretnék 

kiszolgálni a gazdák igényeit, rendez-

vényeket szervezni és tevékenyen 

közreműködni szakmai feladatok 

megoldásában. Elsősorban azoknak a 

gazdáknak szeretnének segíteni, 

akiknek nincs lehetősége a piacról 

megvásárolni a tanácsadási szolgál-

tatást, és akik életvitelszerűen gaz-

dálkodnak. (kb. 4o ezer ilyen gazda 

van Székelyföldön). 

A továbbiakban László Csongor 

falugazdász ismertette a Pro 

Economica Alapítvány által hama-

rosan kiírandó pályázatot. Ezt a 15 

ezer euro értékű vissza nem térítendő 

támogatást  a magyar állam adja. A 

pályázatnak öt éves lefutása van, és 

a mezőgazdasági tevékenységhez 

szükséges gépek, eszközök,  egyéb, a 

mezőgazdasági művelésben és terme-

lésben használt berendezések, felsze-

relések, valamint tenyészállatok be-

szerzésére lehet felhasználni. A kiírást 

valószínűleg a közeljövőben megejtik, 

de legkésőbb május végéig minden-

képp. 

 Két fontos lépésre hívta fel a figyel-

met a szakember. Első a regisztráció. 

A pályázat első lépése egy regisztráci-

ós időszak, mely viszonylag rövid lesz 

(egy nap, fél nap). Ha ezt a gazda el-

szalasztja, nem pályázhat. A regiszt-

rációhoz csupán a személyazonossági 

adatai, egy működő e-mail cím, jogi 

magánszemélyek esetében a cégbe-

jegyzési adatok kellenek. Akik nem 

rendelkeznek otthon sem internettel, 

sem e-mail címmel, azoknak a polgár-

mesteri hivatalban segíteni fognak. 

Maga a pályázat is sokkal egyszerűbb 

lesz, mint a romániai pályázatok, de 

a falugazdászok felvállalják ezek 

megírását. A regisztrációt követően 

kiválasztanak egy napot, mikor ki-

szállnak Dánfalvára, s azoknak a 

gazdáknak, akik beszerezték a köte-

lező dokumentumokat, elkészítik a 

pályázatát teljesen bérmentesen. Fi-

zikai személyek is pályázhatnak és 

nincs korhatárhoz kötve. 

A 15 000 euro maximálisan lehívha-

tó összeghez a gazda 25%-os önrészt 

kell hozzátegyen. A vásárlásokhoz há-

rom árajánlatot kell beszerezni, és a 

legolcsóbbat kell választani, vagy meg-

indokolni a drágább gép, eszköz vagy 

állat választását. A szakember azt ja-

vasolja, hogy aki komolyan gondolkozik 

a pályázáson, az már most szerezze be 

a személyre szóló árajánlatokat. Az 

önrész meglétét majd csak a nyertes 

pályázat kihirdetése után kell bizonyí-

tani. 

Barta Gellért szintén falugazdász 

néhány szóban a tejtermelő tehenes 

gazdáknak ismertetett specifikus tud-

nivalókat, majd Borboly Csaba, a 

Hargita Megye Tanácsának elnöke tar-

tott rövid beszédet, arra biztatva a je-

lenlévőket, hogy egy jobb és hatéko-

nyabb gazda-érdekképviselet jegyében 

vegyünk részt a május 26-i európai 

választásokon. 

Győrffy Balázs, a Kárpát-medencei 

Fotók: Szabó Imre 

Győrffy Balázs 
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Magyar Gazdák Egyeztető Fóruma 

(KEF) elnöke köszöntötte a dánfalvi 

gazdákat, kiemelve, hogy a Kárpát-

medencei magyar gazdálkodók között 

egyre szorosabb az együttműködés. 

Ennek nagy jelentősége van, hiszen 

csak jól szervezett, összetartó, egymás 

tevékenységét segítő magyarság képes 

a jelen kihívások között talpon marad-

ni. 

A hosszúra nyúlt fórum végén még 

szót kapott Becze István,  a Székely 

Gazdaszervezetek Egyesületének el-

nöke, aki bíztatta a gazdákat, hogy 

lépjenek be az egyesületbe. Beszélt 

Tánczos Barna RMDSZ szenátor úr 

is. Rámutatott a magyar falugazdász-

hálózat és a román  rendszer közötti 

óriási szakadékra. Ugyanakkor hang-

súlyozta, hogy ne restelljük venni a 

fáradságot, és elmenni szavazni má-

jus 26-án.  

Végezetül Bőjte Csongor polgár-

mester  megköszönte a vendégek és 

gazdák részvételét ezen a gazdafóru-

mon. 

Napirenden a legeltetés 
Gál Kálmán 

M árcius végén, a közbirtokosság 

székházában került napirendre 

a helyi  legeltetés évről-évre visszatérő  

témája. A közbirtokosság elnöke beszá-

molt a legelőtakarításokról, a gazdák 

segítségét kérve, hogy amiből tehetik, 

mindenki segítse ezt a munkát, hiszen 

közös ügy. Elmondta, hogy a kosarak 

helyét elsúrlatták traktorral, és hogy a 

havasokba, ahová még szükség, itatókat 

fognak vinni. Villanypásztorokat is biz-

tosítanak, ahol erre igény van és a rosz-

szakat kicserélik. Aztán szó esett az 

itthoni legelők elosztásáról, és hogy az 

itthoni legelők le vannak terhelve, ki-

váltképpen a felszegi részen, tehát fon-

tos lenne minél több növendéket a ha-

vasba csapni. Kérdés is felvetődött: lesz-

e olyan havas, ahol nem lesz bika, hogy 

elkerülhető legyen a fiatal üszők idő 

előtti befedezése? Erre nem született 

konkrét megállapodás, hiszen a havasok 

összefolynak a szomszédos területekkel 

és nincs garancia arra, hogy a szomszéd 

csorda bikája nem fedezi be az üszőket. 

Aztán a véget nem érő probléma vető-

dött fel: melyik nyáj, hová megy össze-

gyűjtés után?          

Néhány éve írott legeltetési szabályza-

ta van a községnek, amelyet a kormány 

által jóváhagyott 214-es legeltetési tör-

vény   alapján alkottak meg a helyi ta-

nács, a közbirtokosság, a vadásztársu-

lat, valamint a juh és marhatartók egye-

sületeinek képviselői. Ennek be nem 

tartása büntetéssel jár! Ezen kívül legel-

tetési üzemtervet készíttetett a helyi 

önkormányzat, ami 2o18-ban el is ké-

szült. Ez uniós követelmény, mert a le-

gelős területekre adott támogatás a kö-

vetkező években csak  ennek megléte 

esetén jár majd a gazdáknak. Ennek 

ellenére a  két írott törvény mellett még 

mindig ugyanazok a visszatérő problé-

mák kerülnek elő évről-évre: nem tart-

ják egyesek be a közösen megbeszélt és 

sok esetben  villanypásztorral is ellátott 

határokat, legeltetési időket, vetésterü-

leteket. Kaszálókon tesznek kárt az őr-

zés nélkül hagyott vagy őrzött állatok. 

Évről-évre vita van a juhnyájak tavaszi 

és őszi legeltetése körül. Fő téma: Ki me-

het Kődbe, vagy egyáltalán mehet-e ta-

vasszal nyáj a keleti dűlőbe?  

Természetesen a legeltetés kapcsán is 

van kivétel, tisztelet nekik, és a javulás 

is érződik. Vannak olyan gazdák, akikre 

egész évben nincs panasz. Ez el is hang-

zott a gyűlésben. Az állattartó gazdák is, 

egy-két kivétellel, ténylegesen most már 

azért jönnek, hogy tudják, hol járathas-

sák állataikat, úgy, hogy  „mindenkinek 

jusson egy szelet kenyér, ne egy egész, 

csak egy szelet”, ahogy egyik gazda meg-

jegyezte a gyűlésben.  Lassan, de bizto-

san afelé törekednek, hogy a legeltetés 

szabályos keretek közt, mindenki tulaj-

donát figyelembe véve történjen.  Min-

den állattartó gazda meg kell értsen 

néhány nagyon fontos dolgot: állatai-

val a saját vagy bérelt területeken 

legeltethet, illetve  a közbirtokossá-

gén, ha van megfelelő joga vagy enge-

délye a legeltetésre. Minden terület 

magántulajdon! A régi rendszer, 

amikor mindenki állata a mindenki 

területén járt, már a múlté!  Részben 

azért, mert az állattulajdonos nem azo-

nos a kaszáló vagy legelő tulajdonossal, 

részben pedig azért, mert sok esetben a 

bekerített saját kaszálóját nem nyitja 

meg a közösség állatai előtt az állattartó 

sem, mert ott ő sarjút is szeretne csinál-

ni. Ha valaki a saját kaszálóját bekerteli, 

amire egész évben a más állata a lábát be 

nem teheti, akkor az úgy illik, hogy az ő 

állatai se menjenek a senki területére. 

A tulajdont tisztelni kell! Nem csak 

a magunk hasznát kell nézni, amikor 

arról beszélünk, hogy hová csaphatom 

ki az állatot, hanem reálisan  meg kell 

gondolni azt is, hogy mit nyerek én 

ezáltal, és a terület tulajdonossal meg-

vagyok-e egyezve. Ha igen rendben 

van, ha nem, akkor ennek megfelelően 

rendezni kell a számlát. A juhok tava-

szi és őszi legeltetésével egyszerű a 

képlet. Oda mehetnek, ahol a juhtartó 

gazdának a területei vannak, ha nincs 

elegendő terület nyájon belül, akkor le 

kell járni a területtulajdonosokat és 

engedélyt kérni rá. Ennek ez a rendje. 

Olyan gazda nincs, aki úgy használ  

területet Dánfalva határában, hogy a 

szántó vagy kaszáló tulajdonosával ne 

lenne egyezség kötve. Miért lenne az 

állattartók esetében ez másként?  

A helyi tanács álláspontja egyértel-

mű a kődi dűlőt illetően. Tavasszal 

nem mehet egy nyáj sem hátra Kődbe. 

Ősszel pedig legyen ott egy nyáj, de 

tartsák tiszteletben a vetéshatárt, 

ellenkező esetben számoljanak a bír-

sággal. Erre volt  a gyűlésen egy elfo-

gadható változat. Mivel Kőd nem csak 

oltfalvi, hanem városi is, és az a tény, 

hogyha nincs dánfalvi nyáj Kődben, 

akkor  jönnek a szomszédos nyájak és 

úgy is leetetik, ezért egyik évben az 

egyik, másik évben a másik nyáj men-

jen hátra tavasszal is, de tiszteletbe 

tartva az időpontokat, a vetéshatárt, 

stb. De ez csak a területtulajdonosok 

és a legeltetésért felelős bizottság bele-

egyezésével jöhet létre. A tulajdonjog 

szent és sérthetetlen! Végre valahára 

az a néhány gazda is meg kell értse, 

aki még nem akarja érteni: a saját 

hasznot ne a más kárán szerezzük 

meg.  Az állattartás sokat fejlődött 

Dánfalván, sőt vannak mintagazda-

ságok, amelyekre büszke lehet a tele-

pülés. Támogatni kell, ha egy mód van 

rá mindenben, de az nem jogosít fel 

senkit arra, hogy a tulajdonjogot sem-

mibe vegye. 

Fotó: Gál Kálmán 
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Húsvétnapi focitorna 
Both Norbert 

A z előző évekhez hasonlóan, az 

idei évben is nagy népszerű-

ségnek örvendett a Húsvét vasárnapi 

Focitorna, amelyre öt csapat tette 

tiszteletét, ugyanakkor  szép szám-

ban voltak szurkolók is jelen az ese-

ményen. A tornára benevezett csapa-

tok között  volt a veteránnak számító 

Felszeg csapata, valamint a Hokisok 

csapata, de az ifjúság is  három csa-

pattal képviselte magát: Város, Lati-

nok és Fiatalok csapatával. A részt-

vevő csapatok nagy erőbedobással 

játszották végig a bajnokságot a 

sportszerűség jegyében. Az eredmé-

nyek alapján három csapat emelkedett 

ki a mezőnyből: Felszeg, Város, vala-

mint a Hokisok csapata. A szoros me-

zőnyben még az utolsó mér-

kőzés végéig sem lehetett 

tudni, hogy ki nyeri a tor-

nát. Mivel a csapatok kör-

beverték egymást, a vég-

eredményt a gólarány dön-

tötte el. De ugyanakkor a 

fiatalabb generációt képvi-

selő csapatok is derekasan 

helytálltak, megnehezítve a 

bajnokaspiránsok dolgait. 

Íme az eredmények:  

 Hokisok-Város        2-4 

Felszeg-Fiatalok    6-0 

Latinok-Város        2-8 

Hokisok-Latinok    5-2 

Felszeg-Város         1-0 

Hokisok-Felszeg     3-2 

Város- Fiatalok       2-1 

Fiatalok-Latinok    3-3 

Hokisok-Fiatalok   10-5 

Felszeg-Latinok      9-0 

A torna végeredménye a következő-

képpen alakult: az 5. helyen a Lati-

nok csapata 1 ponttal, 4. helyen a 

Fiatalok szintén 1 ponttal, 3. helye-

zést a Hokisok csapata kapta 9 pont-

tal +4 gólarány, 2. helyezett a Város 

csapata 9 ponttal +6 gólarány, 1. hely 

Felszeg csapatának 9 ponttal +8 gól-

arány. A Húsvéti vándorkupát 2019-

ben Felszeg csapata emelhette magas-

ba a  jobb helyzetkihasználás és a lőtt 

gólok arányában.  Felszeg csapata 

Fotó: Süket Sziszi 

Fotó:  

Süket Sziszi 

Fotó: Süket Sziszi 

Hokis hírek 

Á 
prilis  7-én (vasárnap) szervezte meg a Dfv Hokiklub és  a Sport 

Cafe&Pub közösen a Dánfalva Kupának elnevezett jégkorongtornát.  A 

tornán 6 csapat vett részt, amelyen a következőképpen alakult a végső rangsor: 

1. helyezett a Crazy Beavers, 2. helyezett a Domokos, 3. helyezett Stage 

Company, 4. helyezett Dánfalva,  5.  helyezett Csicsó, 6. helyezett  Barátok 

közt 

A következő hétvégén (ápr. 12-13-14) a Stage Company által szervezett tor-

nán is részt vett a  dánfalvi csapat és harmadik helyen végzett, ugyanakkor a 

torna legjobbjai  között  két dánfalvi játékos is díjat kapott: Both Tamás- leg-

technikásabb játékos, valamint Zsigmond Csongor legjobb kapus. 

Csíkdánfalva hokicsapata 


