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A dánfalvi falunapokat 

és kürtőskalács-fesz-

tivált egyesítette a 

hétvégi Csíkdánfalvi 

Gasztro-kulturális 

Napok elnevezésű 

kétnapos rendezvény. 

Szombaton kedve-

zett az időjárás, de a 

vasárnapi hideg eső 

sem riasztotta el az 

érdeklődőket.

Az első alkalommal meg-
s z e r v e z e t t  g a s z t r o -
kulturális napok szombati 

programja a már harmadjára 
megtartott kürtőskalács-feszti-
vállal kezdődött, amelyre kilenc 
csapat nevezett be. Legjobbnak 
a csíkszenttamásiak bizonyul-
tak, őket követte a többségében 
fiúkból álló rákosi, harmadik-
ként pedig a balánbányai csapat 
– ismertette érdeklődésünk-
re Szabó Anita. A rendezvény 
egyik szervezője kifejtette, ha-
bár minden csapat készített 
hagyományos – cukros – kür-
tőskalácsot, azért meghökken-
tőbb finomságok is készültek 
– példaként a sajttal bevont 
csirkemellel töltöttet említet-
te. Hangsúlyozta azt is, hogy a 
csapatokon látszik már az el-
múlt évek gyakorlata, idén sok-
kal felkészültebben vették az 
akadályokat, jelentős figyelmet 
szentelve a tálalásra is. Nap-
közben sport- és ügyességi ve-
télkedők zajlottak, este pedig 
koncertek következtek.

Összevont események

Vasárnap reggel fúvósze-
nével ébresztették a falu né-
pét, majd a tizenegy órától 
kezdődő szentmise után az 

érdeklődők felvonultak a Du-
gás-fürdőhöz. A hideg, esős 
időjárás sem tántorította el a 
helyieket a szabadtéri prog-
ramtól, hiszen érkezésünkkor 
már szép számmal voltak a 
helyszínen. A főzőversenybe 
benevezett hét csapat bográ-
csaiban már rotyogtak az ét-
kek, a további jelenlevők pedig 
a sátrak, ernyők alá húzódva 
hallgatták a felszólalókat. Bőjte 
Csongor Ernő polgármester kö-
szöntőbeszédében elmondta, 
ugyan első alkalommal szer-
vezték meg a Csíkdánfalvi 
Gasztro-kulturális Napokat, de 
korábban is Dugás-fürdő adott 
otthont a helyi falunapoknak 
és kürtőskalács-fesztiválnak 
is – a hétvégi esemény tulaj-

donképpen e kettőt egyesítette. 
Üdvözölte testvértelepülésük, 
Tevel (Magyarország) küldött-
ségét is, megjegyezve, hogy ha-
bár Tolna megyéből érkeztek, 
ők is székelyek – bukovinai szé-
kelyek leszármazottai.

Megható ünnepség

A magyarországi küldött-
ség vezetője, Héri Lászlóné is 
szólt a jelenlevőkhöz, megkö-
szönte a meghívást, amely ré-
vén harmincnégyen utaztak 
a dánfalvi faluünnepre. Te-
vel polgármestere kiemelte, 
a „templomban olyan megha-
tó ünnepségen vettünk részt, 
ami számunkra új és elgondol-
kodtató. Talán nálunk is meg 

kellene keresni a módját, hogy 
ehhez hasonló, a falut és csalá-
dokat összefogó rendezvénye-
ket tarthassunk”. Ezt követően 
hagyományőrző előadásokkal 
folytatódott a program: a gyer-
mektánccsoportok előadása 
után népdalvetélkedőt tartot-
tak, majd nótacsokor követke-
zett a helyi fúvószenekarral 

és meghívottaival. A program 
szerint délután hat órától fel-
lépett a Bojtorján magyaror-
szági countryegyüttes, nyolc 
órától pedig a Retro-Roll zene-
kar adott koncertet. Az utca-
bál után tűzijátékkal zárult a 
rendezvény.

 
KÖMÉNY KAMILLA

Csíkdánfalvi Gasztro-kulturális Napok, azaz falunap és kürtőskalács-fesztivál

„Egybegyúrták” a két eseményt 

A helyi fúvószenekaron nem múlott. A vasárnapi eső miatt egyesek ernyők, mások a sátrak alól figyelték az eseményeket
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Szervező helybéli fiatalok

A dánfalvi polgármester érdeklődésünkre azt is kifejtette, hogy a 
rendezvény szervezői, kezdeményezői a helyi fiatalok, az önkor-
mányzat csak próbálja segíteni munkájukat. Meglátása szerint az 
érdeklődés is azt mutatja, hogy érdemes az ehhez hasonló prog-
ramokat minden évben megszervezni.

Kiszállították Bukarestből a 
sofőrvizsgák gyakorlati részé-
nek rögzítésére alkalmas esz-
közöket Hargita megyébe. Mint 
ismeretes, július elsejétől lé-
pett érvénybe a közlekedési 
törvénykönyv azon módosítása, 
amely szerint hang- és video-
felvétel kell készüljön a sofőr-
vizsgák gyakorlati próbájáról. 
A kamerákat a járművekben 
úgy rögzítik, hogy a menet-
irány szerint az útra nézzenek, 
a videofelvételek adatait pedig 
úgy tárolják, hogy a vizsgázta-
tó neve, illetve a vizsga dátuma 
szerint is ki lehessen keres-
ni a kívánt felvételt. Ezek nem 
lesznek nyilvánosak, és csak 
az illetékes hatóság tekinthe-
ti meg abban az esetben, ha a 
vizsgázó fellebbez egy sikerte-
len vizsga után. Az intézkedés 
először csak Bukarestben és 
Ilfov megyében lépett érvény-

be, majd a hónap eleje óta az 
ország minden megyéjében fo-
kozatosan vezették be. Péntek-
től a Hargita megyei vizsgázók 
teljesítményét is rögzítik – tud-
tuk meg Adrian Pănescutól, a 
Hargita Megyei Prefektusi Hi-
vatal szóvivőjétől. Mint mond-
ta, az eszköz tulajdonképpen 
egy tartóból és egy táblagépből 
áll, ebben van a kamera. A vizs-
gáztatók helyezik fel ezeket a 
műszerfalra, a sofőriskoláknak 
egyelőre nem feladatuk a kame-
rák beszerelése saját járműve-
ikbe. Az eszköz tulajdonképpen 
egy tanú, amely a vizsga mene-
tének törvényességét felügyeli, 
és bár a kamera az utat figye-
li, a hangrögzítő funkciónak 
köszönhetően az utastérben el-
hangzottakat is dokumentálják 
– mutatott rá a szóvivő. 

ISZLAI KATALIN

Kiszállították a kamerákat Hargita megyébe

Tanúként is működő kamerák. Hangot és képet is rögzítenek
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Új lapkézbesítő 
Csíkkozmáson
Felhívjuk a kozmási előfizető-
ink figyelmét, hogy mától Boga 
Veronika látja el a kozmási lap-
kézbesítői teendőket. Veronika 
telefonszáma: 0747–104612. 
Az elmúlt időszak kellemetlen-
ségeiért kozmási előfizetőink-
től elnézést kérünk.

Csihánycsípte 
mesék
Csernik Szende székely me-
semondó érkezik vándorszín-
házával Csíkszeredába július 
18-án délután 6 órára a Csíki 
Székely Múzeumba. A mese-
mondó most először mesél 
a csíkszeredai közönségnek. 
Jegyeket a helyszínen lehet 
megvásárolni előadás előtt, 
gyermekeknek 5 lej, felnőt-
teknek 10 lejbe kerül.




