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Csíkdánfalván délelőtt 10 órakor 

kezdődött az ünnepségsorozat a lovasok és 

fúvósok felvonulásával. Közben fél tize-

negykor az iskolánál, a Petőfi szobornál 

koszorúztak az elöljárók, tanárok és diá-

kok.  

Az ünnepi szentmise után a kultúrház 

előtti emlékműnél folytatódott az ünnep-

ség. Bőjte Csongor-Ernő polgármester ün-

nepi beszédét Becze István, az RMDSZ Csí-

Az RMDSZ Csíkdánfalvi Szervezetének 

munkatársai  segítenek a Román Posta 

által kézbesített, a magyarországi ország-

gyűlési választásokra leadható szavazó-

laphoz tartozó azonosító nyilatkozat kitöl-

tésében, valamint a levélszavazat bizton-

ságos célba juttatásában. 

Magyarországi országgyűlési  

választások - 2018. április 8. 

Tisztelet a bátraknak! 
Március 15. Csíkdánfalván 

ki Területi Szervezete ügyvezetőjének fel-

szólalása követte. 

Farkas Mária vezényletével a katonakó-

rus az alkalomhoz illő Kossuth-dalokat 

adott elő, majd Szabó Katalin és Csáki Sa-

rolta tanárok felkészítésével  a Petőfi Sán-

dor Iskolaközpont diákjai szerepeltek. A 

fúvószenekar előadása alatt koszorúzás 

zajlott. A műsorok végén pedig elénekelték 

nemzeti imánkat és a székely himnuszt.   
Szabó Imre 

A magyar állampolgárokat arra kérjük, ápri-

lis 6-ig juttassák el a szavazatukat tartalma-

zó, lezárt borítékot a település felelőseihez 

vagy április 7-ig Magyarország Csíkszeredai 

Főkonzulátusára.  

Both Norbert (0747 224 300), Dobos Zsolt 

(0744 435 816), Szabó Imre (0754 274 614) 
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Népemért vállalom 
Bara Ferenc plébános 
 

F olyó év április 7-én este 7 

órás kezdettel a Mustármag 

Énekegyüttes előadja templo-

munkban a „Népemért vállalom” 

című, Márton Áron püspök életút-

járól szóló zeneművet. Mostanig 53 

alkalommal mutatták be Magya-

rország és Erdély különböző hely-

ségeiben a nagy sikernek örvendő 

művet. Az előadásra, melyben dán-

falvi gyerekek is közreműködnek, 

tisztelettel és szeretettel hívom és 

várom a falu népét. 

Azért, hogy az előadásba jobban be 

tudjunk kapcsolódni, alábbiakban is-

mertetem a székely püspök rövid élet-

rajzát.                                             
 

1896. augusztus 28-án született 

Csíkszentdomokoson. Az elemi négy 

osztályt szülőfaluja római katolikus 

Népiskolájában, a gimnázium három 

évét Csíksomlyón, a hetedik gimnáziu-

mi osztályig Csíkszeredában, majd a 

VIII. gimnáziumi osztályt Gyulafehér-

váron végzi és ott is érettségizik 1915. 

június 12-én. 

Érettségi után három nappal június 

15-én bevonul katonai szolgálattételre. 

1915 októberétől 1916 júniusáig Dober-

dónál harctéri szolgálatot teljesít és itt 

sebesül meg először. 1916 szeptemberé-

től 1917 decemberéig Ojtozban teljesít 

katonai szolgálatot, ahol másodszor 

sebesül, majd 1918 júniusában 

Asiagoban a harctéren harmadszor is 

megsebesül. 1918 és 1920 között, haza-

térve otthonába földműveléssel foglal-

kozott és egy fakitermelő vállalatnál 

tisztviselőként dolgozott. A gyulafehér-

vári teológiát 1920. október 11-én 

kezdte el. A teológia befejezése után, 

Majláth G. Károly püspök szentelte 

pappá 1924. július 6-án. 

Pappá szentelése után először 

Ditróba, 1925. július 1-én Gyergyó-

szentmiklósra kap kápláni kinevezést, 

majd 1926. augusztus 1-ével ugyanitt 

hittanári kinevezést is kap az állami 

főgimnáziumba. 1928. július 1-től egy 

évig a marosvásárhelyi római katoli-

kus főgimnázium hittanára, ismét egy 

évig verestoronyi plébános és tanulmá-

nyi felügyelő, 1930. október 1-től 

Gyulafehérvárott püspöki udvari káp-

lán és levéltáros, majd 1932. szeptem-

ber l-el püspöki titkár lesz. 1932. októ-

ber 1-i hatállyal megbízást kap a ko-

lozsvári egyetemi és főiskolás ifjúság 

lelkipásztori gondozására, négy év 

múlva kolozsvári helyettes plébános, 

majd 1938. augusztus 21-én plébánosi 

kinevezést kap a kolozsvári Szent Mi-

hály plébániára. 1938. szeptember 14-

én a Szentszék Márton Áront megbízza 

a gyulafehérvári egyházmegye kor-

mányzásával, december 24-én Xl. Pi-

usz pápa gyulafehérvári megyéspüs-

pöknek nevezi ki, püspökké a kolozsvá-

ri Szent Mihály templomban Andrea 

Cassulo apostoli nuncius szentelte 

1939. február 12-én. 

1944. május 18-án Kolozsváron a 

papszenteléskor mondott beszédében 

kemény szavakkal bírálja a magyaror-

szági zsidóság megkezdett deportálá-

sát, majd május 22-én levelet ír a ma-

gyar belügyminiszterhez, a Kolozs vár-

megyei főispánhoz és rendőrkapitány-

hoz, amelyben a zsidók deportálásá-

nak leállítását követelte. 1946. január 

28-án hivatalos levelet intéz Petru 

Groza miniszterelnökhöz, amelyben az 

erdélyi magyarság tűrhetetlen helyze-

tét tárja fel. 1948. augusztus 3-4. ér-

vénybe lép a Román Népköztársaság 

kultusztörvénye, amely államosítja az 

egyházi iskolákat, és csak három kato-

likus püspökséget ismer el. A tíz püs-

pök közül hetet kényszernyugdíjba kül-

denek, amit mind a hét visszautasít. 

Október 7-én a katolikus püspökök 

tiltakozó levelet intéznek Parhon el-

nökhöz és Groza miniszterelnökhöz az 

Egyház jogait és a lelkiismereti sza-

badságot sértő intézkedések ellen. Erre 

a kormány mind a hét letett püspököt 

börtönbe záratja. Szabadon maradt 

még három, köztük Márton Áron püs-

pök is, akit az 1949-es öt hetes 

bérmaútján egyre nyíltabb támadá-

sok érik az állami szervek részéről. 

Bérmaútjáról hazaérve, június 21-én 

Bukarestbe hívják azzal az ürüggyel, 

hogy a katolikus alapszabályzat ter-

vezetét megtárgyalják. Ekkor tartóz-

tatják le a Gyulafehérvárról Tövisre 

vezető útszakaszon. Az ítéletet fölötte 

a bukaresti katonai hadbíróság 

mondja ki 1951. július 30-án, ami 

életfogytiglani börtönt jelent. Bünte-

tését azonban 1955. január 3-án a 

Nagy Nemzetgyűlés prezidiuma fel-

függesztette és így került haza Gyula-

fehérvárra március 24-én. 1955 és 

1956-ban a püspök bérmaútjai való-

ságos diadalmenetek voltak, amit a 

hatóság nem nézett jó szemmel. Így 

került sor 1957-ben a szobafogságra, 

ami tíz évig tartott. A kényszerlak-

helyre vonatkozó tilalom feloldását, 

Kőnig bécsi bíboros látogatása vál-

totta ki 1967. november 22-én. Sza-

badulása után 1968 nyarán bérmaút 

keretében végiglátogatja egyházme-

gyéjét, 69-ben részt vesz Rómában a 

püspöki szinóduson. Az állandó küz-

delem és harc, amit Márton Áron 

népéért és egyházáért vállalt, próbá-

ra tette testi   egészségét is, ezért je-

lentkezett 1974 májusában a beteg-

ségnek olyan jele, ami orvosi beavat-

kozást igényelt. Betegségére hivatkoz-

va 1976 és 1980 között ötször kéri 

felmentését az egyházmegye kor-

mányzása alól. Az ötödik lemondását 

fogadja el II. János Pál pápa 1980. 

február 2-án. 

Súlyos betegségét, szenvedését nagy 

türelemmel hordozta 1980. szeptem-

ber 29-én bekövetkezett haláláig. 

1992. november 17-én a Szentszék 

elfogadta szentté avatásának beindí-

tását. Azóta imádkozunk azért, hogy 

nagy püspökünket a szentek között 

tisztelhessük. 

Márton ÁronMárton ÁronMárton Áron   
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Kajtár Klára óvónő 
 

Szalai Borbála: Március 
Vízdermesztő zimankós tél, 

messzire fuss! 

Nem látod, hogy  

megérkezett március?! 

El is tüntet minden nyomot utánad, 

fölszárítja a tükröző  tócsákat. 

Március a tavasz első futása: 

bársony barkát tűzdel ki a fűzfára. 

Simogatva rügyet, bimbót kelteget, 

eltakarít minden komor felleget. 

Szedd a lábad zimankós tél,  

messzire fuss! 

Hogyha nem mégy,  

úgyis elűz március! 
 

M ozgalmasan zajlottak az óvodá-

sok hétköznapjai. 

Jégen járó Januárban az óvodás gyer-

mekeknek az idő múlásával, az  év-

szakok, hónapok, hetek, napok váltako-

zásával, az időrendi tájékozódással 

kapcsolatosan gyarapodtak tapasztala-

taik. Mindez mesék, mondókák, dalok, 

versek és sok játék segítségével való-

sult meg. Sikerült megtapasztalniuk a 

tél  szépségeit is.  A téli kísérletek idén 

sem maradtak el. Olvasztottak, fa-

gyasztottak, párologtattak és sokat 

játszottak a hóban. Téli sportokat, játé-

kokat ismertek meg és próbáltak ki: 

nem maradt el a szánkózás, a korcso-

lyázás, és a hógolyózás sem.   Január 

18-án megemlítettük a Hóemberek Vi-

lágnapját. A friss havazás hatalmas 

hóemberek készítésére motiválta a ki-

csiket. Az iglú építéssel is próbálkoztak 

kisebb nagyobb sikerrel.  A hideg na-

pokon gondoltunk az itthon telelő ma-

darakra, akiknek egy madárvendéglő-

vel kedveskedtek a gyerekek. 

Fagyot fújó Februárban, a Húshagyó 

keddi jelmezbálon, mindenki a ked-

venc jelmezébe bújva, ünnepelte a far-

sang végét, így készülve egy újabb 

lecsendesedésre, egy ünnepre. Ebben 

a hónapban, a hideg, meleg és mérsé-

kelt földrészek állataival foglalkoz-

tunk. Az ismereteket ezúton nem ta-

pasztalatok által szerezték a gyere-

kek. Könyvek, folyóiratok, makettek, 

segítségével, művészeti és kézműves 

foglalkozások által jutottak új ismere-

tekhez a témával kapcsolatban. Ezt 

egy kiállítás zárta.  A kiállítás a gyer-

mekek alkotásait tartalmazta. A kon-

tinensek állatai, a Közösségi nevelés – 

gyakorlati tevékenységein és a Művé-

szi-alkotó tevékenységeken  készültek. 

Képzeletben:  „találkoztak az erdeink 

állataival, a sarkak lakóival, és  egy 

hétig távcsőből figyelték a szavannák 

színes állatvilágát”. 

Rügymozdító Márciusban a fiúk 

márciuskával és virággal kedvesked-

tek a lánypajtásaiknak. A Nők Napja 

alkalmából minden gyerek szeretet-

tel gondolt azokra a nőkre akik a 

környezetében vannak: anyákra, 

lánytestvérekre, nagymamákra. Sa-

ját készítésű ajándékokkal lepték 

meg a nő szeretteiket. 

 Március 15-e a nemzeti hovatarto-

zásunk alapjait adja az óvodai neve-

lésben.  Ezt a tudatosságot a kisgye-

rekek is az ünnepi koszorúzással 

élték meg. Az ünnep hangulatát a 

mesélések, a képeskönyvek forgatá-

sa, az ide illő dalok, versek meghall-

gatása adta és a közös tevékenysé-

gek, játékok fokozták.   

Ebben a hónapban a környezetünk 

állataival: a házi állatokkal, - szár-

nyasokkal,  – kedvencekkel és a vidé-

ki élettel foglalkozunk. Ez a projekt 

már a közvetlen tapasztalatok által 

zajlik.  Kedves szülők közreműködé-

sével tartottunk egy állatsimogató 

délelőttöt, amelyről élményekkel telí-

tődve tértünk vissza az óvodába.     

22-én egy pantomim előadáson vesz-

nek részt a kicsik: Puffi visszatér a 

dánfalvi Óvodába.  A Víz világnapjá-

nak megemlítése idén sem marad el. 

Energiával és jókedvvel de 

„lecsendesülve” készülünk a legszebb 

tavaszi ünnepünkre, a Húsvétra.  

Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívá-

nunk! 

Tavaszvárás az óvodában 
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Hírek, események a Petőfi Sándor Iskolaközpontból 

A z idén is méltóképpen búcsúztat-

tuk a telet, hiszen újra megszer-

vezésre került a farsangtemetés, Illés 

búcsúztatása. Az ünnepség hangulatát 

emelték az erre az alkalomra készült 

és készített előadások, melyeket az 

osztályok kreatívabbnál kreatívabban 

oldottak meg. 

Intézményünk is csatlakozott 2018. 

február 20-án a tizedik alkalommal 

m e g r e n d e z e t t  N e m z e t k ö z i 

Felolvasómaratonhoz. 

Idén Petőfi Sándor mű-

veit olvastuk, születé-

sének 195. évfordulójá-

ra, illetve Az apostol 

megírásának és az 

1848-as forradalom 

kitörésének 170. évfor-

dulója alkalmából.  

Iskolánk tanárai és 

diákjai aktívan bekap-

csolódtak. A tanórákon 

történő felolvasás mel-

lett a szünetekben is 

Petőfi verseket hallgat-

tunk híres színészek 

tolmácsolásában.  

Célunk megegyezett a 

felolvasómaraton céljá-

val: a magyar irodalom 

kiemelkedő személyiségeinek munkás-

sága révén felhívni a figyelmet az olva-

sás fontosságára és szépségeire. 

2018. március 1-jén került sor a Rá-

kóczi Szövetség Helyi Szervezetének 

alapító ülésére, amelyen megtisztelt 

jelenlétével Petrovay László és Nagy 

Domokos István. Ismertették a szövet-

ség múltját és működését, illetve a 

2018-as programokat. Intézményünk-

ből 17 diák lett tagja az alapított szer-

vezetnek. 

A római katolikus vallás tantárgy-

verseny megyei szakaszán Zsók Ákos 

VII. osztályos tanuló képviselte isko-

lánkat. Nagyon szép eredményt ért el, 

harmadik helyezettként részt vehet a 

verseny országos szakaszán, ami ápri-

lis 3-5 között, Nagyváradon lesz meg-

szervezve. 

Településünk intézményében tevé-

kenykedő Rovó osztag idén, immár 

ötödik alkalommal vett részt a Csík-

szeredában megszervezésre kerülő XI. 

Csíki Rovásírásversenyen. Szokásunk-

hoz hűen először gondoskodtunk arról, 

hogy verseny közben a hasunk ne ko-

rogjon, éppen ezért a kezdő lépésünk-

kel a gyomrunk után mentünk. Ezt 

követte az utunk fő célja, amely kor-

osztálytól függően három kategóriá-

ban zajlott: III-VI. osztály, VII-VIII. 

osztály, és IX-XII. osztály. Főbb köve-

telmények a versenyen: a rovás írás-

módja, olvasása, összerovása, történel-

mi múlt és a számrovás voltak, kate-

góriától függően. Idén is a szorgalmas-

ság jellemezte csapatunkat, hiszen öt 

díjjal térhettünk haza.  

Eredményeink:  

I. kategória (III-VI. osztály):  

1. hely: Fábián Barbara (VI. osz-

tály),  

2. hely: Horvát Anita (VI. osztály),  

3. hely: Horvát Tünde (VI. osztály)  

II. kategória (VI-VIII. osztály):  

3. hely: Zsók Gabriella (VII. osz-

tály)  

III. kategória (IX-XII. osztály)  

1. hely: Miklós Nándor (X. osztály)  

Ezúttal is köszönjük a versenyzők-

nek lelkességüket, és a 104. Ady End-

re cserkészcsapatnak a szervezést! 

2018. március 10-én a romániai ma-

gyar kisebbség történelme és hagyo-

mányai tantárgyverseny megyei sza-

kaszán iskolánk diákjai is részt vet-

tek. VI. osztályos tanulókból 29 csa-

pat, a VII. osztályosokból 21 csapat 

versenyzett. Az iskolánk képviseleté-

ben indult két csapat dicséretben ré-

szesült: a VI. osztályból Bőjte Barba-

ra és Simon Ákos, A VII. osztályból 

Rusu Attila és Zsók Ákos  verseny-

zett. Örülünk diákjaink sikerének, 

gratulálunk nekik. 

Iskolánk, községünk ebben az évben 

is méltóképpen részt vett az 1848-as 

szabadságharc tiszteletére szerve-

z e t t  r e n de z vé n y s o ro z a t ba n . 

Az ünnepi sorozatunk Petőfi Sándor, 

mint a szabadság megtestesítőjének 

szobránál kezdődött koszorúzással. 

Ezt követte az ünnepi szentmise, 

majd lovas felvonulás és a férfikórus 

is lélekmelengető, buzdító nótákkal 

tette szebbé az ünnepünket.  

Zárásként pedig iskolánk diákjai 

készültek egy na-

gyon látványos, és 

különböző jelké-

pekkel teletűzdelt 

előadással. 

2018. március 16-

án intézményünk-

ben megrendezésre 

került, immár XII. 

alkalommal  a 

„Föltámadott a 

tenger” elnevezésű 

i r o d a l m i -

történelmi vetélke-

dő. 

Vetélkedőnk témá-

ja az idén iroda-

lomból Petőfi erdé-

lyi állomáshelyei-

hez kapcsolódott, 

míg történelemből a forradalom előz-

ményei, a reformkor és a nemzeti 

ébredés időszaka játszott szerepet. 

Felhívásunkra nyolc iskola vála-

s z o l t ,  C s í k c s i c s ó t ó l 

C s í k s z e n t d o m o k o s i g . 

A gyermekek lelkesen dolgoztak, 

lázasan törekedtek a feladatok meg-

oldására. A verseny eredményeként 

első helyezést ért el a csíkkarcfalvi 

Mártonffy György Általános Iskola 

c s a p a t a ,  m á s o d i k  l e t t  a 

csíkszentdomokosi csapat a Márton 

Áron Általános Iskolából, a harma-

dik helyezés pedig a csíkcsicsói Kájo-

ni János Általános Iskola csapatát 

illette. 

Köszönjük a gyermekeknek a rész-

vételt, a felkészítő tanároknak a be-

fektetett munkát. 

Ugyanakkor köszönetet mondunk 

versenyünk támogatásáért a 

Csíkdánfalvi Közbirtokosságnak, 

Szász Jánosnak, az ISAPUR KFT-

nek és a Csíkdánfalvi Polgármesteri 

Hivatalnak is. 

A Petőfi Sándor  

Iskolaközpont pedagógusai 
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Dobos Melinda 

Felcsík Kistérségi Társulás 
 

A  karcfalvi székhellyel rendelkező 

Felcsík Kistérségi Társulás 

könyvbemutatóra hívta az érdeklődő-

ket 2018. március 3-án, melyre 

Csíkszentdomokoson, a Községháza 

dísztermében került sor. 

A Felcsík Kistérségi Társulás 2014-

ben hirdette meg először Vers- és pró-

zaíró pályázatát a felcsíki V-VIII osztá-

lyos tanulók körében. 2017-ig minden 

évben más témakörrel indítottuk útjá-

ra programunkat és évről évre nőtt a 

beérkezett alkotások száma. Több mint 

300 mű érkezett be hozzánk, amelyből 

összesen 36 díjazott vers és prózai al-

kotás került ki. „A Hargitától 

Holvanig” c. kiadvány ezt a 36 alkotást 

tartalmazza azokkal az illusztrációkkal 

ellátva, amelyeket szintén felcsíki diá-

kok készítettek Csíkszentdomokoson 

Oláh Katalin rajzoktató koordinálásá-

val. A beérkezett alkotások szakmai 

kiértékelését minden évben Lövétei 

Lázár László költő, műfordító végezte, 

ugyanakkor ő volt az, aki ennek a kiad-

ványnak a szerkesztését és címadását 

is vállalta. Ez az „ízig, vérig” felcsíki 

kiadvány „A Hargitától Holvanig” cí-

met kapta, a következő indoklással: 

„De hol van az a Holvan? És tíz- húsz-

akárhány év múlva fogja-e még érde-

kelni - éljenek a Hargita alatt, akár a 

Holvanban - e kötet szereplőit az iroda-

lom? (...) Itt és most örülnünk kell an-

nak, hogy az okos kütyük világában 

még mindig került több tucat diák, aki 

egyáltalán hajlandó volt elgondolkodni 

a pályázat (korántsem egyszerű) témá-

in, sőt: le is írta azt, ami eszébe jutott, 

nyelvet és formát keresve gondolatai-

nak.” (L.L.L.) Ezúton minden tanuló-

nak itt is szeretnénk gratulálni és kí-

vánjuk Nekik, hogy a jövőben se lan-

kadjon a magyar irodalom iránti szere-

tetük, hanem éljék és éltessék mindazt, 

amit elődeik és a jó Isten adott ajándé-

kul számukra!  

A díjazottak között volt egy 

csíkdánfalvi tanuló is, aki 2014- ben 

második helyezett, 2015-ben első helye-

zett lett. A tanulót Szabó Ilonának 

hívják, akinek ezúton is gratulálunk és 

köszönjük, hogy tehetségével öregbíti 

Csíkdánfalva hírnevét e téren is.  

Az alábbiakban olvashatják Ilona 

díjazott alkotásait:  

2015, I. hely, Témakör: Mondák, 

legendák, szóbeszédek  

A csíkországi maratonista 
Hideg nap van. Mivel tanulnivaló 

úgy sem akad, nagymamámhoz me-

gyek. Amint bemegyek, egy nagy levél-

kupac közt térdel. Diadalmasan bök 

egy képre, melyen számtalanszor lá-

tott, tömzsi ember köszön vissza. Ma-

ma erre buzgó hadarásba kezd, majd 

elmond róla mindent, hogy ő a mi ro-

konunk, és hogy miként került a csalá-

di házba. 

Csíkország első maratonistája, 

olmipikonja nem volt más, mint Gáll 

Lajos. Felcsík szívében, egy átlagosnak 

mondható faluban látta meg a napvi-

lágot egy 1900. október 15-ei napon. 

Délelőtt született, ami akkoriban azt 

jelentette, hogy valamire való ember 

lesz. Ezt élete során sokszor be is bizo-

nyította. 

Anyja megözvegyült, másodszor férj-

hez ment a szintén sokgyerekes özv. 

Szabó Józsefhez. A túl népes család és 

a nehéz megélhetési körülmények ko-

rán önállóságra szólították a kis La-

jost. Brassóba ment hamubasült pogá-

csával teli tarisznyával szerencsét pró-

bálni, hogy eltanulhassa a szabó mes-

terség minden csínját-bínját. Előbb 

inas, majd mesterlegény és később 

mint mester jól menő műhelyt alapí-

tott.  

Ekkor döbbenek arra, hogy valójá-

ban egy olimpikon volt az én mostoha 

felmenőm. Sőt, még arra is, hogy mi-

lyen nehéz volt az ő élete. De mama 

gyorsan hadar, így még sok információ 

birtokosa leszek. 

A két világháború közti Brassó pezs-

gő kulturális és sport élete a világra 

nyitott Lajost magával ragadták.  

Előbb csak érdeklődőként, majd aktív 

résztvevőként tűnt fel a maratoni fu-

tásban. Hamar beleszeretett e sportba, 

habár kezdőként életkora nem volt op-

timális. De ezzel szemben nagyon eltö-

kélt volt. 

Az 1930-as éveket követően hatszor 

volt Románia bajnoka maratoni futás-

ban és háromszor nyert Balkáni baj-

nokságot ugyanebben a számban. Ér-

dekesség, hogy 1935-ben Károly román 

király Bukarestbe hívatta, ahol szemé-

lyesen tüntette ki mint az év sportoló-

ját. 

Ennek ellenére gyakran szembe kel-

lett néznie a gáncsoskodókkal, az ak-

kori sporttal való nemtörődömséggel. 

Egyszer nemes keserűséggel meg is 

jegyezte:,,Nem akarok a görög atléták 

példájára célozni, ahol az állam hó-

napokon át treníroztatja a futókat, 

hiszen köztudomású, hogy én az úti-

költségen és a legszorosabb ellátáso-

mon kívül soha semmit nem kaptam.’’ 

Mama továbbra is kutat, mire meg-

lepődötten kap elő egy régi, kopott és 

elnyűtt levelet és ismét ecsetelni kezdi, 

hogy  hőn szere t e t t  fa luját , 

Csíkdánfalvát gyakran látogatta Gáll 

Lajos, amikor csak tehette. Mivel apja 

korán elhalálozott, anyja keblén kere-

sett menedéket. Erről tanúskodik  ez 

a  képeslap, hátán egy rövid  szöveg-

gel, amit hangosan fel is olvas:  

1938. szeptember 14. 

,,Édesanyám! 

Tudatom, hogy szerencsésen 

megérkeztem Belgrádba, 18-án 

lesz a verseny. Magam remélem 

a legjobbakat. Nagyon szép vá-

ros, különösen lehet szórakozni. 

Amint hazajövök, ígérem me-

gint látogatom. Üdvözlöm a ro-

konokat, 

                                 Csókolom!” 
 

Ezt a képeslapot hiteles dokumen-

tum őrzi, amely a Szabó család birto-

kában van. Büszkén húzza ki magát, 

elvégre ő őrizte évtizedekig a levelet, 

majd egy régi újságcikkre is rámutat, 

m e l y b e n  l e í r j á k  a  m i  

,,olimpikonunkat’’. Ismét történet kö-

vetkezik, mely szerint: 

1936-ban részt vett a berlini olimpi-

án, amelyen az előkelő 23. helyen vég-

zett, melyről így írt a  Brassói  Lapok 

nevű újság:,,56 versenyző indult, ele-

inte Zabala vezetett, majd visszaesett, 

és a japán  Son győzött 2 óra 19 perc-

cel. Gáll szépen szerepelt, ő 2 óra 55 

perces időeredménnyel a 23. helyen 

végzett, ami a nagy versenyen jó ered-

ményt jelent”.  

Észreveszem, hogy mama kedve 

lankad. Egy szomorú történettel áll 

elő, mely a román állam szemszögé-

ből megvilágítva nem valami szép:                                                                                                         

- Sajnos akkoriban nem volt sok pén-

ze a szövetségnek, így a költségek 

megfizethetetlenek voltak. De a Gaze-

ta Sporturilor gyűjtést szervezett, így 

indulhatott Lajos bátyád. De a 60 

indulóból 20. lett a párizsi 

maratonon, ami sokat számított... -itt  

szünet következett, majd egy újabb 

újságot vett elő, amiből megtudtunk 

néhány  fontos információt:    

A Hargitától Holvanig 

(folytatás a 6. oldalon) 
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A Hargitától Holvanig 

Gáll Lajos a világ egyik leghíre-

sebb(!!) futóversenyén a Kassai 

Maratonon 1935-ben és 1937-ben a 

harmadik, 1936-ban pedig hatodik 

helyezést ért el. Érdekesség, hogy ekkor-

tájt a maraton Kisantant Bajnokság-

nak is számított, tehát kisantant baj-

nok lett. 

Aztán egy új gondolat ötlik a fejébe, 

de most már rosszalló hangnemben, 

amit velem meg is oszt: 

- De tudod-e hogy ő ilyen vegetáriá-

nus volt...ilyen ,,bicsérdista”?! Dédapád 

magyarázta, hogy egyebet reggelire 

nem ett, csak behozott egy fej vörös-

hagymát, s kujakkal egy jó nagyot ütött 

rá s aztán megette túróval. 

Pedig dédtátád, apósom 

mondta, hogy legalább egy 

szilak kenyeret egyék hozzá, 

de ő mosolygósan tovább 

früstükölt. 

Ekkor szemöldöke felenged 

és dicsérően elmondja, hogy 

Gáll Lajos szabóműhelye 

sporttevékenységei mellett még 

működött Brassóban. Hiába, 

a falusi öregek nem tágítnak 

az elvüktől, miszerint a ke-

mény munka az igazi, a futás 

csak a városi uraknak való. 

Tovább olvasom az újságot, majd 

levonom azt a következtetést, hogy egy 

új élet kapuja egy új klub. Ez viszont 

költözésének volt tulajdonítható, misze-

rint a 2. Bécsi döntés következtében 

költözött Sepsiszentgyörgyre. Ebben 

volt hazafias, és nem utolsó sorban 

testvéri identitás. Ezek következtében 

igazolt át a Kolozsvári AC-hoz, és 

színeiben1942-ben és 1943-ban felvidé-

ki versenyen, melyeken második, utób-

bin harmadik helyezést ér el. Ez persze 

szenzációs eredmény, túl a 40. életévén 

... 

- De aztán ő is meghalt. Mama ismét 

belefogott a mondanivalójába. 

- Sajnos a halál mindenkit magával 

ragad, legyen az öreg vagy fiatal. Gáll 

Lajost sajnos eléggé hamar magához 

szólította a Jó Isten. Ő a második vi-

lágháború vége felé hívatták be. 1944-

ben áldozat lett, három más katonával 

és szoros barátságban lévő Győrffi Pé-

terrel. Őket pedig a szovjetek lőtték le. 

Hamis állításokkal vádolták, mint pél-

dául a kémkedés. Parajdon érte a hősi 

halál. 

Aztán felállok és közel megyek a 

könyvespolchoz. Leveszem az egyik 

csíkdánfalvi monográfiát.  Majd a 

végére lapozok és szembeötlik a fényké-

pe. Fiatal volt és már el is kellett men-

nie. Aztán tovább és tovább lapozok... 

Emlékét a sepsiszentgyörgyi kopjafa 

jelzi, ugyanakkor Sepsiszentgyörgy a 

nyughelye, ahol már csendesen pihen. 

Szülőfalujában a sportcsarnok viseli 

az ő nevét. Három megye magáénak 

vallja, mégis csak Dánfalva az ő falu-

ja. Ahol először lépdelt és ahol először 

láthatták sírni, vagy éppen nevetni... 

Az élet bárhová sodorta, ő futó volt, de 

a szíve legmélyén mindig is szabó sze-

retett lenni és a mi Szabó családunk-

hoz tartozni. Akárhogy is volt, a mi 

családunkhoz tartozott és büszke va-

gyok arra, hogy minden nap azon az 

udvaron szaladgálhatok, amelyen egy-

koron ő futott. 

Lelke az udvarunkon lebeg, várván, 

hogy valaki az ő dicsőséges nyomdoka-

iba lép. Ez az az udvar, ez az én ottho-

nom és soha semmiért nem cserélném 

el ezt az udvart. 

 

2014- II hely, Témakör: Versek, 
mesék, karcolatok- szabadon 

Suli-buli 
 

Kezdődik a suli,  

S vele együtt a nagy bulik.  

Itt van ez az iskola,  

Mely sok diák nagy sóhaja.  
 

Itt van ez az építmény,  

Mely mindenki szívének egy érintés,  

Tábla és a pad,  

Iskolába megyek még ma.  
 

Itt a füzet és a toll,  

Meg a jeggyel teli napló.  

Itt a sok könyv, sorakoznak,  

És nagyon olvasottak.  
 

Matekóra következik,  

A tanár jó jegyekkel nem bővelkedik.  

A táblán az egyenlet.  

S a rosszaságért egyenget,  
 

Ám az óra dögunalom,  

Bár a tanár tiszta önuralom.  

Undok, sovány, nagyon magas,  

A beköpésekért ki is akad. 
 

Szól a csengő = szünet. 

Ilyenkor mindenki hülye.  

A folyosó is zúg… 

A kulccsal az ajtó bezárul.  
 

Jönnek hátra a „nagyok”,  

Ők a legjobb spanok.  

Folyik a pletyka, mint az árvíz,  

Miközben mindenki fázik.  
 

Vége a szünetnek, a csengő szól,  

Erre mindenki beszól,  

Tudjuk, hogy ezt az órát bánom,  

Ez az óra nem leányálom.  
 

Már jön is hátra a tanár,  

Az a kicsi galád,  

Alacsony és nagyon komor,  

Szíve olyan, mint az ólom.  
 

Jelentés következik,  

Enci félelme bekövetkezik… 

Kimegy ő felelni,  

De a jegyet nem emelik… 
 

Pad alatt a telefon,  

Azon is az elektro, 

Ha engem rajta kapnak,  

Bizony ki is csapnak.  
 

Végre vége ez a tétel,  

Szünet van, éljen az étel. 

Mikor ez is elvégződik,  

Enci a rágóval kérődzik.  
 

Ez a nap is véget ér,  

A füzet otthon házit kér.  

Véget ér egy pénteki nap,  

A misét már elkezdte a pap.  
 

Hazafelé menet,  

Pasi mustra folyik éppen.  

Kiértékeljük a napot,  

Az eredmény pedig elég rossz.  
 

Befejezem a versemet,  

Mint minden költő rendesen.  

Ha tetszett, lájkolj,  

Ha nem, csak tátogj.   
 

 

(Folytatás az 5. oldalról) 
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Gál Kálmán 
 

A  Felcsíki műjégpályán 2017. de-

cember 28-29-én  történelmi ese-

ménynek lehetett tanúja az, aki elláto-

gatott  a Dánfalvi Hokiklub rendezvé-

nyére. A dánfalviak a helyi jégkorong-

sport életének fél évszázadát ünnepel-

ték. Mérföldköveinek, fontosabb moz-

zanatainak bemutatása, és ezt a múl-

tat átélt, annak alakulását befolyásoló 

emberek megszólaltatása volt a célja a 

rendezvénynek, amelyet egy komoly 

dokumentálás előzött meg. A rendez-

vényszervezést, a múlt kiaknázását 

nagyban segítette a már 2012-ben meg-

szervezett hasonló rendezvény, ame-

lyet  a 45 éves jubileumra szervezett a 

klub. Akkor felhívást tett közzé a klub, 

és a könyvtáros digitalizálta az összes 

képanyagot, régi újságcikket, oklevele-

ket és más bizonyító iratokat, amit a 

falubeliek behoztak. Ezzel az alkalom-

mal a régi idők újságaiból a Hargitá-

ból, az Előré-ből próbált még részlete-

sebb információkat megszerezni  Szabó 

Imre könyvtáros és Farkas Mária  nyu-

galmazott pedagógus. Ők segítették ezt 

a munkát, de a legértékesebb anyagot 

a dánfalvi iskola egykori igazgatójá-

nak, Györgyicze Vilmosnak újságcikk 

gyűjteménye jelentette. Ezek az anya-

gok, amelyeknek csak kis része tudta a 

bemutató anyag részét képezni a nagy 

írott anyagmennyiség miatt, a könyv-

tárba kerültek elhelyezésre, hogy az 

érdeklődő felek bármikor áttanulmá-

nyozhassák. A cikkek dokumentálják a 

’60-as évek végén a ’70-es évek elején 

zajlott eseményeket, sok esetben rész-

letesen kitérve a dánfalvi hoki terén 

elért megvalósításokra, a kitűnő ered-

ményekre és a legjobb játékosokra is. 

Ezekből az anyagokból, valamint a 

bemutatón hozzászólók elbeszéléseiből 

kiderült, Dánfalván nemcsak a közjó-

ért, a falu fejlesztéséért, annak építé-

séért, hanem a sportért is kemény 

közösségi összefogás volt tapasztal-

ható minden időben. Így épült meg 

1967-ben az első hokipálya palánkja 

többnyire a játékosok által otthonról 

összehordott deszkákból, amelyet 

1969-ben a Csíkszeredából lebontott 

és Dánfalván újjáépített palánk cse-

rélt le, már ekkor éjszakai megvilágí-

tást is kapott a pálya. Majd 1983-ban 

ismét, mint az Előre kupa házigazdá-

ja teljesen új pályát építettek a helyi-

ek lelátóval, világítással. Ezek több-

nyire közmunkából valósultak meg 

és sok esetben akár felelősségre 

vonható beszerzéseket vittek végre 

a vezetők, hogy ezáltal előbbre vi-

gyék a helyi hoki fejlődését.  A ki-

lencvenes években a helyi iskola 

önkormányzati segítséggel cserélte 

le a régi palánkot, 2004-ben pedig a 

jelenleg működő hokiklub tagjai  

önkormányzati segítséggel újítot-

ták fel a lelátót, az öltözőket, a víz-

hálózatot, eredményjelzőt, világí-

tást, bútorokkal egészítették ki az 

öltözőket a csíkszeredai jégpályától 

kapott bútorzattal. 2009-ben a köz-

birtokosság adományaként kapott 

új palánkot a jégpálya. A bemuta-

tón sorban kaptak szót a dánfalvi 

iskola volt és jelenlegi igazgatói 

elbeszélve a fent említett megvaló-

sításokat. Márton István pedig 

mint a dánfalvi hokibot-gyártás 

főkezdeményezője elmondta, hogy a 

’80-as évek közepén hokibotot is 

gyártottak Dánfalván, DFV -

Hargita névvel, amellyel még a 

szeredai sportiskolások is játszot-

tak. Ennek, egy máig megmaradt 

példányát hozta el a bemutatóra  

Antal Joákim, aki mint asztalos, 

részese volt ennek a gyártásnak.  

Tény, hogy a dánfalvi hoki,- még ha 

időnként meg is torpant és ha az 

eredmények nem is olyan jók mint 

a kezdetekkor,- de  folytonos volt. A 

közösségben mindig megvolt a ten-

ni akarás, az összefogás, az áldo-

zatkészség.  A falu vezetősége min-

dig szívén viselte a hoki sorsát, 

amelynek eredményeként a dánfal-

viak megünnepelhették az elmúlt 

50 évet. Jogosan. A rendezvény 

idején kiderült: a dánfalvi hokinak 

nem csak a gyökerei, de a hajtásai 

is erősek. A két napos rendezvé-

50 éves a csíkdánfalvi jégkorongsport 

Generációk a jégenGenerációk a jégenGenerációk a jégen   

(folytatás a 8. oldalon) 

Újságkivágás az 1970. február 13-

i Hargita napilapból, melyben a 

Csomafalván megrendezett máso-

dik megyei jégkorongbajnokság 

dánfalvi csapatát méltatják. 
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Kiadja: 

Csíkdánfalva Önkormányzata 

és  

a Csíkdánfalváért Egyesület 

Munkatársak: 

Bara Ferenc 

Dobos Melinda 

Gál Kálmán 

Kajtár Klára 

Szabó Imre 

Szabó Katalin 

Készült az Alutus Nyomdában 

Szerkesztőség 

Interneten is  elérhető  a 

Csíkdánfalvi Harangszó 

www.danfalva.ro cimen 

TÁMOGATÓ AZ RMDSZ ÉS A 

COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY 

50 éves a csíkdánfalvi jégkorongsport 
zség.  

A gálán elhangzott az is, hogy Dánfal-

váról jelenleg a magyar U15-ös váloga-

tottban Ambrus Csongor harmadik éve 

Fehérvárnál hokizik, aki ezen a tornán 

azért nem tudott részt venni, mert a 

válogatottal Poprádban szerepelt.  

Ugyancsak Fehérvárnál hokizik a 

dánfalvi Szabó Dávid, aki viszont itt 

volt a rendezvényen és a 15. éve ellené-

re  a felnőtteknél is egyik legjobban 

nyen közel nyolcvan dánfalvi, aktív 

jégkorongozó  lépett jégre, 8 évestől a 

közel 6o  évesig, ami azt jelenti a gyö-

kerek erősek voltak és azok életerős 

hajtásokat hoztak.  A mai jégkorongo-

zók pedig értékelik az egykori 

„őseiket”, tisztelik egykori teljesítmé-

nyeiket, ápolják ezt a sporthagyo-

mányt. A rendezvényen való szép szá-

mú résztvevő, valamint a  bemutatón 

összegyűlt több, mint 250 személy 

visszajelzés a klubnak, hogy nem volt 

hiábavaló a kezdeményezés. A hoki-

ban lehetőség van, bíztatni kell a gye-

rekeket, hogy hokizzanak hiszen, ha 

nem is lesz mindenkiből profi hokista, 

de amit ebben a csapatsportban meg-

kap az egész életére hatással lehet: 

bátorság, kezdeményezőkész-ség, erő, 

kitartás, egymásra figyelés, csapat-

munka, gyors problémamegoldó kés-

szereplő játékosa volt csapatának. De 

ugyanitt említésre méltóak Both Pé-

ter, Antal Lehel és Süket Bálint , akik 

a  Felcsík SK-ban hokiznak 14-15 éve-

sen, de már a felnőtt dánfalvi kupán 

dicséretre méltóan állták a helyüket, 

sőt húzó emberekként játszottak a 

csapatjaikban. Márton Koppány, akit 

bíróként láthatott a közönség ezen a 

rendezvényen, a román U20-as válo-

gatott játékosa és jelenleg Debrecen-

ben hokizik   

A jégkorongsporton kívül a dánfalvi-

ak a műkorcsolyázó  és  gyorskorcso-

lyázó lányokat, fiúkat is felvonultat-

ták jelezve azt, hogy egyéb jeges spor-

tok irányában is nyitottak. Őket a 

rövid bemutató után a hokicsapatok, 

veterán hokisok felvonulásának tábla-

vivésére kérték fel a szervezők.  

A gálán a „67-es” csapat tagjai közül 

Kozma Demjén egy Swarovski kris-

tályt adott át Gál Kálmánnak a 

hokiklub elnökének köszönetképpen, 

hogy megemlékeztek róluk, mint kez-

dő csapatról. Jelen voltak a rendezvé-

nyen a Csíkszeredai Sportiskola egy-

kori edzői is, akiknek valamilyen szin-

tű kötődésük volt a dánfalvi hokihoz, 

vagy a  jégkorongozók felkészítéséhez: 

Mezey Imre, Antal Zsombor és 

Janovits Endre.  

Az 5O éves jubileumi ünnepség meg-

szervezése a Dánfalvi Hokiklub teljes 

tagságának köszönhető, akik csapat-

ként álltak mellé a kezdeményezésnek. 

Külön köszönet mindazoknak, akik 

aktívan is részt vállaltak az esemény 

lebonyolításában. Továbbá köszönet 

Csíkdánfalva Tanácsának és Közbir-

tokosságának az anyagi támogatá-

sért, amely hozzájárult ahhoz, hogy a 

rendezvény egyedülálló, példaértékű 

és méltó legyen az 50 éves jubileum-

hoz. 
  
A rendezvény keretében december 28-

29-én négy csapat jégkorongozói harcol-

tak a Csíkdánfalva kupáért. A részt-

vevők  ugyanakkor a dánfalvi és felcsíki 

gyermek és kisifjúsági csapatok mérkő-

zéseit is végigkísérhették.  

A kupa eredményei: 

 Kerekdombok – Cserépgyár 3-2  Bün-

tetőlövések után, Dugás – Kubik  7-3, 

Cserépgyár – Kubik 0-4, Kerekdombok – 

Dugás 4-2, Dugás – Cserépgyár 2-1, 

Kerekdombok-Kubik 3-1. 

I. hely: Kerekdombok 

II. hely: Dugás 

III. hely: Kubik 

IV. hely: Cserépgyár 

(folytatás a 7. oldalról) 

Csíkdánfalvi jégkorong alapítói, a „67-es” líceumi, valamint az V-VIII osztályos csapatok gálán jelenlevő tagjai  


