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E lkezdődött a községi utak aszfalto-

zása Oltfalva részen. Több mint 6 

kilométer községi út lesz leaszfaltozva. 

A projekt értéke 1.200.000 euró, és a 

322-ős uniós pályázat része. Ebbe még 

beletartozik egy új, korszerű tűzoltóautó 

vásárlása is. 

A pályázat elszámolási határideje jövő 

év, 2017 vége. 

A polgármesteri hivatal a munkálatok 

alatti útlezárások miatt a lakósok türel-

mét és megértését kéri. 

Április 9-én az 50 évesek, április 16-án  pedig a 40 évesek tartották a kortárstalálkozójukat.  

Isten éltesse őket! 
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PÜNKÖSDI BÚCSÚ—2016 

Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén 

is több százezer magyar zarándokolt 

e l  a  S z ű z a n y a  l á b á h o z . 

Csíkdánfalváról közel kétszázan in-

dultak a búcsúra a keresztaljával, de 

sokan  mentek vonattal, busszal vagy 

gépkocsival. 

A képet Dobos Árpád készítette Pün-

kösd vasárnap reggel a hazainduló 

csíkdánfalvi keresztaljáról. 

Községi utak aszfaltozása 

LAKOSSÁGI ÉRTESÍTŐ 

A Csíkszeredai HARVÍZ Rt. Térségi víz –és csatornaszolgáltató értesíti, hogy a szennyvízhálózat elkészült.  

Az új szennyvízhálózatra a következő képpen lehet csatlakozni:  

(Csíkdánfalván jelenleg az oltfalviaknak van lehetőségük a rácsatlakozásra) 

1. A csatlakozni kívánó lakó értesíti a HARVÍZ Rt. Felcsíki munkapontját a 0758-060493  telefonszámon 

a csatlakozási szándékról. 

2. A HARVÍZ Rt. munkatársai kiszállnak a helyszínre felvenni az engedély kiállításához szükséges ada-

tokat. 

3. Engedély díjának kifizetése a helyszínen : a díj kedvezményesen 80 lej ÁFÁ-val együtt. 

4. A csatlakozást bármilyen szakcéggel elvégeztethető. 

5. A munkálat elvégzése után értesíteni kell a HARVÍZ Rt.-t, kollégáink a helyszínen ellenőrzik a mun-

kát és megkötik a szerződést.  
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Úrnapja   
Bara Ferenc plébános 
 

H ála Istennek a bizonytalan, esős 

idő ellenére sikerült megtarta-

nunk az Úrnapi körmenetet. Nagymise 

után a vezérkereszt és két templomi 

zászló mögé sorakozott fel a közösség 

és indultunk el Karcfalva felé, az elké-

szített első oltárhoz. Már az első oltár-

nál kinyíltak az esőernyők és így vo-

nultunk tovább Jakabfalvára, 

Kishegyre, Bokor utcába, 

majd a Lukácsok utcájában a 

negyedik oltárhoz és vissza a 

templomba, ahol a Te Deum 

énekkel adtunk hálát Isten 

áldásáért, kegyelméért. Kö-

szönöm mindazoknak a szol-

gálatát, akik a közösségért 

áldozatot vállaltak, az oltár-

készítőknek, a kereszt, zász-

lók, baldakin vivőknek, a virá-

got hintő negyedik osztályos, 

és a ötödikes ministráns gyer-

mekeknek. Isten áldja meg 

mindnyájukat, áldja meg a 

résztvevőket, áldja meg a falu 

népét. 

Úrnapja az Oltáriszentség 

ünnepe. 

Hogyan is kezdődött? 

A csodálatosan megszaporított öt 

kenyérből Jézus enni adott egy hatal-

mas tömegnek. -Hálásak vagyunk-e az 

évente megismétlődő kenyérszaporítá-

sért, azért, hogy a földben elhalt búza-

magból kenyér kerül asztalunkra-. A 

csoda láttán, és azért is, mert az in-

gyen kenyér mindig vonzotta a töme-

geket, nem tágít Jézus mellől a hatal-

mas tömeg, hanem még másnap is 

keresi. Ekkor hívja fel Jézus figyelmü-

ket arra, hogy olyan eledel után fára-

dozzanak, amely megmarad az örök 

életre. Adj nekünk ebből a kenyérből, 

kéri a tömeg, mire Jézus válasza: én 

vagyok a mennyből alászállott kenyér. 

Aki e kenyérből eszik örökké él. A ke-

nyér, amelyet adok az én testem a 

világ életéért… Az én testem valósá-

gos étel, az én vérem valóságos ital. A 

tömeg nem érti Jézus szavait, azt ke-

mény beszédnek ítéli, ami nem nekik 

való és otthagyják őt. Jézus szavait az 

apostolok sem értik, de ők már isme-

rik a mestert és kitartanak mellette. 

Ezzel és ekkor történt az Oltáriszent-

ség megígérése. -Ma is hasonló a 

helyzet, sok ember kemény beszéd-

nek tartja az Oltáriszentségről szóló 

tanítást és eltávolodik Jézustól- 

A folytatás az utolsó vacsora termé-

ben történt. Jézus,  tizenkét aposto-

lával a húsvét megünneplésére jött 

össze, ahol a vacsorához 

előkészített kovásztalan 

kenyeret és bort megáldot-

ta és e szavakkal adta oda 

nekik: vegyétek és egyétek, 

ez az én testem, vegyétek 

és igyátok, ez az én vérem. 

Bizonyára mindnyájan 

visszaemlékeztek a csodás 

kenyérszaporítás után tör-

téntekre, és nézték a ke-

nyeret, látták a bort, de 

nem a saját szemüknek, 

hanem Jézusnak hittek. 

Minden egyes szentmisé-

ben az utolsó vacsorán tör-

ténteket éljük át. Jézus 

újra-meg újra saját testét 

és vérét adja nekünk a kenyér és bor 

színe alatt. Látjuk a kenyeret, látjuk 

a bort és hisszük, hogy Jézus van 

köztünk, akit magunkhoz vehetünk. 

Az oltáriszentségben jelenlévő Úr 

Jézus Krisztus jött ki velünk Úrnap-

ján a faluba, ahol imádtuk, áldottuk 

Őt, és áldását kértük a falu népére.  

Hírek a Petőfi Sándor Iskolaközpontból 
Dr. Zsók Izabella  

magyartanár 
 

E bben a lapszámban pályázataink-

ról szeretnék beszámolni. Az in-

tézmény évente több programra is szo-

kott pályázni. A 2015-2016-os tanévben 

a folyamatban levő, sikeres pályázatok 

a következők: 

A tanév végi gyakorlatot a szaklíceu-

mos és szakiskolás diákok Magyaror-

szágon, Mezőhegyesen fogják elvégezni, 

a Mezőhegyesi Létesítménygazdálkodá-

si és Szolgáltatási K.F.T. jóvoltából, 

összesen 31 tanuló egy pedagógus kísé-

retében, június 25 - augusztus 5 között. 

A következő tanév elején, október 9 és 

15 között, a Határtalanul program ke-

retén belül 32 gyermek és 4 pedagógus 

Debrecenbe látogat az Irinyi János 

Gimnázium, Szakközépiskola és Szak-

iskola nevű intézménybe. A program 

célkitűzései között a tapasztalatszer-

zés, a  barátságok kialakítása, tanu-

lás, élmények gyűjtése szerepel. 

2017 márciusában 16 végzős tanuló 

Portugáliában végezheti el a szakmai 

gyakorlatát. A pályázat az Erasmus + 

program keretén belül zajlik, értéke 

35.872 euro, időtartama 3 hét. Az Eu-

rópai Uniós oklevéllel minősített szak-

mai gyakorlat lehetőséget biztosít a 

tanulóknak, hogy portugálul és ango-

lul tanulhassanak, valamint különbö-

ző cégeknél gyakorlatozva szerezze-

nek tapasztalatot. 

A Tevel-i Önkormányzat pályázatán 

keresztül szeretne intézményünk az 

ottani iskolával testvérkapcsolatot 

kialakítani.  A résztvevő gyermekek 

V-VIII. osztályos tanulók lennének, 

ők egy-egy hetes cserekiránduláson 

vesznek majd részt, családoknál el-

szállásolva, közös programokkal. Ily 

módon szeretnénk elmélyíteni a 

testvértelepülési kapcsolatot és biz-

tosítani annak a jövőjét a gyereke-

ken keresztül.  

Június eleje a ballagások, kicsenge-

tések időszaka. Iskolánkban több 

osztály is búcsút vesz alma materétől 

és az útravalóul kapott, tudással, 

biztatással, hittel megrakott tarisz-

nyával útnak indulnak, június 2-án a 

XII. osztály, június 16-án a VIII osz-

tály és június 23-án a XI.B szakisko-

lás osztály.  



Betekintés a dánfalvi kisiskolások tevékenységeibe 
 

Márton Annamária tanítónő 
 

A hogy tavasszal elkezdődnek a 

kerti és mezei munkálatok, úgy 

az iskolában, jelen esetben az elemi 

osztályokban is kezdetét veszi a verse-

nyek, vetélkedők és tevékenységek 

sorozata. A legelső megmérettetést a 

madarasi Páll Lajos matematika ver-

seny jelentette, amelyen mindegyik 

osztályból a két legjobb matematikus 

mérte össze tudását a legjobb felcsíki 

iskolásokkal. Büszkeségünkre a ver-

senyen résztvevő összes dánfalvi 

gyermek oklevélben részesült, senki 

se tért haza üres kézzel. A díjazottak 

az I. osztályból: I. díj-János Dávid, 

III. díj-Ádám László és dicséret-

Márton Örs. A II. osztályból  I. díj-

Bőjte Ábel és dicséret-Antal Bene-

dek, a III. osztályból dicséret-

Ábrahám Emese és a IV. osztályból 

I. díj-Bőjte Sámuel. Örömmel tölt el, 

hogy a döntőbe továbbjutó gyerme-

kekből az első osztályos János Dávid 

III. díjas és a negyedik osztályos 

Bőjte Sámuel I. díjas lett. A  

Kányádi Sándor szavalóverseny me-

gyei szakaszán résztvevő  három gyer-

mek is mind díjazott lett: a másodikos 

Kajtár Sándor első lett, így ő képvi-

selte megyénket az országos szavaló-

versenyen, az előkészítős Biró Rená-

ta második lett és az első osztályos 

Antal Soma pedig harmadik díjban 

részesült. Az előkészítős Biró Rená-

ta képviselte iskolánkat a 

nagygalambfalvi Kányádi Sándor 

szavalóversenyen. A dánfalvi kisisko-

lások tehetségüket a domokosi Ne 

hagyjuk cserben az éneket! népdalve-

télkedőn is megcsillogtatták. Az elő-

készítős népdalcsoport, melynek tag-

jai: Bőjte Bíborka, Kajtár Boglár-

ka és Sukó Andrea dicséretet ka-

pott, és az első osztályos Szabó An-

gyalka pedig III. díjat. A madarasi 

Benedek Elek mesemondó versenyen 

az iskolánkat képviselő két tanuló-

ból a másodikos Süket Bíborka II. 

díjas és az elsős Kajtár Gellért pe-

dig dicséretes lett. A csicsói Hej, hej, 

helyesírás versenyen is sikert arat-
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tunk: az első osztályos János Dávid 

első lett, a másodikos Bőjte Ábel dicsé-

retes, a harmadikos Pál Bernadett és 

Ábrahám Emese III. díjasok és a ne-

gyedikes Bőjte Sámuel dicséretes lett. 

Két rajzversenyen vettünk részt, a Me-

sék világa és a Ne bántsd a fát címűn, 

és rendszeresen küldünk rajzot a Nap-

sugár és Szivárvány folyóirathoz. Min-

degyik osztály teljes létszámban kivette 

részét a szeredai könyvtár által szerve-

zett Tamási Áron felolvasó maratonból, 

emlékül a gyermekek az író portréjával 

ellátott könyvjelzőt kaptak. Két Mese-

szer rendezvényen voltunk, Jenőfalván 

az előkészítő, első és második osztályo-

sok, és Szentmártonban a harmadik és 

negyedik osztályosok. Itt játszva tanul-

va és sokat szórakozva tanúi lehettünk 

a mesestaféta átadásának. A gyermek-

színház hű látogatói vagyunk: az idén a 

gyermekek megtekinthették Hamupi-

pőke, Mátyás mesék, Incanto és Fehér-

varázs című színdarabokat. Kirándulni 

is szeretünk, a legutóbbi autóbuszos 

kiránduláson az első osztályosok vol-

tak, az úti cél Brassó volt. Jelenleg a 

Domokoson megrendezendő Kis csíki 

színészek találkozójára készülünk egy 

színdarabbal.  

További jó felkészülést, bátorságot, 

kitartást és sok sikert minden kisdiák-

nak minden tevékenységében! 

Tavasz az óvodában 
Kajtár Klára óvónő 

R űgymozdító Március hónapban 

az óvodás gyerekek figyelték a 

kikeletet, amellyel néha a havazás is 

együtt járt. Március 15-én,  a  nemze-

ti identitás erősítése érdekében a na-

gyobbak megkoszorúzták  Petőfi Sán-

dor szobrát. Ezen a napon a kicsik-

nek arról mesélünk, hogy régen a 

katonáknak csatákban kellett meg-

vívniuk  egymással azért, hogy mi em-

berek békében élhessünk egymással. A 

forradalom jelképeinek közös elkészíté-

sével fokozódik az ünnep hangulatának 

átélése és a nemzet tudatalatti elemei-

nek beültetése. 

Az óvodában, március 21-25 közt, a 

nagyhéten zajlott a Másként hét is 

amelyre húsvéttal kapcsolatos tevé-

kenységeket terveztünk. A heti tervet- 

a „hét térképét” a gyerekekkel közösen 

készítettük el. Hétfőn a birka és a bá-

rány megfigyelésére került sor. A hét 

tartalmazott kézműves napot, amelyen 

húsvéti képeslapok készültek a szeret-

teiknek. Egy nap a templom festmé-

nyeit, belső felépítését vette szemügyre 

minden óvodás gyerek. Lehetőségük 

volt alaposan megfigyelni a templomi  

orgonát is, amelyet  a kántor bácsi mu-

tatott be és szólaltatott meg. Egy napot 

a  dánfalvi hagyományok feleleveníté-

sére is szántunk, a gyerekek megismer-

ték és kipróbálták a hagyományos, 

dánfalvi tojásfestést. Mintának a hó 

alól szedték a gyermekláncfüvet, ame-

lyet harisnyával rögzítettek a nyers 

tojásokra, majd vörös és fehér hagyma-

héjban megfőzték.  Az elkészült tojáso-

kat szalonnával bekenték, hogy szép 

fényesek legyenek. A hagyományos 

tojásfestésen kívül még kipróbáltak 

más technikákat is: gyertyával köröm-

lakkal, filctollal és temperával is pró-

bálták színessé varázsolni a kifújt tojá-

sokat. Alkalom nyílt a húsvéti locsolko-

dás eljátszására és húsvéti tojáskere-

sésre is. A bátrabbak az udvaron, a 

hóban keresték  a csokitojásokat, má-

sok a csoportszoba rejtett zugaiban 

találtak rá az elrejtett édességekre.  A  

Micimackó csoport  a Csíksomlyói kiál-

lításon átélte a tékozló fiú történetét. 

Nem feledtük, hogy az ünnep, amire 

készülünk Jézusról szól, éppen ezért a 

hét folyamán a déli mesét a Bibliai tör-

ténetek váltották fel.  A másként hét és 

egyben a Nagyhét egy Húsvéti kiállí-

tással  ért véget. A kiállítás a gyerekek 

munkáit tartalmazta amelyet  a nap 

végén mindenki hazavitt,  hogy azok az  

otthoni húsvéti asztalt is ékesítsék. 

Április, füttyös fiú-ebben a hónapban 

a zöld ünnepek inspiráltak a témáink 

(Folytatás a 4. oldalon) 



 Csíkdánfa lva közéleti  lap ja  CS ÍKDÁNFALVI HARANGSZÓ  4 Oldal   

kiválasztásában. Egy  hetet szentel-

tünk a Víz világnapjának. A  vízzel 

kapcsolatos kísérletek, mesék,  játékos 

tevékenységek rávezették a gyereke-

ket a víz tulajdonságaira és fontossá-

gára-az Életben. A téma kapcsán ellá-

togattunk az Olt folyó partjára, ahol 

mindenki kedvére nézelődött, játszott 

és sütkérezett a napsütésben. Az ápri-

lisi vakációban a nagyobbak  a Csíki 

Csobbanó vizében úszkálhattak. 

Április 15-16-án a  Pitypang csoport 

négy tagja  Kolozsváron,  a Kiskurutty 

játéktanodán képviselte óvodánkat. A 

megyék közi szakaszon részt vettek a 

szebeni,  nyárádszeredai, székelyud-

varhelyi, a kézdivásárhelyi, sepsi-

szentgyörgyi, kolozsvári és dánfalvi 

gyerekek. A csipet csapatot a szülők is 

elkísérték a kincses városba.  Péntek 

este a kolozsvári Hársfaillat Óvoda 

fogadta az érkező gyerekeket. Az est, 

egy  ismerkedő, összerázó játékkal 

kezdődött. Minden csapat egy dalos, 

mozgásos népi gyermekjátékot vitt a 

tarsolyában otthonról, amelyet bemu-

tatott.  Az ismerkedő játékok után 

különböző technikákkal készíthették 

el a gyerekek Kormos István 

Vackorát, a „boglyos, lompos, loncsos 

és bozontos  piszén pisze kölyökmac-

kót”. A manipulációs tevékenységeket 

vacsora követte, majd a zsúfolt nap 

után a „kicsik”  szüleikkel együtt a  

Szász Domokos Református  Kollégi-

um bentlakásában térhettek nyugovó-

ra. Másnap e kollégium dísztermében 

rendezték meg azt a  tartalmas ren-

dezvényt, amely egy nagy közösségi 

játékot nyújtott minden résztvevőnek, 

ahol a  gyerekek önfeledten játszhat-

tak, szórakozhattak. Batiz Elly- Erzsé-

bet, a Kolozs Megyei Tanfelügyelőség  

szaktanfelügyelője, köszöntő beszédé-

ben Szűcs Imre verssorait idézve - „A 

gyermekszem: virág,  csillag, oltalom,  

csupa játék, csupa mosoly, izgalom.”- 

megfogalmazta, hogy a Kiskurutty 

tanoda önfeledt  közösségi játék, 

amelynek lényege nem annyira a ver-

senyzés, hanem egyenlőségen alapuló 

szabad megnyilvánulás, de egyben 

oltalom is. A Kiskurutty nem egy baj-

nokságszerű, nézőközönséget megmoz-

gató alkalom hanem meghitt esemény, 

gyermekek és pedagógusok beavatott 

játéka.  A megyeközi forduló  közép-

pontjában ismét Kormos István Vac-

korja állt, a játék szerkezete, gondo-

latmenete a verses  mesére épült és a 

gyermekek értelmi, érzelmi, vizuális, 

pszicho-motorikus kompetenciáit cé-

lozta. A hárompróbás játékfüzér meg-

kerüléséhez a csapatok meseismere-

tükre, a helyes szövegértelmezésre 

támaszkodtak, amelynek keretén be-

lül  saját óvodájukat kellett reklámoz-

zák.  Az úgynevezett Ovibörzén, egy 

itthon elkészített fotomontázs  plakát  

segítségével megpróbálták egyénen-

ként bemutatni a saját óvodájukat. 

Kooperációs módszereken alapuló te-

vékenységeken bebizonyíthatták kéz-

ügyességüket valamint mozgásos-

koordinációs egyensúlyérzéküket. 

A játékot, öttagú zsűri kísérte végig- 

a résztvevő megyék tanfelügyelőinek 

képviselői. A hét résztvevő csapat kö-

zül, a Kovászna megyei Bóbiták és 

Micimackók  (Sepsiszentgyörgy és 

Kézdivásárhely) csapatának sikerült a 

legtöbb jutalom-vackort összegyűjteni.  

Nem maradt üresen a dánfalvi Pity-

pangok kosara sem. Minden csapat 

egyforma díjban és jutalomban része-

sült.  Az ízletes és látványos béka-

torta elfogyasztása után megnézték 

Mátyás király lovas szobrát és a Bota-

nikus kert csodálatos növényei közt 

sétálva próbált  lazítani mindenki a 

fárasztó nap után. Szép élményekkel 

és Isten segítségével tértünk haza 

Dánfalvára. 

A Föld Napjának  minden csoport 

szentelt egy hetet vagy egy napot. 

Idén is az előző évek szlogenjét hasz-

náltuk „Te vagy a Kincs és a Föld 

amelyen élsz. Vigyázz rá!” A  gyerekek 

ismereteket szereztek a Föld bolygóról 

és a Napról. Tudatosult  bennük, hogy 

veszélyben a bolygónk. A téma egy 

mesére épült és haladt végig, melynek 

a végkicsengése a következő: 

„A Nap nem csalódott. A gyerekek 

megértették, milyen nagy feladat vár 

rájuk. Azóta szorgalmasan gyűjtik a 

szemetet, az óvoda kertjébe növénye-

ket ültetnek, magocskákat keltetnek, 

kis kezük munkáját figyelemmel kísé-

rik, minden saját termésüknek örül-

nek. Enni adnak az állatoknak, ha 

fészekből kiesett madárkát találnak, 

segítenek visszatenni a helyére. A Nap 

megnyugodott. Gyors fényhírnököt 

küldött a Földhöz, biztató üzenettel: 

Ne félj KINCSEM! Megmenekülsz! 

Elhasznált, szenvedő tested védi sok-

sok gyermek! Okos felnőtté csepered-

nek majd, és nem felejtik el mennyi 

szép élményt kaptak tőled, amikor 

még kicsik voltak. Ha majd felnőttek 

lesznek, akkor sem fognak cserben-

hagyni téged. Megtisztítanak, és meg-

tanulnak úgy élni rajtad csodaszép 

KÉK BOLYGÓ, hogy ne fájjon neked!” 

(Berta Kati óvó néni). 

Virághabos víg Május - Az édes-

anyák és nagymamák felköszöntésével 

kezdődött az év legszebb hónapja. Sa-

ját kezűleg készített ajándékkal kö-

szönte meg minden gyerek az édes-

anyjának és a nagymamájának a sok 

gondoskodást. 

„Májusban egy nap szenteltessék a 

madarak és fák napjának.” Ezt aján-

lotta nekünk Hermann Ottó a nagy 

természettudós. A gyerekek ebben a 

hónapban a kerti és vadvirágokkal, a 

rovarokkal, a madarakkal és a fákkal 

ismerkedtek. Nem annyira a fa fajták 

ismerete, inkább a fa  mint élőlény és 

mint nyersanyag került be a témánk 

középpontjába. Itt Hannes Tuch: A fa 

élete című történetből kiindulva  idén 

is a gyerekek ültettek hét fát.  Ősszel 

egy almafának fogják várni a termé-

sét. A nyírfák árnyékát majd remélhe-

tőleg a jövő nemzedék fogja  élvezni, 

ha vigyázunk rájuk, ápoljuk és nőni 

hagyjuk. 

 A tavasz a Kis kertészek időszaka 

is. Saláta, retek, borsó, cukkini  és 

dísztök magot ültettek  a gyerekek  az 

óvoda udvarán kialakított vetemé-

nyesbe. Reméljük meglesz a munká-

juk termése. 

Ültess fát!  

Hogyha mást nem,lombot ád. 

Árnyékában megpihenhetsz, 

gondot ő viseli reád. 

Jó tavasszal nyit virágot, 

messze érzed illatát. 

Kis madárka száll reája, 

ingyen hallhatod szavát. 

-Ültess fát! 

(Jókai Mór)  

(Folytatás a 3.oldalról) 
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Dobos Károly  
ifjú honvéd részvétele a második világháborúban és  

az orosz hadifogságának története 

~ Ötödik rész ~  

Pál Zoltán történelemtanár 

P Z: Mikor hazakerült, akkor még 

vitték-e el katonának a romá-

nok? 

Hát igen! Nekem szerencsém volt! 

Háromszor kaptam katonai behívót a 

román hadsereghez. Kétszer jól sike-

rült, harmadszor boldoguljon Pál 

György sógor, Antal István, Csáki Al-

bert, és Zsigmond Áron társaimmal 

egyszerre hívtak be. Én már a 

komiszáriáton a tisztet ismertem, ak-

kor még mind magyar tisztek voltak itt 

a rajonba, tudtam, hogy kapitányi 

rangban van. Az állomáson össze vol-

tunk állva sorba. Másnap, ahogy be-

hívtak bejön a kapitány, - mi civilbe 

voltunk, a kufferok a kezünkbe – mon-

dom:  

—Kapitány elvtárs, mondja meg 

őszintén, hogy munkára visznek-e?  

Azt mondja hogy:  

—Valószínű, munkára!  

Mondom, kapitány elvtárs én annyit 

dolgoztam a jóvátételét, én nem kívá-

nom ezt is. Egy olyan ember volt mel-

lette, olyan népszerű. Mondja a kapi-

tánynak, hogy Gabikám létezik olyan, 

hogy 17 évest kivittek orosz fogságba? 

Nem csak 17 éveset, hanem 15 éveset 

is vittek ki Oroszországba! – jött a vá-

lasz.  

Abban a helyben azt mondja a kapi-

tány, hogy lépjek ki a sorból és lépjek 

fel az irodára. Felmentem az irodába, 

ott voltak a papírjaim a Cerculnál 

(Cercul Militar – Katonai Körzet). 

Ahogy a fogságból hazajöttem ott kel-

lett jelentkezni ott el volt könyvelve, 

hogy mettől – meddig voltam fogság-

ba, általnézték.  Na azt mondják, 

hogy menjen haza. Na maga csak 

akkor jöjjön, ha baj van! Aztán töb-

bet nem hívtak. Akit elvittek akkor 

még három esztendőt rá kellett csi-

nálni. Györgyék olyanok voltak, hogy 

három esztendőt fogságba voltak és 

a három esztendőt ott is letöltötte. 

Nekem szerencsém volt azzal a kapi-

tánnyal.  

1943. augusztusában voltam itthon 

utoljára. A Szovjetunióból 1948-ban 

kerültem haza. Ott a  lágerőrségben 

köpeny, suba , pufajka volt az öltöze-

tem. Sokat nélkülöztünk, de végül 

hazajöttem.  

Nálunk a család olyan helyzet-

be volt, hogy 1944-ben apám ka-

tona volt, én katona voltam, bá-

tyám katona volt, csak a lányok 

és édesanyám maradtak itthon.  

Itthon sem volt rózsás a hely-

zet. A városi vasúti hidat felrob-

bantották a visszavonuló kato-

nák. Akkorát robbant, hogy a 

sínek a csűrbe fentről fúródtak 

bele, a híd kövei pedig itt voltak 

a kapu előtt. Egy rend lovat és a 

vastengelyű szekeret elvitték a 

magyarok, egy másik rend lovat 

elvittek a régi románok. Édesanyámék 

egy pár ukrán fortélyos lovat kaptak és 

azzal menekültek el. Mindenféle rum-

ba volt itthon és ember nem. A bátyám 

a 32. Határvadász Zászlóaljnál volt, ő 

Szentdomokosról hazajött a visszavo-

nuláskor, azt mondta ő tovább nem 

megy. Felment édesanyámékhoz az 

erdőre ahová menekülve voltak. Cse-

rép nem volt a háztetőn, a robbanás 

mindent levert. Telefondrótból vágott 

szegnek valót a bátyám és azzal fogat-

ta le a cserép alá való léceket.  

A háború után Károly bácsi hat évet 

a kollektív gazdaságban dolgozott, 

majd elkerült Câmpina-ra (Prahova 

megye), ahol két évet a vízierőműnél 

dolgozott, majd miután Csíkszereda 

megyeszékhely lett hazakerült és két 

évet Tusnádfürdőn dolgozott építkezési 

m u n k á k k a l .  I n n e n  p e d i g  a 

csíkszentdomokosi asztalos műhelyben 

dolgozott nyugdíjas koráig 1998-ig.  

Édesapám Dobos Károly 82-es gya-

logezred honvédje volt. Azt mondta 

édesapám, hogy a vitézségi érmet azért 

kapta, mert az ezredet az ellenség be-

kerítette és ő felderített egy olyan utat, 

ahol kivezényelte a bajba került hon-

védtársait.  

A családban lévő iratok alapján Karl 

Dobos honvéd (K.u.k. Székler 

Infanterieregiment nr. 82) kétszer se-

besült meg az első világháború idején, 

először 1914. november 4-én, majd má-

sodszor 1916. július 17-én.   

Kitüntetései: Első osztályú ezüst vi-

tézségi érem, “sebesültek érme” két 

középsávval a szalagon, bronz vitézsé-

gi érem. 1941. márciusában kiállított 

okirat szerint Dobos Károly, aki 1892. 

augusztus 11-én született tizedesként 

van említve.  

Édesapámot a második világháború 

idején is behívták magyar katonának. 

Ő a krakkói híd (Karakkói-híd) őrzésé-

re volt kirendelve, a 32. Határvadász 

Zászlóaljnál szolgált Gergely bá-

tyámmal együtt.  

1941-ben, mikor édesapám felment 

Budapestre azokkal a tisztekkel ta-

lálkozott, akik az első világháború-

ban is tisztek voltak. Bácskában fel 

volt ajánlva 5 hektár terület, de 

édesapám nem fogadta el. Azt mond-

ta jó helyen van itthon és nem kell 

neki semmi. Így maradtunk itthon.  

Ezzel a sorozattal emlékeztünk meg 

a Dobos-család honvédjeiről és Ká-

roly bácsi fogságának nehéz éveiről.  

2017-ben Károly bácsi 90. születés-

napját fogja ünnepelni, ezért erőt, 

egészséget kívánunk neki.  

(Vége) 

Megemlékezés az ÚzMegemlékezés az ÚzMegemlékezés az Úz---völgyében az 1944. völgyében az 1944. völgyében az 1944. 

augusztus 26augusztus 26augusztus 26---i orosz betörés áldozatairól. i orosz betörés áldozatairól. i orosz betörés áldozatairól.    

(2013. augusztus 26, fotó Murányi Gábor) (2013. augusztus 26, fotó Murányi Gábor) (2013. augusztus 26, fotó Murányi Gábor)    

Kecskeméti SzentháromságKecskeméti SzentháromságKecskeméti Szentháromság---temető első világ-temető első világ-temető első világ-
háborús honvéd emlékműve.  Az elsőháborús honvéd emlékműve.  Az elsőháborús honvéd emlékműve.  Az első---   és má-és má-és má-

sodik világháború honvédjainak, köztük a sodik világháború honvédjainak, köztük a sodik világháború honvédjainak, köztük a 
csíkdánfalvi  Csáki Gergely (1894csíkdánfalvi  Csáki Gergely (1894csíkdánfalvi  Csáki Gergely (1894---1945) szé-1945) szé-1945) szé-
kely honvéd végső nyughelye. kely honvéd végső nyughelye. kely honvéd végső nyughelye.    

(Fotó: Csáki Károly, 2016. 05. 20.)(Fotó: Csáki Károly, 2016. 05. 20.)(Fotó: Csáki Károly, 2016. 05. 20.)   
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Készült az Alutus Nyomdában 

Szerkesztőség 

A  nemzeti vidékfejlesztési program sokak számára ismert lehet. Sokan ebből az alapból 

pályáztak korábban, például a 141-es kóddal rendelkező félig önellátó gazdaságok tá-

mogatására irányuló  kiírásra, vagy a fiatal gazdák támogatására irányuló kiírásokra. Idéntől folytatódnak a támoga-

tások. Röviden ezekről szeretnénk tájékoztatni Önöket. 

Pályázat megnevezése : FIATAL GAZDÁK TÁMOGATÁSA (6.1) 

Pályázat megnevezése: KISMÉRETŰ ÉS CSALÁDI GAZDASÁGOK TÁMOGATÁSA (6.3) 

TÁMOGATÓ AZ RMDSZ ÉS A 

COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY 

Pályázat megnevezése: NEM MEZŐGAZDASÁGGAL FOGLALKOZÓ 

VIDÉKI VÁLLALKOZÁSOK INDÍTÁSA (6.2) 

Részletes információkért keressenek irodánkban Csíkkarcfalva 249 szám alatt, 

vagy írjanak az office@felcsik.ro email címre.  

Amiben segíteni tudunk: 

 Megnézzük, hogy melyik pályázati kiíráshoz igazodik az Ön ötlete, vállal-

kozása 

 Segítünk pályázatírót találni. 

Pályázati források 2016-ban  
Első rész 

Pályázhatnak: 

40 évnél fiatalabb gazdák, jogi formával és 

regisztrálva van az APIA rendszerében 

A gazdaság mérete a támogatási kérelem le-

adásakor: 12 000-50 000 SO 

Támogatás mértéke: 100 %, Önrész: - 

Maximálisan pályázható összeg: 50 000 euró/pályázat 

Példák fejlesztésekre: - mezőgazdaságban használt ingatlanok 

felépítése és/vagy modernizálása, állatok vásárlása. Gépek, be-

rendezések és az ezekhez tartozó szoftverek vásárlása, évelő nö-

vények, fák és gyümölcsfák ültetése 

Leadási határidő: folyamatos, havi elbírálással. Végső határidő: 2016. október 31 

Pályázhatnak: 

Kisméretű gazdaságok tulajdonosai, ahol a gazdaság mérete 8 000-11 

999 SO között van, jogi formával és legalább két éve nyilván van 

tartva a gazdasága a tanácsnál és az APIA-nál. 

Nem pályázhatnak: 

Akik korábban fiatal gazda kiírásban nyertek támogatást 

Akik még nem fejezték be a 141-es pályázatukat, ami azt jelenti, hogy 

nem kapták meg az utolsó évre(5. Évre) szóló támogatási összeget. 

Támogatás mértéke: 100 %, Önrész: - 

Maximálisan pályázható összeg:         

15 000 euró/pályázat 

Példák fejlesztésekre: - mezőgazda-

ságban használt ingatlanok felépítése 

és/vagy modernizálása, állatok vásárlá-

sa. Gépek, berendezések és az ezekhez 

tartozó szoftverek vásárlása, stb. 

Leadási határidő: folyamatos, havi elbírálással. Végső határidő: 2016. október 31 

Pályázhatnak: 

 Újonnan alapított/már létező, 

három évnél fiatalabb vidéki mikro- 

és kisvállalkozások 

 Olyan gazdák vagy gazdaságok 

tagjai, amelyek vállalják tevékenysé-

gi körük bővítését 

Támogatás mértéke: 100 %, Önrész: - 

Maximálisan pályázható összeg: 50 

000 euro/pályázat szolgáltatás ese-

tén vagy 70 000 euro/pályázat ter-

melés esetén. 

  

Példák fejlesztésekre: - szolgáltatásokba való befektetés (auto- és szerszám 

javítás, orvosi, állatorvosi, konzultációs, IT, stb). 

Befektetések gyártási tevékenységekbe (textilipar; papír és karton; acél és 

fémipar, gépgyártás, elektromos és elektronikus eszközök, bio üzemanyagok) 

Faluturizmusba való befektetések, rekreációs tevékenységek létrehozása 

Kézműves tevékenységek támogatása, fazekasság, hímzés, kovács mesterség, 

fafaragás, bőrmegmunkálás, stb. 

Leadási határidő: a pályázat még nem aktív, várhatóan a nyár folyamán fog-

ják kiírni. 


