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K öszönetemet szeretném kifejezni az Harangszó hasábjain is a Polgármes-

teri Hivatal alkalmazottainak, az Önkormányzati Képviselőknek a prog-

ramokban, az önkormányzatban kifejtett tevékenységeikért, az egyháznak, is-

kolának, közbirtokosságnak, civil szervezeteknek és a Harangszó munkatársai-

nak a jó együttműködésért. Munkájuk, hozzáállásuk nélkül nem jöhettek volna 

létre az eltelt év megvalósításai, gondolok itt az aszfaltozásra, a járdaépítésre, 

az Erzsébet-kert felújítására, valamint a tűzoltóautó beszerzésére. A számvetés 

mellett a jövő évre is bizalommal tekintünk ,  mivel zöld utat kaptunk az óvoda, 

iskola és  a polgármesteri hivatal felújítására, valamint a tangazdaság létesíté-

sére. 

MINDEN CSÍKDÁNFALVI LAKOSNAK, VALAMINT  AZ  IDEGENBEN  TAR-

TÓZKODÓ DÁNFALVIAKNAK IS KÍVÁNOK EGÉSZSÉGBEN, MEGÉRTÉSBEN 

ÉS ÖRÖMÖKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET! 

Bőjte Csongor-Ernő, polgármester 

  



 2 Oldal   CS ÍKDÁNFALVI HARANGSZÓ  Csíkdánfa lva közéleti  lap ja  

Ministránsok zarándoklata Gyulafehérvárra   
 

S zeptember 29-én a csíkdánfalvi 
ministránsok nagy izgalommal 

készülődtek a gyulafehérvári zarán-
doklatra, amit Szőcs Judit és Szabó 
Katalin tanárnők szerveztek .  

Hajnalban 5 órakor indultunk az 
iskola udvaráról. Az utazás nagyon 
jól telt. Sokat nevettünk, énekeltünk 
és nagyon jól éreztük magunkat. 
Amikor Gyulafehérvárra értünk, 
akkor a csíkdánfalvi zászló alatt be-
vonultunk a Székesegyházba, ahol 
részt vettünk a búcsús szentmisén. A 
szentmise nagyon felemelő volt és mi 
is fegyelmezettek voltunk, a tanár-

nők szerint. A mise végén külön kö-
szöntöttek minket, aminek örül-
tünk.  

A mise után bementünk a püspöki 
palota udvarába. Ez nagyon érdekes 
volt és itt sok mindent megtudtunk 
Márton Áron püspökről, sétálunk a 
kertben, ahol a püspök úr is szíve-
sen időzött. Ezután visszamentünk 
a székesegyházba, ahol a múzeum-
ban a püspök úr személyes tárgyait 
láthattuk, olyanokat is, amiről Bara 
Ferenc pap bácsink is beszélt ne-
künk itthon.  

Miután végignéztük a székesegy-
ház nevezetességeit és a fejedelmek 
sírjait, Márton Áron püspök sírjánál 
imádkoztunk. Ezután Kedves Sza-
bolcs megmutatta a várost.  

Délután átmentünk Dévára. Egy 
kényelmes bentlakásban kaptunk 
szállást. Ezután lepakoltunk és el-
mentünk gitárkoncertre. Nagyon 
vártuk a végét, a fáradtság miatt. A 
koncert után a bentlakásban nagyon 
finom vacsorával vártak minket. 
Miután megvacsoráztunk, kiosztot-
ták az ágyneműnket és elmentünk 
lefeküdni.  

Reggeli után meglátogattuk Déva 

várát. Ott egy telekabin vitt fel a 
várhoz, ami nagyon magasan fek-
szik. Ez a magasság nagyon tet-
szett nekünk, de Judit tanárnőnek 
nem annyira. Miután lejöttünk a 
vártól és kedvünkre vásároltunk a 
bazárban, elindultunk Vajdahu-
nyad felé. Megnéztük Vajdahunyad 
várát is, ami szintén érdekes volt, 
majd elindultunk haza. Az utazás 
ismételten jól  telt.  

Nagyon hálásak vagyunk a tanár-
nőknek, hogy elvittek és mindenki-
nek, aki támogatta a kirándulást. 

Az Iskola másként hetet mindenki 

nagyon várta, mert a múlt évben is 

jó tevékenységeket tartalmazott. 

Mi, hetedikesek hétfőn hecserlit 

szedtünk, ami a tüskés bokrok és 

ködös idő ellenére nagyon vidáman 

telt. Minden diák szedett egy vödör-

rel, amit majd meg is tisztított. Há-

la a jó társaságnak, hamar megtelt 

mindenkinek. Ahogyan ezt a mon-

dás is tartja, SOK KÉZ A HAJBA 

IS JÓ. Miután a hecserlikkel meg-

lettünk, játszottunk, sétáltunk, kö-

rülnéztünk, hogy felelevenítsük az 

egy évvel ezelőtti élményeket a 

helyről.   

Amíg az osztályfőnök és néhány 

osztálytársunk édesanyja elkészí-

tette a híres pityókás tokányt, mi 

beszélgettünk, volt aki kutyát sétál-

tatott, és olyan is, aki csak élvezte 

az őszi levegőt és a szabadságot. 

Amikor  kezdtük elveszíteni a kü-

lönböző tevékenységek ötletét, meg-

jelent az ötödik osztály, akik nem 

messze tőlünk, ugyanúgy peccset 

szedtek. 

Másnap az ételek volt a fő téma. 

Különféle salátákat  készítettünk: 

majonézes kukoricát, böfföt, vinetét. 

Miután mindenki kiválasztotta a 

neki tetsző fogást, szabad tevékeny-

séget folytattunk. Volt, aki segített 

az osztályfőnöknek a hecserli lekvár 

elkészítésében, de olyanok is akad-

tak, akik az iskolaidő elteltével haza-

mentek, párokba szerveződtek és 

készültek a fizika kísérletekre, ami-

ket a pénteki nap folyamán mutat-

tunk be.  

A szerdai nap a Mesterségek napja  

volt. Először  Márton Szabolcs far-

merhez látogattunk el, aki bemutat-

ta, milyenek is a hétköznapok egy 

farmon, és sok érdekes dolgot meg-

tudhattunk az ő szakmájáról, mes-

terségéről. Ha kérdésünk akadt, 

nyugodtan feltehettük neki, vála-

szolt a saját tapasztalatai alapján.  

Következő úti cél a fazekas bácsi 

volt, akit sajnos nem találtunk ott-

hon. Vízi Lászlónál az asztalos 

szakmába tekinthettünk be, ahol 

gyönyörű mintájú kapukat láttunk. 

Megtudtuk, hogy a szép kapuk mö-

gött nagyon sok munka áll, de véle-

ményem szerint megéri várni, hi-

szen kinek nem kellene egy ilyen 

szép, díszes kapu?   

A kovács szakmát Szabó Robi bá-

csi mutatta be - érdekes volt, min-

denkinek nagyon tetszett. Megtud-

tuk, hogy egy patkót elkészíteni 

nem is olyan könnyű feladat. Hihe-

tetlen fizikai erőt igényel, de ezek 

ellenére sokakat elragadott ennek a 

szakmának a varázsa, még a lányo-

kat is!  

A következő úti cél a  Zsók Feri 

szűcsmester  háza volt, ahol a hám-

készítést  ismerhettük meg. A szí-

jak mellett volt sok puha bunda.  

Beszámoló az Iskola másként programról 
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Elmúlt az ősz, itt a tél- az óvodában  
Kajtár Klára óvónő 

A  hagyományok őrzése, az ün-
nepekről való megemlékezés 

fontos elemei az óvodai létnek.  A 
jeles napokat rendszeresen megün-
nepeljük, és felelevenítjük a hozzá-
juk kapcsolódó helyi szokásokat. A 
hagyományos ünnepek kiegészül-
nek a környezet- és természetvéde-
lemnek egy-egy jeles napjával vagy 
valamely világnappal. Az ünnepek-
re való felkészülés, a ráhangolódás, 

a megelőző gyűjtőmunka sokszor 
mélyebb nyomot hagy, mint maga 
a jeles nap. 

Ebben a tanévben a hagyomá-
nyos és jeles napokat a jelentősebb 
névnapok megemlítésével egészí-
tettük ki. Így került említésre az 
óvodások körében Szt. Mihály nap-
ja és a hozzá fűződő népszokás 
megismerése. Modern formáját a 
felcsíki állatvásárban és állatkiállí-
tásban látom, ami idén szeptem-
berben is rengeteg élményt adott 

azoknak a gyerekeknek, akik szüleik-
kel ellátogattak erre az eseményre.  

Októberben, az Állatok Világnapjá-
nak egy hetet szántunk, amikor fő-
ként a vackolódó állatokra fektettük a 
hangsúlyt. Egy őszi kirándulás alkal-
mával, megcsodáltuk a vackolódás 
helyszínét, az őszi erdőt, amely akkor, 
októberben “ezer színben pompázott”.  

Október havában, az Idősek világ-
napja is említésre került, amikor be-
szélgettünk a szép korúakról és a még 
élő dédszülőkről. A hónap végén, a 
halottak napja előtt az ünnep jelenté-
séről, hagyományairól szóltunk. Az 
ünnep után a gyerekek a szüleikkel 
átélt temetőlátogatásról és a világítás-
ról szerzett élményeikről meséltek. 

 Novemberben, Szt. Erzsébet napjá-
hoz közeledve említést tettünk azok-
ról a személyekről, akik, azt a nevet 
viselték, viselik. Sétát szerveztünk az 
Erzsébet Kertbe, amely így, a felújí-
tott formájában egy kis játékra és fut-
kározásra is lehetőséget ad. Bár Már-
ton napi hagyományai nem igazán 
vannak a falunknak, azért Szt. Már-
ton legendájával megismerkedtek a 
legnagyobbak. Az ősz folyamán figyel-
tünk arra, hogy sokat tartózkodjunk a 
szabadban.  Az óvodában, november 
hónapja az egészségről is szólt. Mit 
tehetünk azért, hogy “egészségesek 
legyünk, mint a makk”, mert tudjuk, 
hogy “ép testben ép lélek”. Tisztálko-
dás, mozgás, táplálkozás, pihenés, 
öltözködés- nemcsak elméleti szinten 
történt. A legnagyobbak három orszá-
gos rajz és kézműves versenyen vettek 
részt. 

A módszertani napon, a felcsíki óvó-
nők körében, ismét a dánfalvi óvoda 
vállalta a házigazda szerepet. Ez 
úton,  Bálint Enikő óvónő elkalauzolta 
a gyerekeket és a jelenlevőket a Gom-

bok csodálatos világába, ahonnan sok 
élménnyel tért haza gyerek és vendég 
egyaránt. Ebben a hónapban egy báb-
színházra is sor került. Kígyóbőr ki-
rályfi című mese feldolgozását láthat-
ta a nézőközönség, nemezelt bábok-
kal és népi hangszerek kíséretével. 

 Az óvodában is „Katalin tiltott és 
András zárt” egy időszakot. Megérke-
zett December, kevés hóval, hideggel 
és az Adventtel. A Karácsonyt meg-
előző négyhetes időszak az örömteli 

várakozás, a készülődés időszaka 
gyereknek, felnőttnek, óvodában, a 
családban, a világon. Minden csoport 
elkészíti a saját adventi koszorúját, 
ami lehet hagyományos vagy egészen 
újszerű. Közben az első gyertya meg-
gyújtása után minden csoportszobába 
belátogatott a jóságos Mikulás, aki 
idén is megajándékozta azokat a gye-
rekeket, akik a kandalló körül vártak 
rá. Mikulásvárás előtt a nagyobbak 
megismerkedtek Szt. Miklós legendá-
jával. Mikulásvárás után, a jó embe-

Végül Zsók Piroska  varrónőt, 

osztálytársaink anyukáját látogat-

tuk meg. Az ő mesterségéről is sok 

érdekességet  megtudtunk. Példá-

ul, hogy a kutyahámokat, amiket 

varr, és nekünk is bemutatott, egé-

szen kis méretben is csinálják, kö-

rülbelül, mint egy tolltartó.  

Csütörtökön a történelem tanár-

nővel és az ötödik osztállyal együtt 

a Mikó várba látogattunk. A   ked-

ves és vicces tárlatvezetőnk bemu-

tatta és megértette velünk a kiállí-

tás lényegét, nem untuk, sőt sok új 

dolgot is megtudhattunk. Azután egy 

kicsit elmentünk a Kájoni János Me-

gyei Könyvtárba. Ez a nap is 

élménydús volt, nagyon-nagyon tet-

szett.  

És elértünk az Iskola másként hét 

utolsó napjához. Fizikai kísérleteket 

mutattuk be. A kísérletek bemutatása 

után a pszichológus tanárnővel ját-

szottunk és beszélgettünk. Nagyon 

szeretjük vele a tevékenységeket, 

mert felszabadulhatunk egy picit és 

kiadhatjuk magunkból a feszültsé-

get.  

Közben elkészült a finom 

hecserlilekvár, amely az egyik osz-

tálytársunk anyukája által sütött 

palacsintával még ízletesebb lett. 

Mindenki kapott egy üveg lekvárt, 

amit büszkén vittünk haza, mint a 

munkánk „gyümölcsét”.  

Összességében ez az Iskola más-

ként hét nagyon jól sikerült.  
 

Simon Nóra VII. osztályos  

tanuló 

(folytatás a 4. oldalon) 
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Ünnepre készülődés a kisiskolában 

reknek köszönhetően cipős dobozos 
ajándékok érkeztek az óvodába járó 
gyerekeknek. 

 Az adventi időszak fokozottan ma-
gában hordozza a szeretetteljes, csalá-
dias, biztonságot nyújtó légkört. Kará-
csonyra készülünk, a szeretet, a csa-
lád ünnepére, a Megváltó születésére. 
Lecsendesedünk, próbálunk jobban 
egymásra figyelni, déli mese helyett a 
gyerek szentírásból olvasunk, főként 
Jézus születéséhez fűződő története-

ket, de a világ teremtéséről és Jézus 
csodáiról is hallhatnak lefekvés előtt 
a gyerekek. A 24 darab almából ki-
rakott szív egyre kisebb lesz, hiszen 
minden nap egy almát fogyasztanak 
el, annyi fele osztva ahányan van-
nak a csoportban. Karácsonyig el-
fogynak az almák, de megmarad 
bennük valami, ami a leg fontosabb, 
és amiről Benedek Elek azt ajánlta, 
hogy ” oszd meg mással, mégsem 
fogy, hisz úgy lesz az még nagyobb.”- 
a szeretet.   

Az advent legkedveltebb szórakoz-
tató játéka az Adventi székfoglaló. A 
játék alatt, a gyerekek naponta bebi-
zonyítják, hogy ebben az időszakban 
pár percig 24-en is elférnek egy kis 
széken. Az óvodában az adventi ké-
szülődés kiteljesedése egy Karácso-
n y i  k i á l l í t á s  l e s z 
(gyerekmunkákból), valamint egy 
közös ünneplés a szülőkkel, nagy-
szülőkkel, testvérekkel. Azt gondo-
lom, az a legnagyobb ráhangolódás a 
család és a szeretet ünnepére, ami-
kor gyerekek hozzák az örömhírt, 
hogy: megszületett a Megváltó.  

A közelgő ünnep alkalmából áldott, 
békés Karácsonyt kívánunk minden-
kinek és örömökben gazdag, békés, 
boldog újesztendőt.  

K. László Szilvia: December 
 

December az ünnepről szól,  
akkor szép, ha hull a hó, 

úgy jó, ha van meleg szoba,  
a bejgliben sok dió. 

 

Jó dolog a sok ajándék,  
de figyeld a szemeket, 

meglátod, a legnagyobb kincs  
az őszinte szeretet. 

 

Szerencsére fér a szívbe  
óriási nagy adag, 

s minél többet adsz belőle,  

neked annál több marad! 

Elmúlt az ősz, itt a tél- az óvodában  

Márton Annamária  

tanítónő 
 

„Van-e érzés, mely forróbban és 

sejtelmesebben megdobogtatja az 

emberi szívet, mint az ünnep és a 

várakozás izgalma?” írja Márai 

Sándor.  

A  karácsonyra várakozás izgalma 

tölti el a kisiskolások szívét így 

karácsony tájékán. Adventben 

lehetőségünk van felkészülni az év 

e g y i k  l e g n a gy o b b  ü n n e pé r e , 

karácsonyra, Jézus megszületésére. A 

kisiskolában már elkezdődött az 

ünnepre való készülődés. Nem létezik 

olyan gyermek, aki ne tudná 

pontosan, hogy hány nap múlva jön az 

angyal, hányat kell még addig aludni. 

Ünnepre hangolódva, türelmesen, 

alázatos szívvel kicsit jobban 

odafigyelünk most egymásra, 

embertársainkra. Izgatottan várjuk a 

nagy csoda beteljesülését, a világ 

megváltójának megszületését. 

Megpróbálunk most jobbak, 

emberségesebbek lenni tanulásban, 

viselkedésben egyaránt. 

Az elemi osztályosoknál az 

adventi várakozás első lépése a 

közös adventi koszorúkészítés volt. 

A dánfalvi polgármesteri hivatal 

biztosította számunkra a tágas és 

fűtött helyiséget és a legfontosabb 

alapanyagokat: a fenyőágat és a 

drótot. Hálás köszönet érte! A 

g y e r e k e k  é s  f e l n ő t t e k 

együttműködése, a közös alkotás 

öröme meghitté, családiassá emelte 

ezt a napot. Miért is ilyen az 

adventi koszorú? A koszorú 

körkörös formája az élet folytonos 

megújulását jelenti, az örökzöld 

fenyőágak az örökkévalóságot 

jelképezik, a négy gyertya: a Hit, 

Remény, Szeretet és Béke pedig a 

fény és az élet szimbólumai. 

A karácsonyvárás másik fontos 

mozzanata a közös karácsonyfa 

díszítés lesz az iskola folyosóján. 

A  k a r á c s o n y f a d í s z e k  a 

gyermekek szorgos keze nyomán 

fognak létrejönni. Az ünnepi 

hangulatot az osztályonként 

összeállított karácsonyi műsor 

tovább fokozza. Ezt a műsort 

végül a község művelődési 

házában, karácsony szent estéjén 

f og ju k  be m u t a t n i .  A z o n 

igyekszünk minden tettünkkel, 

cselekedetünkkel, hogy a 

lelkünkbe beköltözzön az a 

szeretet, béke és meghittség, 

amely a karácsonyt jelképezi. A 

kö l tő ,  Sz i lágy i  Domokos 

szavaival élve:  

… ne a hóban, csillagokban, 

Ne ünnepi foszlós kalácson, 

Ne díszített fákon, hanem 

A  s z í v e k b e n  l e g y e n 

KARÁCSONY. 

Az adventi készülődés fontos 

(Folytatás a 3. oldalról) 
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kelléke a gyermekekkel közösen 

e lkész í te t t  advent i  napt ár . 

Osztá lyonként  ö t l e te sebbné l 

ötletesebb naptárak készültek. Az 

adventi  naptárkészítést egy 

édesanya találta ki gyermekének, 

ezzel magyarázva meg neki, hogy 

hányat kell még aludni karácsonyig. 

Ennek a naptárnak a lényege abban 

áll, hogy december elsejétől 24-ig 

mindennap egy jócselekedetet kell 

végrehajtani és akkor a jutalom egy 

édesség. Van, amelyik osztályban az 

Őrangyalozás játékot is játsszák. 

Minden gyermek sorshúzással 

választja ki pártfogoltját, de nem 

szabad elárulnia, hogy ő az 

őrangyala. Az a jó, ha a pártfogásba 

vett gyermek magától rájön, hogy ki 

az ő őrangyala apró gesztusokból, 

ráfigyelésből, gondoskodásból. 

Tanítóként próbáljuk megértetni a 

gyermekekkel, hogy mindennél 

fontosabb a szeretet, az egymás 

iránti megbecsülés és a kölcsönös 

tisztelet. 

Adventben kicsit magunkba is 

szállunk. Az év utolsó hónapjában 

visszanézünk az 2017 -es év 

eseményeire. Mennyire volt sikeres 

ez az év?  Ért-e minket sok nehézség, 

megpróbáltatás? Helyt tudtunk-e 

á l l n i  m i n d i g  e m b e r s é g g e l , 

becsülettel? Megtettünk-e minden 

tőlünk telhetőt? 

 A kisiskolások a 2017-es tanév 

első félévének nagy részét 

elvégezték. Jó eredményeket értek 

el az ebben az időszakban zajló 

versenyeken. A tavalyi tanévhez 

viszonyítva a tanulók nagyobb 

létszámban vettek részt a 

versenyeken. Például a „Mesék 

szárnyán” mesevetélkedőn 5 négy 

fős csapat versenyzett két 

fordulóban: 2 a harmadikból és 3 a 

negyedikből, összesen 20 tanuló. 

Két negyedikes csapat a megyei 

szakaszra is továbbjutott. A 

„Fürkész” helyesírási versenyen 

három osztályból: a másodikból, a 

harmadikból és a negyedikből 

összesen 16 tanuló versenyzett. Egy 

másodikos és egy negyedikes tanuló 

került be a megyei szakaszra. A 

Dánfalván megrendezett „Csak 

tiszta forrásból” népdalvetélkedőn 

két másodikos tanuló jutott tovább 

a megyei szakaszra. Ezen a 

versenyen Bőjte Bíborka III. díjat 

kapott. Az idén először neveztünk 

be a „Brenyó Mihály” levelezős 

matemat ika  versenyre  egy 

harmadikos és két negyedikes 

tanulóval. Már megkezdtük a 

f e l k é s z ü l é s t  a  D á n f a l v á n 

megrendezendő Vidám versek 

versmondó versenyére és a 

„K ányá d i  S ándor ”  sz av a ló 

verse nyre .  Benevez tün k  a 

keresz túr i  „ Mesé k  v i lága ” 

r a j z v e r se n y r e ,  e l k ü l d v e  a 

kisiskolások legjobban sikerült 

alkotásait. 

Elmondhatjuk, hogy lassan, de 

biztosan egy mozgalmas és egyben 

eredményes 2017-es év végéhez 

közeledünk. Ez az év nemcsak 

tanulásban, de sok és változatos 

iskolán kívüli  programban is 

bővelkedett. Ide sorolhatjuk a 

színházlátogatásokat, a múzeumi 

kiállításokat, a gyermekműsorokat, 

az úszást, a korcsolyázást, a 

kutyaszánozást, a néptáncot, a 

k ö z ö s  k i r á n d u l á s o k a t ,  a 

Gyermeknapozást, az ünnepekre 

való megemlékezést, a testvér-

i s k o l a i  k a p c s o l a t o k a t ,  a 

könyvtárlátogatásokat és még 

s z á m t a l a n  s z ó r a k o z t a t ó , 

közösségformáló  és egyben 

tanulságos tevékenységet. A munka 

után következhet a jól megérdemelt 

pihenés. Kellemes vakációt, jó 

pihenést, Áldott, Békés Karácsonyi 

Ünnepeket és Boldog Új Évet 

kívánok mindenkinek!  

Szabó Kázmér 

A  román nyelv 

o k t a t ás á n a k 

fontosságára pró-

bált fókuszálni az 

elmúlt évben a 

karcfalvi székhellyel rendelkező 

Felcsík Kistérségi Társulás. Manapság 

gyakran tabunak számít arról beszélni 

hogy az itthonmaradás egyik kulcskér-

dése az is hogy gyerekeink, fiataljaink 

tudnak-e kommunikálni román nyel-

ven. Sok diáktól hallani, akár már ele-

mi osztályban is, hogy nem szereti a 

románt, mármint a tantárgyat. Sajnos 

gyakran otthonról hozzák magukkal 

ezeket a gondolatokat a gyerekek. Van 

egy fajta ellenállás mindannyiunkban 

ezzel kapcsolatban mert néha 

(szerintem tévesen) úgy gondoljuk, 

hogy azzal, hogy meg kell tanuljunk 

románul mintha csorbulna magyar 

mivoltunk, vagy épp valaki bele akar-

na gázolni magyarságunkba. Pedig épp 

fordítva van: ha nem beszélnek a gye-

rekeink jól románul a jövőjük itthon 

nehezebb lesz, korlátozottabb lesz.  

Épp ezért két programmal is meg-

próbáltunk hozzájárulni ahhoz, hogy 

a felcsíki diákok ezen a területen fej-

lődni tudjanak, jobban hatékonyab-

ban tudjanak a román nyelvi kommu-

nikációval boldogulni.  

I. FELCSÍKI ROMÁN KOMMU-

NIKÁCIÓS TÁBOR 

2017. szeptember 3 – 8.-a között a 

felcsíki településekről 80 gyermek, ( II 

– IV osztályos korosztályból),  vett 

részt Balánbányán az I. Román kom-

munikációs táborban, ahol a magyar 

gyermekek román gyermekekkel tud-

tak barátkozni és nyelvet gyakorolni.  

A felcsíki kistérség polgármesterei-

nek kezdeményezésére, a Felcsíki Kis-

térségi Társulás szervezésében lezaj-

lott tábor célja a román nyelv gyakor-

lása, valamint egymás megismerése 

volt. A táborban a felcsíki települések-

ről  40 magyar gyermek valamint 

Balánbányáról 40 román gyermek 

vett részt. 

A tábor programjában sok játékos és 

non-formális foglalkozás szerepelt, 

amelyet a megbízott tanárcsoport a 

résztvevők életkorának figyelembevé-

telével állítottak össze.  

II. ROMÁN FELKÉSZÍTŐ A 

FELCSÍKI NYOLCADIKOS DIÁ-

KOKNAK 

Több mint 170 diák vesz részt a 

2017-2018-as tanévben a felcsíki nyol-

cadikosoknak szervezett felkészítőkön, 

melynek keretében felkészülnek a 

kisérettségi vizsgára román nyelv és 

i r o d a l o m b ó l . 

A felkészítők tavalyhoz hasonlóan 

idén is két központban fognak zajlani, 

Csíkmadarason két csoportban, 

Csíkszentdomokoson három csoport-

ban. A programban Csicsótól 

Balánbányáig minden nyolcadikos 

ingyenesen részt vehet. A program 

2017. november 4-én kezdődött, majd 

havonta egy alkalommal fog folytatód-

ni egészen 2018. április 28ig. 

A Felcsík Kistérségi Társulás tevékenységéből 
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Csíkdánfalva 1940 és 1945 között 
(Befejező rész) 

Pál Zoltán történelemtanár 
 

A z előző részben beszámoltunk 

1945 őszéről, amikor őseinknek 

a háborút követően számos megoldat-

lan kérdést kellett megoldania és 

minden anyagi támogatás nélkül kel-

let helyt állniuk, döntést hozniuk. Az 

1946-os évi adatok is arról tanúskod-

nak, hogy még mindig számos olyan 

megoldatlan kérdés volt, ami a 

csíkdánfalviak számára megoldásra 

várt.  

A megújulóban és a kibontakozóban 

lévő Magyar Népi Szövetség helyi 

szervezete, az akkori községi elöljáró-

ság és a közbirtokosság együttesen 

összefogva próbálta megoldani azokat 

a fontos kérdéseket, amit közvetve és 

közvetetten a második világégés oko-

zott.  

Az 1945. november 30.-án készült 

jegyzőkönyv tanúsága szerint a gyű-

lésen jelen vannak Albert Lajos el-

nök, Szőcs Béla római katolikus plé-

bános, Antal András alelnök, Szabó 

János, Kristóf János, Abos Illés, Kaj-

tár István, Csáki Áron, Kajtár Pál, 

Gál Tóbiás, Szabó Dénes, Ábrahám 

István asztalos, Molnár György, Luk-

ács István, László Ferenc, Kosza Jó-

zsef tagok.  

A 11 pontban összefoglalt javasla-

tok és határozatok közül érdemes 

megemlíteni az alábbiakat.  

Az elnök, Albert Lajos beszámol a 

csíkszeredai vármegyei közgyűlés-

ről, Sebők Béla titkár felolvassa a 

marosvásárhelyi határozatokat, me-

lyet az Intézőbizottság tudomásul 

vesz. Az Intézőbizottság elhatározta, 

hogy a következő vasárnapra nép-

gyűlést hív össze, ahol ismerteti az 

eddigi határozatokat és javaslato-

kat. 

A gyűlésen szó volt a gazdasági 

iskola felhívásáról, a pénzügyi bi-

zottsághoz szóló felhívásról, mely 

szerint a település tízesei fizessék be 

az elmaradt tagsági díjakat. Az el-

nök ajánlja ”Falvak Népe” című la-

pot és a felhívást felolvassa. Elhatá-

rozzák, hogy a sajtó bizottság propa-

gandát fog kifejteni a fenti lap érde-

kében. 

Napirendre került a helyi „Haladó 

Ifjúsággal” való kapcsolat megvita-

tása is. Az Intézőbizottság sajnálat-

tal állapítja meg, hogy az ifjúság 

vezetője nem jelent meg a meghívá-

sukra, pedig a helyi Magyar Népi 

Szövetség vezetősége szerette volna 

az együttműködést. Elhatározták, 

hogy mindaddig, amíg nem tisztázó-

dik a helyi „Haladó Ifjúságnak” a 

célkitűzése, addig sem a Magyar 

Népi Szövetség elnöke, sem a közsé-

gi bíró nem járul hozzá a mulatsá-

gok megtartásához.  

Külön pontban foglalkoznak a Pe-

tőfi-alappal is, ami a későbbiekben 

fog nagyobb szerepet kapni.  

Molnár György kéri a pénzügyi 

bizottságot, hogy a pénztári elszá-

molást tartsák meg. Az Intézőbizott-

ság a következő gyűlésen eleget fog 

tenni Molnár György indítványának.  

Végül pedig kihangsúlyozzák, hogy 

az Intézőbizottság gyűléseire a meg-

jelenés kötelező, aki nem jelenik 

meg kétszer, ha nem igazolja kellően 

a hiányzását, ki lesz zárva.  

1945. december 4.-én tartott gyűlés 

jegyzőkönyvéből kiderül, hogy a 

Pénzügyi Bizottság által tartott 

törzskönyv és pénztár vizsgálat so-

rán „Molnár György volt Magyar 

Népi Szövetség elnök a pénztárba 

befizetett a törzskönyvi bejegyzések 

alapján 10737 azaz tízezer -

hétszázharminchét lej többletet, 

amit a pénztár vissza kell fizessen 

Molnár Györgynek” – áll a jegyző-

könyvben foglalt határozatban.  

Az 1945-ös év utolsó gyűlését a 

csíkdánfalvi Magyar Népi Szövetség-

nél 1945. december 9.-én tartották, 

Kimutatása a csíkdánfalvi erdő, bir-

tokossági társulat összes vagyonáról, 

az erdő hivatal 1093. számú rendelete 

az első és a másod határrészről.  

Az okmány szerint az első határré-

szen 2684 hektár és 27 ár, a másod 

határrészen 2290 hektár és 90 ár nagy-

ságú terület van nyilvántartva. A ki-

mutatás szerint ki lett termelve 76 hek-

tár és 184 ár nagyságrendű erdő az 

első határrészről 1940-től 1945-ig a 

vágásterületről.  

Csíkvármegye Főispánjának utasítása a 

községi (Csíkdánfalva) elöljáróságnak, 

melyben ismertetik Both Márton és Mé-

száros Károly csíkdánfalvi hadirokkan-

tak felvett panaszait és utasítják a közsé-

gi vezetőséget, hogy nyújtsanak anyagi 

támogatást a fent nevezett hadi rokkan-

taknak, amíg azok nem kapják mega 

rendes hadinyugdíjaikat.    

Úz – völgyi Árpádházi Szent Erzsébet 

hadikápolna (1917-es felvétel).  A kápol-

nát száz évvel ezelőtt építette, az úz-

völgyi harcok emlékére, a munkácsi 11. 

honvéd gyalogezred. 
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50 ÉVES A CSÍKDÁNFALVI JÉGKORONGSPORT 

ahol jelen voltak Albert Lajos 

M.N.SZ. elnök, Antal András alel-

nök, Benkő László községi jegyző, 

Pál János községi bíró, Kosza Gerő 

sejt vezető, Sebők Béla M.N.SZ. tit-

kár és még számos tag. 

Az év (1945) utolsó közgyűlése fog-

lakozik a vágás terület mikénti fel-

osztásával. Benkő László községi 

jegyző ismerteti a helyi szűkebb körű 

értekezlet határozatát, felkéri Fülöp 

Félix albírót, hogy ismertesse a csík-

szeredai értekezletet és a főispán 

utasítását, mely szerint „a tűzifa füst 

szerint, a kereskedelmi fa pedig ko-

ponya szerint osztassék fel egyben 

bejelenti, hogy a joga senkinek nem 

lesz bántva”. Ezt követően Albert 

Lajos M.N.SZ. elnök felkéri a tago-

kat, hogy határozzanak a kereskedel-

mi fa mikénti kiosztása felől. Hatá-

rozatban megfogalmazzák, hogy a 

kereskedelmi fa kiosztása koponya 

szerint fog történni. Továbbá László 

Ferenc tag kéri a vágásterület sür-

gős kiosztását, mire a közbirtokos-

ság elnöke azzal válaszol, hogy a fák 

számozása már folyik. 

A közgyűlésen sor került a 

csíkdánfalvi Gazdakör megválasztá-

sára, megújítására, melynek során 

Antal Dénes mellé még kijelölnek 

négy tagot: Pál Imre, Kajtár Márton 

(gyurka), Bodor János, Both Alajos 

tagokat.  

A közgyűlésen ismertetik a körle-

veleket. Az egyik körlevél foglalko-

zik a fogságban lévők családjainak a 

felsegítéséről. Gyűjtés útján segí-

tünk a rászorultakon, hangzik a ha-

tározat. 1946. első felében készült 

kimutatás szerint adataink vannak 

arról, hogy Csíkdánfalváról több mint 

száz hadifoglyot tartanak nyilván 

Oroszországban. Ez igen magas szám 

mert, az elesettek mellett, a munká-

ra fogható férfi lakoság száma igen 

megcsappant és ez érezteti hatását a 

mezőgazdasági munkákban is.  

Szintén ekkor ismertetik a 

csíkdánfalvi hadirokkantak Both 

Márton (a helybéliek Lábatlan Marci-

nak nevezték) és Mészáros Károly 

hadirokkantak kérését, amelyeket 

Antal Albert közbirtokossági jegyző 

olvasott fel. A rokkantak segélyezését 

nagygyűlés jóváhagyja. Bodor János 

tag szerint munkával is segíteni kel-

lene a hadirokkantak házainak fel-

építését. 

(Vége) 

A  csíkdánfalvi jégkorongsport időszámítását az iskolában, 1967-

ben megalakult hokicsapattól számoljuk, hiszen ha volt is kor-

csolyázás, jégkorongozás, de szervezett formában, mint csapat, ekkor 

kezdett működni. Innen indult, és ötven  éven keresztül, generációk-

tól, az iskola , a mindenkori tanács vezetőségétől függően, jól, kevésbé 

jól szerepelve, de a jég hátán kitartva, - még ha időnként bukdácsolva 

is,- elfoglalta  fő szerepét a helyi sportéletben. Ezáltal hozzájárult a 

mai felcsíki hokiélethez, és Csíkdánfalva hírnevének öregbítéséhez.  

A Dánfalvi Hokiklub, a helyi önkormányzattal és közbirtokossággal 

egyeztetve úgy döntött , hogy méltó tisztesség lenne az elmúlt 50 év 

emlékére tornát szervezni és megemlékezni mindazokról, akik ebben 

az  időben részesei voltak a jégkorongsport fennmaradásának, fejlő-

désének. 

             Gál Kálmán  

Kiadja: 

Csíkdánfalva Önkormányzata 

és a Csíkdánfalváért Egyesület 
 

Munkatársak: 

Gál Kálmán 

Kajtár Klára 

Márton Annamária 

Pál Zoltán  

Szabó Imre 

Szabó Kázmér 
 

Készült az Alutus Nyomdában 

Szerkesztőség 

TÁMOGATÓ AZ RMDSZ ÉS A 

COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY 

 

 

 A  dánfalvi jégkorongsport 50. évfordulójára  

2017. december 28-29-én, jubileumi jégko-

rongtornával emlékezünk. Ennek keretében  

Csíkdánfalva Kupát, gyermek-ifjúsági mérkőzéseket 

szervezünk. A díjkiosztó gála alkalmával jégre hívjuk 

az iskola 1967- es  csapatát, valamint a többi veterán 

hokistát. A felcsíki műjégpályán lezajló eseményeket 

ünnepi vacsorával zárjuk, ahol  a helyi jégkorong-

sport 50 éves múltját is felelevenítjük képekben.  

A Csíkdánfalvi Hokiklub nevében tisztelettel meg-

hívunk minden hokikedvelő lakost az 50 éves jubile-

umi rendezvényre! 

A képes bemutatóval egybekötött ünnepi vacsorára  

a karcfalvi Antal vendéglőben kerül sor. A menü ára 

zenével együtt: 35 lej/fő. Gyerek menü 15 lej/fő. Italt 

az étteremben felállított büfében lehet majd vásárolni.  

Szeretettel várunk mindenkit!   

Kérjük , hogy aki a vacsorán is részt szeretne venni 

2017. december 22-ig jelezze részvételi  szándékát az 

alábbi telefonszámok egyikén:  

Both Norbert           0747224300 

Gál Kálmán            0745286722 

Márton Szabolcs       0745932220  




