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A   csíkdánfalvi RMDSZ  csapata köszönetét fejezi a Dánfalva  lakósságának, hisz a 

2016-os évben két alkalommal hívtuk, bíztattuk szavazásra, a helyi valamint a par-

lamenti választások alkalmával. Köszönjük, hogy szavazataikkal nagy arányban  támo-

gatták a  szervezet jelöltjeit. A helyi RMDSZ ugyanakkor köszönetét fejezi ki az önkor-

mányzati képviselőknek (tanácsosoknak), Polgármesteri Hivatalnak, civil szervezetek-

nek, Közbirtokosságnak és mindazoknak akik  az eltelt esztendőben együttműködésükről  

biztosították a szervezetet. 

Áldott Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet! 

A  csíkdánfalvi RMDSZ  csapata nevében:                                                 Both Norbert 
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K öszönetemet szeretném kifejezni az Harangszó hasábjain is a Pol-

gármesteri Hivatal alkalmazottainak, az Önkormányzati Képvise-

lőknek a programokban, az önkormányzatban kifejtett tevékenységei-

kért, az egyháznak, iskolának, közbirtokosságnak, civil szervezeteknek 

és a Harangszó munkatársainak a jó együttműködésért.  

MINDEN CSÍKDÁNFALVI LAKOSNAK, VALAMINT  AZ  IDEGENBEN  

TARTÓZKODÓ DÁNFALVIAKNAK IS KÍVÁNOK EGÉSZSÉGBEN, MEG-

ÉRTÉSBEN ÉS ÖRÖMÖKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ ÉVET! 

Bőjte Csongor-Ernő, polgármester 

K öszönjük mindenkinek, aki Erdély jövőjére szavazott. Köszönjük, hogy támogatták a 

magyar összefogás listáját és, hogy magyart választottak maguknak. 

Kiemelten nagy köszönet a Csíkdánfalviaknak. Ha tehetném személyesen szorítanék most 

kezet mindenkivel az elért eredményért. A csíkdánfalvi emberek ma büszkék lehetnek ma-

gukra. Érezték a választások tétjét, országos szinten is kiemelkedően teljesítettek. 

Az  Önöktől kapott mandátum felhatalmaz arra, hogy Bukarestben szemléletváltást kérjünk. 

Közel félmillió magyar ember nevében fogjuk kérni Bukarestben az Erdély központú politika    

támogatását. 

A 2016-os parlamenti választásokon leadott szavazatoknak óriási súlyuk van. Számunkra ez 

a felelősségteljes munkát jelenti, a kapott mandátum munkára, határozott kiállásra kötelez.  

Tisztelettel:                                                                                       

Tánczos Barna 
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Csíkdánfalvi az új jezsuita 

tartományfőnök  

Bara Ferenc  plébános 
 

P .Arturo Sosa jezsuita rend-

főnök Rómában, a 36. Álta-

lános Rendgyűlés keretében nov-

ember 7-én jelentette be, hogy a 

magyar jezsuita rendtartomány 

új provinciálisa P.Vízi Elemér SJ.  

Vízi Elemér 1974-ben született. 

Általános iskoláit Csíkdánfalván, 

a  középiskolát Gyulafehérváron 

végezte. 1992-1994 között a gyu-

lafehérvári Hittudományi Főisko-

la hallgatója, majd 1994 és 1998 

k ö z ö t t  F r e i b u r g b a n 

(Németország) teológiát tanult. 

Szülőfalujában, Csíkdánfalván 

szentelték pappá 2000-ben. Ezt 

követően érseki titkárként vég-

zett szolgálatot Gyulafehérváron, 

majd 2003 szeptember 15-én be-

lépett a szegedi jezsuita szerze-

tesképzőbe, ahol fogadalmait 

2005-ben tette le. Ezek után Ka-

nadában lelkivezetés képzésen 

v e t t  r é s z t ,  k é s ő b b  a 

noviciusmester helyetteseként 

működött Budapesten, majd a 

dobogókői Manréza lelkigyakorla-

tos központ igazgatója lett. Két 

éves Dublini tartózkodása alatt 

Nepálba és Katmanduba is ellá-

togatott. Ez az Írországi tartózko-

dása volt az ünnepélyes fogadal-

ma előtti ,,a Szív iskolája,, nevű 

harmadik próbaidő. Ünnepélyes 

fogadalmait 2015 április 7-én a 

dobogókői Manréza Lelkigyakor-

latos Ház igazgatójaként tette le. 

     P.Vízi Elemér a jezsuita rend 

magyar tartományfőnöke, a  je-

zsuiták 36. általános rendgyűlése 

alatt november 9-én meglátogat-

ta Rómában a Vatikáni Rádió 

magyar szerkesztőségét és meg-

osztotta a hallgatókkal eddigi 

tapasztalatait illetve az új kine-

vezésével kapcsolatos gondolata-

it. Ebből a beszélgetésből idézek 

néhány sort: ,,Megérintett a kine-

vezés, érzem a magam kicsinysé-

gét, hogy fel kell nőnöm ehhez a 

feladathoz…  

Ma egy olyan világban élünk, 

mely nagyon szekularizálódott, 

ahol az emberek keresnek, ahol 

nagy lelki űr van, az egyház pe-

dig nehezen tud ezekre megfelelő 

választ adni, mert sokszor el va-

gyunk foglalva a struktúrák-

kal… 

A mi feladatunk a provincia 

szintjén az, hogy erősítsük a lel-

kiségi gyökereinket, amit a 

szentignáci hagyományunk őriz, 

és hogy tudjuk ezeket felkínálni 

és megosztani az emberekkel, 

akik hozzánk fordulnak…,, 

     P.Vízi Elemér SJ tarto-

mányfőnök beiktatása várható-

an 2017 elején lesz. Nagy tiszte-

lettel és szeretettel köszöntjük 

falunk szülöttét, új kinevezésé-

hez szívből gratulálunk. Kedves 

Atya, életedre és felelősségteljes 

munkádra Isten áldását kérjük. 

P.Vízi Elemér 
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EGÉSZSÉG HÉT az óvodában 
Kajtár Klára óvónő 

“ÉP TESTBEN, ÉP LÉLEK” -

novemberi  projekt  témánk indok-

lása 

M it is jelent az egészséges 

életmód?  Egy régi újság 

szerint:”tiszta levegőt, italnak 

vizet, ételnek nyerset, a testnek 

munkát,  a léleknek nyugalmat.” 

Napjainkban a rohanó életvitel 

következményeként egyre na-

gyobb hangsúlyt kap az egészsé-

ges életmód fenntartása és meg-

őrzése. A nem megfelelő életvitel, 

a helytelen táplálkozás, a moz-

gásszegény életmód, a túlhajszolt-

ság kimerültséghez, betegségek 

sokaságához vezet. A legtöbb em-

ber akkor ébred tudatára, hogy 

egészsége is van, amikor az évek 

során elveszíti azt. Ezért fontos, 

hogy az egészség a felnövekvő 

nemzedék érdeke legyen: egy 

„befektetés” a jövőbe az egyén bol-

dogulásának elengedhetetlen fel-

tételeként. 

Mitől függ az egészségünk? Ge-

netikai tényezőktől, a környezet-

től, az egészségügyi ellátástól, 

legnagyobb mértékben pedig az 

életmódunktól. Az életmódbeli 

hibák kijavításához pedig az em-

berek aktív közreműködése szük-

séges. Az egészséges életmódra, 

egészséges életvitel igényének 

kialakítására nevelés az óvodás 

életkorban kiemelt jelentőségű. A 

gyermekek lelki életének, jellemé-

nek kialakításában döntő fontos-

sága van az első hat-hét életév-

ben szerzett benyomásoknak. 

A családi szocializáció folyama-

tában és az óvodai élet során ta-

nulják, tapasztalják meg a gye-

rekek, hogy az emberi testtel 

szeretettel, gondoskodóan kell 

bánni. Az élet és az egészség az 

ember alapvető, semmi mással 

nem pótolható értéke, fenntartá-

sa minden ember elemi érdeke. 

Az egészséghez szükséges eszkö-

zök, feltételek, lehetőségek meg-

szerzésében ma még nincs esély-

egyenlőség. Az erre való törekvés 

napjaink nevelőmunkájában ki-

emelt egészségpedagógiai fel-

adat. A gyermekek életében fon-

tos a megfelelő rendszer, a rend-

szeresség kialakítása. Hiszen a 

pszichológiából ismert tény, 

hogy az ember szokásrendjének 

alakítása, az őt egész életen át 

elkísérő egészségvédelmi készsé-

gek,jártasságok, szokások ki-

munkálása a korai gyermekkor-

ban végezhető el a legjobban. 

Nagy felelősséget ró ránk, az 

óvodára, és a családra hogy in-

tenzíven alakítsuk a gyermekek 

testi-lelki egészségkultúráját. 

Az egészséges élet tudatosításá-

ra  a novemberi  hónap adja a 

legnagyobb lehetőséget, amikor 

is az apróságok alaposan megis-

merik a testrészeket, az érzék-

szerveket és azok szerepét. 

Az egészség hetén különböző 

alprojekteket “boncolgattunk”  

 Tisztálkodás és testápolás 

 Helyes táplálkozás és fog-

ápolás 

 Mozgás és öltözködés    

 Alvás és pihenés fontossága  

A következő hetekben az óvo-

dás gyerekek készülnek, örül-

nek, “várakoznak” , dalolnak és 

a Szűcs Imre versét  mondogat-

juk. 

Szűcs Imre: De jó lenne...  
 

De jó lenne, de jó lenne, 

ha az öröm útra kelne, 

és eljutna mindenhova, 

ahol nem járt eddig soha. 
 

De jó volna, de jó volna, 

ha a jónak szárnya volna, 

ide szállna, oda szállna 

s mindenkivel cimborálna. 
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Bálint Enikő óvónő 
 

„Ő azt hiszi: csak játszik. De mi 

már tudjuk, mire megy a játék. 

Arra, hogy e világban, otthonosan 

mozgó, eleven eszű és tevékeny em-

ber váljék belőle.”      

(Varga Domokos) 
 

A z adventi időszakkal elkez-

dődött óvodánkban is a téli 

ünnepekre készülődés, amely egy 

újabb fejezetet, újabb kihívást 

jelent az óvodásoknak. Vége van 

az „Ősz”, illetve a „Ki vagyok én?” 

témaköröknek.  Mivel egy új év-

szak, egy újabb témakör küszöbén 

állunk, ilyenkor rendszerezéskép-

pen, ismétlés céljából mindig visz-

szatekintünk az eddig tapasztal-

takra, megszerzett ismeretekre. 

Túl azon a tananyagon, amit az 

óvodai program előír, számos 

olyan foglalkozáson vehettek 

részt a gyermekek, amely az ér-

telmi képességeik fejlődésén kívül 

személyiségük harmonikus fejlő-

déséhez vezet.  

A Micimackó csoportnak többek 

között egyik ilyen tevékenysége a 

korcsolyázás. Már az elmúlt tan-

évben is heti rendszerességgel 

jártunk a karcfalvi műjégpályára 

korcsolyázni, amelyet folytatunk 

ebben a tanévben is, hiszen a kor-

csolyázás amellett, hogy élveze-

tes, jelentős életta-

ni hatásokkal bír. A 

jégen szakemberek 

segítenek a gyerme-

kek fejlődésében, 

így szervezett kere-

tek között sajátít-

hatják el e gyönyö-

rű sport alapjait.  

De mit is érdemes 

tudni a korcsolyá-

zásról? Először is 

a z t ,  h o g y  a z 

egyik legkomplexebb módon ha-

tó sporttevékenység, mivel fizi-

kailag és fiziológiailag is egy-

aránt hat a szervezetre. Megdol-

goztatja elsősorban a láb izmait, 

valamint erősíti a farizmokat. 

Korcsolyázás közben a testtar-

tás a váll és a gerinc izmait is 

intenzíven átmozgatja, ezáltal a 

helyes tartás kialakulásában is 

jelentős szerepet játszik, hiszen 

fejleszti a gerinc izmait, ezáltal 

erősíti a hátat. Megakadályozza 

a görnyedt tartást és a gerinc-

ferdülést. Továbbá jó hatással 

van a szív- és érrendszerre, és 

mivel alaposan megdolgoztatja 

a testet, fejleszti a tüdőt, ezáltal 

fejleszti a teljes légzőszervrend-

szert is. A rendszeres korcsolyá-

zás ezek mellett remekül fejlesz-

ti a koordinációs ké-

pességet. Amennyi-

ben egy gyermek ki-

csi korban kezd el 

korcsolyázni, úgy 

egyensúlyérzéke is 

hamarabb kifejlődik, 

így más sportokban 

is ügyesebb lesz a 

vele egykorú társai-

nál.  

A korcsolyázás tehát 

egy rendkívül összetett mozgás-

folyamat és komplex tevékeny-

ség. Átlagon felüli mozgáskoor-

dinációt és figyelemösszpontosí-

tást igényel, amely készségek 

érettsége alapvető szerepet ját-

szik számos részképesség kiala-

kulásában és fejlődésében, me-

lyek az iskolai tanulás alapját 

képezik. Ez azt jelenti, hogy a 

korcsolyázás a gyermekeket 

nemcsak fizikailag és élettanilag 

erősíti, hanem fejleszti értelmi 

képességeiket is, ami az iskolai 

kudarcok elkerüléséhez vezet. 

Egy sikeres tevékenységsoro-

zatot csakis úgy lehet véghez-

vinni, ha egy csapat összetart. 

Ezúton is szeretnék – a Mici-

mackó csoport gyermekei nevé-

ben is – köszönetet mondani a 

karcfalvi műjégpálya illetékesei-

nek, akik egész tanévben lehető-

séget adnak arra, hogy a moz-

gásfejlesztésnek ezt a módját 

zavartalanul művelni tudjuk. 

Továbbá meg szeretném köszön-

ni a szülők, nagyszülők segítsé-

gét a korcsolyázási tevékenysé-

gek alatt, így erősítve a szülő-

gyermek, illetve a szülő-óvónő 

kapcsolatot.  És ezt még nem is 

említettem a korcsolyázás jóté-

kony hatásai közül… 

Miért jó, ha korcsolyáznak az óvodások? 



Hírek a Petőfi Sándor Iskolaközpontból 
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(Folytatás a 6. oldalon) 

Dr. Zsók Izabella tanárnő 
 

I skolánk kihasználva a román 

állam és az Európai Unió által 

biztosított pályázati lehetőségeket, 

folyamatosan pályázik és vesz részt 

különböző programokban. 

Az Erasmus + az Európai 

Bizottság programja, amely az 

oktatást és képzést, az ifjúsági 

szférát és a sportot támogatja. 

Ennek a programnak a keretén 

belül november elején megtörtént a 

résztvevő diákok kiválasztása, a 19 

tizenkettedikes tanulóból 16 diák 

utazik el 2017 márciusában 3 hetes 

szakmai gyakorlatra Portugáliába 

k ü l ö n b ö z ő  a g r o t u r i s z t i k a i 

cégekhez. A pályázat összértéke 

38.600 euro, amely fedezi a tanulók 

összes kiadását. A  program kitűnő 

tanulási és tapasztalatszerzési 

lehetőséget jelent a résztvevő 

fiatalok számára.  

Ez év novemberében az iskolánk 

nyert a ROSE programban egy 

70.000 eurós pályázatot, amely 

lehetővé teszi, hogy 2017 április és 

2021 március közötti időszakban 

olyan plusz oktatási, nevelési 

tevékenységek valósuljanak meg az 

iskolában, amelyek hozzásegítik a 

líceumos tanulókat ahhoz, hogy 

s i k e r e s e n  b e f e j e z z é k  a 

tanulmányaikat, megszerezve az 

érettségi diplomát.  

Az Önkormányzat pályázatot 

készíttet az intézmény épületének 

külső felúj í tására és  egy 

tangazdaság létrehozására, mely 

keretén belül a szakiskolások 

modern és szervezett körülmények 

között végezhetnék szakmai 

gyakorlatukat.  

A Közbirtokosság és az iskola 

k ö z ö s e n  m e g v á s á r o l t  e g y 

hidraulikus gyümölcsprést. 

Ezzel a géppel minden 

szükséges felszerelés megvan 

a h h o z ,  h o g y  a  k ö z ö s 

g y ü m ö l c s f e l d o l g o z ó 

e l i n d u l h a s s o n .  E z t  a 

Közbirtokosság tulajdonában 

lévő műhelyt a csíkdánfalvi 

közösség szolgálatára szeretnék 

elindítani, hogy jövőben majd itt 

mindenki fel tudja dolgoztatni a 

gyümölcstermését. 

A KAM - Regionális és 

Antropológ iai  Kutatások 

Központja javaslatot tett a 

Felcsík Kistérség Vezetősége 

számára a csíkdánfalvi Petőfi 

Sándor Iskolaközpontban zajló 

középszintű agrárképzés 

(líceumi és szakiskolai szint) 

újrapozícionálására a Felcsík 

Kistérségben, valamint az 

iskola középtávú fejlesztési 

stratégiájának elkészítésére.  A 

javasolt szakmai munka 

sajátossága és egyedi jellege 

abban áll, hogy a megbízás 

kere tében a  f e j l esz tés i 

keretstratégia részeként 

kidolgozzák azokat a konkrét 

akciókat, amelyek azonnali 

hatállyal elindíthatók az 

a g r á r k é p z é s  t é r s é g i 

újrapozícionálása érdekében, 

ugyanakkor ezeket a konkrét 

akciókat  a megbízás ideje 

alatt, teszt jelleggel ki is 

dolgozzák és gyakorlati 

alkalmazásra átadják.  

Iskolánk a tanulóknak a 

tanulás, a tanítás, a nevelés, a 

tanórákon való részvétel 

mellett sok érdekes és 

változatos tevékenységet 

biztosít. Október utolsó 

hetében különféle színes 

programok tették változatossá 

az Iskola másként hetet az V.-

XII. osztályos tanulóknak, 

mint például tematikus 

k i rá nd ul ás ok ,  h ecs er l i 

gyűjtése és lekvárfőzés, 

m ú z e u m l á t o g a t á s , 

hagyományos ételek készítése. 

November elején a gólyabálon 

a kilencedikes tanulókat 

v a g y i s  a  g ó l y á k a t 

ünnepélyesen is befogadták a 

közösségbe, kiválasztva a 

l e g ü g y e s e b b , 
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Csíkdánfalva 1940 és 1945 között 
(Nyolcadik rész) 

Pál Zoltán történelemtanár 

S orozatunkat egy kis időre 

megszakítottuk, mert fontos-

nak tartottuk a csíkdánfalvi Dobos 

Károly volt orosz hadifogoly élet-

történetének leközlését, megismer-

tetését. Most viszont folytatjuk ko-

rábbi sorozatunkat, amit a kedves 

olvasok és érdeklődők nyomon kö-

vethettek Csíkdánfalva 1940 és 

1945 között címmel.  

A hetedik részt azzal fejeztük be, 

hogy 77 darab lovat soroztak be a 

hadsereghez és így számos dánfal-

vi lótartó gazda igavonó állat nél-

kül maradt és kérték a dánfalvi 

közbirtokosságot, hogy kárpótolja 

őket. Szintén utaltunk arra, hogy 

Kosza Gergely indítványára a kite-

lepülteket családonként a helyi 

közbirtokosság 1000 pengő gyors-

segéllyel támogatta.  

Az 1945. szeptember 15-én 

Csíkdánfalván a Magyar Népi 

Szövetség Intézőbizottságának 

népgyűléséről készült jegyző-

könyv tanúsága szerint a követ-

kező személyek voltak jelen: 

Albert Lajos M.N.SZ. elnöke, An-

tal András M.N.SZ. alelnöke, 

Szőcs Béla római katolikus plébá-

nos, Szabó János szabó, Kristóf 

János, Süket György, Kajtár Ist-

ván, Gál Tóbiás, Szabó Dénes, 

Ábrahám István, Molnár György, 

Lukács István, Kosza József, 

László Ferenc, Csáki Áron, Kaj-

tár József, Albert Illés, Buzási 

Dénes.  

Az elnök üdvözlő beszéde után 

többek közt szó esett a 

„Gazdakör” megalakításáról 

(újjászervezéséről). Az elnök és a 

titkár Csíkszeredában érdeklődik 

majd a vármegyei Intézőbizott-

ságnál és lehetőleg alapszabályt 

fog kérni, hogy lehessen megala-

kítani a Gazdakört. A korábban is 

működő Gazdakör újjászervezését 

most már új alapokra kellett he-

lyezni, viszont ennek a célja nem 

sokban tér el a korábbi Gazdakör 

céljaitól.  

Az elnök ezen a gyűlésen ismer-

teti a Magyar Népi Szövetség új 

alapszabályzatát és ezen belül 

ismerteti a szervezet szabályzatá-

nak 15 szakaszát. Eszerint meg 

kell alakítani a különböző szakbi-

zottságokat, melyek élére új veze-

tők kerülnek.  Összesen hat bi-

zottságot állítottak fel, melynek 

felépítése és vezetősége az alábbi 

dánfalvi személyekből állt össze:  

1.Közművelődési Bizottság, 

melynek vezetője Kajtár József. 

Ez a bizottság három albizottság-

ból tevődött össze:  

a) Iskolai Bizottság: Kajtár Jó-

zsef, Kajtár István, Molnár 

György. 

Hírek a Petőfi Sándor Iskolaközpontból 

legtalpraesettebb fiút és lányt 

közülük, vagyis megkoronázva a 

gólyakirályt és gólyakirálynőt. 

A diáktanács, vagyis a Dt 

számos program, rendezvény 

kitalálója, felelőse. Célja, hogy 

színt vigyen a diákéletbe, hogy 

a tanulók jól érezzék magukat. 

H a vo nt a  m e g j e l e n i k  a 

suliújság, a Mi a hír, P.S.? 

c í m m e l ,  k ü l ö n b ö z ő 

szórakoztató ,  ügyességi , 

kreatív, idegennyelvi fejtörők  

oldalakkal az V.-XII- es tanulók 

számára. Felkarolja a hazai és az 

idegen hagyományokat, mint 

például a Halloween, húsvéti 

t o j á s f e s t é s ,  gye r m e k nap i 

rendezvények, adventi hangulat 

megteremtése. Idén november 

elején halloweeni süteményeket 

sütöttek a diáktanácsosok, 

v a l a m i n t  a z  o s z t á l y o k 

töklámpást faragtak. Az adventi 

időszak kezdetén a Dt ünneplőbe 

öltöztette a folyosókat, kézzel 

készített díszeket aggattak a 

felállított karácsonyfára, a 

bejáratnál egyhasználatos 

poharakból felépített hóember 

várja a tanulókat, az osztályokat 

adventi koszorúk díszítik. 

T o v á b b á  e g é s z  é v b e n 

s p o r t r e n d e z v é n y e k n e k , 

ügyességi vetélkedőknek a 

házigazdája.  

November végén feltűzték a 

végzős diákoknak a Maturandus 

szalagot. A Maturandus-bál a 

felnőtté válás egy kapuja, 

ahogy a végzősök fogalmaztak, 

valaminek a kezdetét és a 

végét jelenti, jelzi, hogy lassan 

felnőtté válnak és hogy meg 

kell találják a saját útjukat.  

December 6 környékén az 

óvódás és az I-IV. osztályos 

gyerekeknek a Mikulás német 

csomagokat hozott a Caritas 

részéről. 

A Petőfi Sándor Iskolaközpont 

munkaközössége Áldott, békés 

karácsonyi ünnepeket és 

örömökben gazdag boldog Újévet 

kíván minden kedves olvasónak!  

(Folytatás az 5. oldalról) 



Benkő László községi jegyző által készített kimutatás 

azon dánfalviakról, akiknek rádió készülékét a hatósá-

gok 1941 és 1944 között elkobozták. A dokumentum 

szerint rádió készüléket koboztak el Leszó Jenő, Sebők 

Béla, Antal Gerő, Antal Gyula dánfalvi személyektől, 

amelyeket a csíkmadarasi csendőrségnek kellett be-

szolgáltatni és a készülékeket még 1946-ban a régi 

tulajdonosok nem kapták vissza.  

Kimutatás a község területén lévő állatokról. A kimu-

tatás 1945. december 31.-én van zárolva, mely szerint 

Csíkdánfalván a következő állatokat írták össze. A do-

kumentum szerint a lóállomány a következőképpen ala-

kult: mén ló 19 darab, három évnél öregebb ló (herélt) 

109 darab, három évnél öregebb kanca 157 darab, csikó 

89 darab.  

A szarvasmarha állománynál találunk 6 darab bikát, 

21 ökröt, 765 fejős tehenet, borjú pedig 102 darab volt 

található. A juhállománynál pedig találunk 29 berbé-

cset, 1292 fejős juhot, 120 meddő juhot, 241 bárányt. A 

disznóállomány sem maradt szégyenben a többi háziál-

lathoz viszonyítva. Az akkori Csíkdánfalván találunk 2 

kant, 24 kocát, 104 herélt disznót, 63 malacot. A kimu-

tatást 1946. január 5-én hitelesítette Páll János községi 

bíró és Benkő László községi jegyző.  

Az akkori helyzetet érdemes volna összevetni a mai 

helyzettel és az már sok mindent mutatna az állattartás 

fejlődésének területén, valamint a település gazdasági 

mutatójáról.  

Érdekes, hogy a kimutatás nem tér ki a bivaly, kecske, 

méh állományunk akkori állapotára, pedig számos csa-

ládnál találunk bivalyt és kecskét is. A méhtartó gaz-

dákról készült másik kimutatás szerint ott találjuk An-

tal Kálmán tanítót, Sebők Béla kántort, Pál Gergelyt, 

Ambrus Mihályt, Kató Barabást, Lukács Istvánt, Ábra-

hám Istvánt, Leszó Jenőt, Jakab Józsefet, Zsigmond 

Mártont, Lukács Józsefet, Abos Lázárt. Ezen gazdák 

cukrot kaptak a méhállományuk ellátása végett, a rossz 

időjárási viszonyok miatt.   
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b) Népművelési  Bizottság: Imre József, Antal Kálmán, 

Szőcs Béla római katolikus plébános és a tantestület tag-

jai. 

c) Sajtó Bizottság: Szabó János szabó, Gál Tóbiás. 

2.Gazdasági Bizottság, melynek vezetője az oltfalvi An-

tal Dénes, 

3.Gazdaköri vezetők a következő dánfalviak voltak, akik 

mint a Szervező Bizottság tagjai tevékenykedtek kezdet-

ben: Csáki Áron, Ábrahám István, Süket György, László 

Ferenc és Kristóf János. 

4.Női Bizottság is megalakult, melynek vezetője György 

Ferencné. 

5.Ifjúsági Bizottság alakult meg az ötödiknek, melynek 

élén ott találjuk Szőcs Béla római katolikus plébánost, va-

lamint azokat a fiatalokat, akik az akkori fiatalság köré-

ben az elvárásoknak megfelelő munkát tudtak kifejteni, 

Bogos István, Kajtár Béla, Bogdán Károly, Fülöp Márton, 

Erőss Vilmos, Abos Lázár személyében.  

A közgyűlésen azt is felvetették, hogy szükséges lenne a 

Magyar Népi Szövetség keretében működő fegyelmi bizott-

ság megválasztására is az ifjak kilengéseinek megakadá-

lyozására (elnök, titkár, alelnök megválasztásával).  

A közgyűlés megszavazta a hivatalos napokat és azok 

fogadóóráit, mely szerint kedd és péntek délután 3-tól 6-ig, 

később majd hetenként egy nap lesz a fogadóóra.  

Továbbá a közgyűlésen foglalkoztak az úgynevezett „Pál 

Benedek ügyé”-vel, aki mint tekintélyes és vagyonos dán-

falvi gazda nem rejtette véka alá az új romániai magyar 

párt baloldali nézeteinek veszélyeit.  

A párt helyi vezetősége a következőket fogalmazta meg:  

„Feltételezzük, hogy (Pál Benedek) nem gondolta meg 

kijelentését, azonban felszólítjuk, hogy a Magyar Népi Szö-

vetség ellen propagandát ne fejtsen ki.”-áll a jegyzőkönyv-

ben.  

A 7. pontban az elnök ismerteti a 8/1945  és 9/1945 szá-

mú rendeletet, amelyet a Magyar Népi Szövetség Csíkme-

gyei Intézőbizottsága fogalmazott meg. 

Elhatározzák, hogy a következő dánfalvi személyek kép-

viselik a vármegyei gyűlésen a M.N.SZ. helyi tagozatát: 

Albert Lajos, Sebők Béla, Antal András. 

A törzskönyv és pénztárnapló átvizsgálására kiküldik 

Abos Illést, Ábrahám Istvánt (asztalos), Csáki Áront és 

Kristóf Jánost mint ellenőröket kedden 3 órakor.  A törzs-

könyv és a pénztárnapló átvizsgálása megtörtént és erről 

is beszámolnak 1945. december 4-én keltezett újabb jegy-

zőkönyv tanúsága szerint. A Pénzügyi Bizottság által tar-

tott törzskönyv és pénztár vizsgálat alkalmából megállapí-

tották, hogy Molnár György a helyi Magyar Népi Szövet-

ség volt elnöke „a pénztárba befizetett a törzskönyvi be-

jegyzések alapján 10 737,azaz tizezerhétszázharminchét 

lej többletet, amit a pénztár vissza kel fizessen Molnár 

Györgynek”.                                                       (folytatjuk)  

(folytatás a 6. oldalról) 
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Kiadja: 

Csíkdánfalva Önkormányzata 

és a Csíkdánfalváért Egyesület 
 

Munkatársak: 

Bara Ferenc plébános 

Bálint Enikő 

Both Norbert 

Dr. Zsók Izabella 

Kajtár Klára 

Pál Zoltán  

Szabó Imre 
 

Készült az Alutus Nyomdában 

Szerkesztőség 

Szemételszállítási naptár Csíkdánfalván 

2017-ben 

A CSÍKDÁNFALVI HARANGSZÓ  

SZERKESZTŐSÉGE MINDEN  

KEDVES OLVASÓJÁNAK  

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET  

ÉS BÉKÉS, BOLGOG ÚJ ÉVET KÍVÁN! 

TÁMOGATÓ AZ RMDSZ ÉS A 

COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY 

 

Puszta Sándor 

Örökké karácsony 
 

Amikor elhallgat az angyalok éneke, 

Amikor az égről eltűnik a csillag, 

Amikor a pásztorok nyájukhoz visszatérnek, 

Amikor a királyok hazamennek, 

Megkezdődik a karácsony: 

Megtalálni az elveszettet, 

Begyógyítani a sebeket, 

Etetni éhezőket, 

Kiszabadítani a rabokat, 

Békét vinni a testvérek közé 

És ujjongó dalt fakasztani a szívben. 


