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J úniusban testvérkapcsolat szentesítődött 

Csíkdánfalván. 

Egy kisbusz érkezett településünkre június 

20-án, magyarországi vendégekkel, akik való-

jában Tevel község képviselőtestülete. Tevel 

község déli fekvésű, a Dunántúl egyik legki-

sebb táján, a Völgységben helyezkedik el. Kö-

zel 1600-as lélekszámú település, amely a la-

kosság összetételét tekintve magyar, székely, 

német nemzetiségű. 

 Héri Lászlóné polgármesterasszony irányí-

tásával, azzal a szándékkal látogattak el hoz-

zánk, hogy testvérkapcsolatot kössenek 

Csíkdánfalva és Tevel Önkormányza-

ta, valamint baráti kapcsolatok ala-

kuljanak ki a két település  lakosai  

között. Bőjte Csongor Ernő és Héri 

Lászlóné polgármesterek, valamint az 

önkormányzati képviselők jelenlét-

ében testvértelepülési szerződésben 

szentesítették a két település akara-

tát. A szerződésben foglaltak alapján 

a kétoldalú baráti kapcsolatokon túl, a 

Kárpát-medencei magyar-magyar 

kapcsolatok ápolása, kulturális, gaz-

dasági és sport tevékenységek együtt-

működésében kötelezték el magukat.   

A Héri Lászlóné Polgármesterasz-

szony örömét fejezte ki, hogy ez a 

testvértelepülési kapcsolat létrejött, hisz már 

két éve elkezdődtek a tárgyalások. A 

testvértelepülési szerződés aláírása után egy-

házi áldás is elhangzott. Az est hátralevő ré-

szét faluszemlének szenteltük, amely szombat 

délelőtt folytatódott. Délután egy közös ebédre, 

programra került sor a Közbirokosság házánál, 

egymás jobban megismerése céljából. A rövid, 

de tartalmas látogatás vasárnap reggel búcsú-

val zárult, reméljük nem hosszú ideig. Köszön-

jük a bizalmat, köszönjük, hogy itt voltak! 

Both Norbert László 

Tevel testvértelepülés 
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Hittantábor Marosfőn 

J úlius 29-én, hétfőn egy csapat 

gyerek igyekezett a csíkdánfalvi 

templomba, a reggeli szentmisére, Is-

ten áldását és segítségét kérve, hogy 

az elkövetkezendő hittantáborban job-

ban megismerjék Jézust és közelebb 

kerüljenek Istenhez.  

Marosfőn a már jól ismert tábori 

helyszín fogadott. Kicsomagolás után 

kihúztuk védencünk nevét, akire egész 

héten vigyáznunk kellett, de észrevét-

lenül, akár egy őrangyal. A kiscsopor-

tok kialakítása után elosztottuk, hogy 

milyen munkákat fogunk végezni.  

A tulajdonképpeni program délután 

kezdődött, amikor egy izgalmas idő-

utazás keretében Jónással ismerked-

tünk meg, akitől engedelmességet ta-

nulhattunk. A további napokon, 

ugyancsak időutazásokat tettünk: Za-

keustól becsületességet, a keményszí-

vű szolga történetéből bűnbocsánatot 

tanulhattunk, Mária Magdolnától pe-

dig azt, hogy az örömhírt, amely a Jé-

zus feltámadásakor betöltötte őt, ho-

gyan tudjuk mi is továbbadni. Az utol-

só nap bibliai története mintegy össze-

foglalta a tábor programját: ha sikerül 

megélni a tanultakat, „célba” a 

mennyországba juthatunk. A kézmű-

ves foglalkozásokon a történetekkel 

kapcsolatos témájú alkotások szület-

tek: Zakeus-ceruzatartó, „belépő” a 

mennyországba, imaliliom és a meny-

nyei dicsőséget jelképező korona. Min-

den napnak volt egy aranymondása, 

amit valamilyen játék kapcsán fejtet-

tünk meg. A tábor egészének arany-

mondását az „időutazó” hozta el min-

den történet végén, ez Jézus fontos 

üzenetét tartalmazta: ÉN VAGYOK 

AZ ÚT, AZ IGAZSÁG ÉS AZ ÉLET. 

Este, a tábortűz körül vidám jelene-

teket adtunk elő, az utolsó napi Szí-

nes estben pedig a tábor mulatságos 

eseményeit mutatták be a csapatok. 

A társaság nagy része szívesen bele-

kapcsolódott az éneklésbe is.  

A csütörtök délutáni akadályverse-

nyen számot adhattunk arról, hogy 

mit jegyeztünk meg a táborban ta-

nultakból és milyen kincsekkel té-

rünk haza.  

Péntek délben sok élménnyel és égi 

kincsekkel tértünk haza családja-

inkhoz, hogy a mindennapokban 

felhasználjuk a táborban tanultakat 

és tanúságot tegyünk Jézusról. 

Hálásak vagyunk Bara Ferenc pap 

bácsinak, amiért minden reggel 

szentmisét mutatott be a táborban, 

és arra is lehetőséget adott, hogy a 

bűnbocsánat szentségében megtisz-

títsuk lelkünket. Táborunkat minden 

évben nagylelkűen támogatja az 

Isapur Kft. Vezetője, Darvas Dezső 

úr és a balánbányai Unic Trio pék-

ség, ezúton szeretnénk megköszönni 

az idei támogatásukat.  

Ferencz Mónika  

VIII. osztályos táborozó 

I. Felcsíki Gyermeknap 
Felcsík Kistérségi Társulás 
 

A  nemzetközi gyermeknap a gye-

rekkor fontosságára hívja fel az 

emberek figyelmét, jelezve azt, hogy 

szeretettel, megértéssel és odafigyelés-

sel segíteni kell őket a felnőtté válás 

útján, hogy majd értékes utánpótlásai 

lehessenek e világnak. A Felcsíki 

Gyermeknap is abból az elgondolásból 

született, hogy teremtsünk a felcsíki 

gyermekeknek egy alkalmat, ahol 

együtt ünnepelhetnek, játszhatnak. 

Mert bár más-más településből érkez-

tek, de mindannyiuknak azonos a ho-

vatartozásuk, mind felcsíkiak és szé-

kelyek.  

A Gyermeknap programját úgy ala-

kítottuk, hogy a felcsíki iskolából ér-

kező csapatok megmérettessenek egy-

mással tanulmányi, sport és ügyességi 

vetélkedőkben egyaránt, hiszen a ren-

dezvény elsődleges célja az, hogy a 

gyerekeknek színvonalas, kulturált 

programokat nyújtson, amelyeken 

megismerkedhetnek egymással és ösz-

szemérhetik tudásukat, képességei-

ket. A vetélkedők kivitelezése során, 

azt tapasztaltuk, hogy a gyerekek ha-

talmas ambícióval, elszántsággal és 

összpontosí-

tással teljesí-

tették a fela-

datokat, arra 

törekedve, 

hogy a dicső-

ség címet- a 

vándorkupát- 

végül saját 

iskolájuknak 

szerezzék 

meg.  

A hat versenyszám összesítője alapján 

végül a csíkszentdomokosi iskola csa-

pata részesült aranyéremben és egy 

évre elvihette a vándorkupát. Második 

helyen a csíkmadarasi iskola csapata, 

illetve a harmadik helyen a 

csíkkarcfalvi iskola csapata végzett. 

A rendezvényen megközelítőleg 400 

gyerek vett részt. Az I-IV osztályosok-

nak, illetve az ovisoknak a Caritas 

Családsegítő Szolgálat, a 

Zöldszékelyföld Egyesület és a felcsíki 

nemezelő önkéntesek szerveztek szó-

rakoztató programokat.  

A rendezvény segíti a tanulók társa-

dalmi beilleszkedését, egyéni és szoci-

ális kompetencia fejlesztésüket, hasz-

nossága megkérdőjelezhetetlen és 

sikere is beigazolódott. Ezért a ha-

gyomány vonalán elindulva a Felcsíki 

Gyermeknapot érdemesnek véljük 

megszervezni a jövőben is. Jövőre 

izgalmas játékokkal készülünk az 

ovis gyerekek részére, illetve tovább 

bővítjük a kínálatunkat az I-IV osztá-

lyos diákok számára. Az V-VIII osz-

tályosok pedig már készülnek, hiszen 

a vándorkupa megszerzésére 2014-

ben újra lehetőség adódik.  

Ezúton is szeretnénk megköszönni 

támogatóinknak, partnereinknek a 

segítséget, a tanároknak és minden 

olyan önkéntesnek az odaadó mun-

kát, akik részt vállaltak a szervezés-

ben. 
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Itt a nyár, táncot jár a napsugár   

-  az óvodában 
Kajtár Klára  óvónő                                                                  

Gyöngy az idő, vándoroljunk, 

Nincs szekerünk, bandukoljunk. 

Lassú folyó ága mellett 

Járjuk a halk fűzfa berket… 

( Weöres S: Barangolók) 

E gész tanév mozgalmas volt 

az óvodában, de a két utol-

só hónap talán zsúfoltnak is 

mondható. 

Virághabos víg Május és kasza-

suhintó Június - az Anyák napján 

kívül még tartogatott pár jelleg-

zetes ünnepet, amit nem lehetett 

kihagyni az óvodában.  

 A madarak és fák napja –

„Évente egy nap szenteltessék a ma-

darak és a fák védelmébe” - javasolta  

Hermán Ottó a sokoldalú magyar ter-

mészettudós. Mi az óvodában, bár 

egész évben, minden évszakban figye-

lemmel követtük a fákat és madara-

kat, májusban egy hetet „szenteltünk” 

e témának.  Alaposan megfigyeltünk 

különböző fafajtákat, azok minden 

egyes részét bevonva minden érzék-

szervet. Megbeszéltük, hogy a közsé-

günk legöregebb fája a Cseretetőn levő 

vén vackorfa amelynek a törzsét pá-

ran összefogózva érjük át, és sokat 

megért már, és a törzsébe hárman is 

beférnek, mégis szép, minden évszak-

ban teszi a dolgát: rügyezik, virágzik, 

termést hoz stb. és nagyon sok madár-

nak ad szállást és menedéket. Több 

madarat is megfigyeltünk és főleg a 

hangjukat hallgathattuk meg egy réti 

k i r á n d u l á s  a l k a l m á v a l .  A 

fecskeficsergésen, gólyakelepelésen, 

szarkacsörrögésen, galamb turbékolá-

son, varjú károgáson kívül kakukkszót 

is hallgattunk a természetben... És  

amikor a madarakat hallgattuk, akkor 

mi csendben voltunk-ami elég nagy 

teljesítmény egy gyerekcsoport részé-

ről a rét közepén.  Mivel a rét tele volt 

margarétával,  mindenki szedett egy 

kis csokrot és azzal tért vissza az óvo-

dába. Ez a hét igazán a környezet sze-

retetét hangsúlyozó hét volt és meg-

tudtuk, hogy :       
 

„Fa nélkül egy fillért sem ér a táj. 

S üres a fa ha nincs rajta madár. 

Én azt hiszem, hogy nem kelne föl a nap, 

Ha nem lennének fák és madarak.”    

(Horváth Imre: Fák és madarak)  

Következő ünnepünk a Gyereknap 

volt, amit május utolsó péntekén tar-

tottunk meg. 

„Ragyogja be a Földet napsugarak 

aranyfénye, 

 felhőtlenül boruljon rá a magas ég 

azúrkékje! 

Madárdaltól legyen hangos minden 

liget, minden erdő, 

 rétek fölött mézillatot terítgessen 

szét a szellő.  

Vidámabban csobogjanak a játékos 

kispatakok. 

Ünnepeljen minden-minden, ünne-

peljen gyermeknapot” 

                                                                       

(Szalai Borbála: Gyermeknapra-

részlet) 

 Bár én azt gondolom, hogy minden 

nap az övék, mégis jó ha tudják, van 

egy nap az évben, amelyen  őket ünne-

peljük bőrszíntől, nemzetiségtől füg-

getlenül,  és ez a Gyermeknap.  Közö-

sen elkészítettünk egy gyermeknapi 

plakátot, amely a gyermekek jogait 

tünteti fel magyarul és románul. 

A nap hangulatát a sok színes lufi 

adta meg, amelyet fokozott a vidám 

zene. E napot az óvoda összes gyereke 

együtt ünnepelte. Az emeleti rész min-

den helysége valamilyen lehetőséget 

kínált, így mindenki megtalálta a ked-

vére valót, és ha úgy gondolta, váltha-

tott. Volt rajzközpont, óriási építőköz-

pont sok anyaggal, csúszda alagúttal, 

és táncparkett sok-sok lufival. Az igazi 

gyereknapi mókának az irodában be-

rendezett arcfestő műhely bizonyult. 

Az arcfestés olyan színes és sejtel-

mes... Ezt a szolgáltatást a nyolcvan 

gyerekből talán három nem igényelte. 

Kitét volt az, hogy tavaszi motívumo-

kat kérjenek az arcukra - a 

vadállatos arcokkal nem sze-

rettük volna elfarsangosítani a 

gyereknapot. A nap magába 

foglalt egy közös fagyizást és a 

gyermeknapi meglepetések 

kiosztását. 

Június elején egy színvonalas 

bábelőadás volt az óvodában, 

melynek nemcsak nézői, ha-

nem aktív résztvevői is voltak 

a gyerekek, megismerve két 

népi hangszert és azok hangját 

is: a dorombot és a kobozt. Az 

előadás egy közös népdal el-

éneklésével és kobozkísérettel  

zárult.   

A Pitypang csoport vonatos kirándu-

lást szervezett Csíkszeredába. 

A 2012/13-as tanév utolsó hetén egy-

ségszinten ERDEI ÓVODANAPOT 

tartottunk Várkapunál. A betervezett 

gyógynövénygyűjtés a borús, esős idő-

járás miatt elmaradt, de volt helyette 

zsákban ugrás, páros járás összekö-

tött lábakkal, kötélhúzás, népi dalos 

játékok játszása, bújócskázás stb. A 

Napocska és a Pitypang csoport sátrat 

húzott fel, hogy megtapasztalják, mi-

ből áll egy ilyen művelet, amit nem 

árt tudni. A bizonytalan időjárásnak 

köszönhetően egy nem mindennapos 

öltözködést gyakorolhattak egész nap 

a gyerekek - az esőkabát felvevést, 

levetést, ki, begombolást és talán az 

ég is másképp dörög a természetben, 

amit szintén megfigyelhettek. Én úgy 

gondolom, hogy ami talán erőfeszítés 

a nevelőknek és kissé több munkát, 

odafigyelést és szervezést igényel az a 

gyermeknek hasznos és élmény ma-

rad. Talán ez a nap is az lesz. 

A  vegyes és nagycsoportok a szülők-

kel együtt megtartották az évzárót. 

Ezt az igen szép, élményekben gaz-

dag, tartalmas tanévet a következő 

verssel zártuk: 

„Hova menjünk, milyen tájra? 

Hegyre talán, vagy pusztára?. 

Folyópartra, vagy erdőbe? 

Faluszéli zöld mezőbe? 

Lepkét fogjunk, vagy horgásszunk? 

Vagy mégis csak hegyet másszunk? 

Akár erdő, akár folyó, gyönyörű a 

vakáció!            

 (Zelk Zoltán: Vakáció) 

Minden gyereknek, szülőnek, nagy-

szülőnek kellemes nyarat kívánunk. 



Szabó Imre 

H angulatos, programokban 

gazdag falunapok zajlottak 

augusztus első hétvégéjén a Du-

gás-fürdőn. 

Kissé furcsán hangzik, így a nyár kö-

zepén, tomboló kánikulában, de a ren-

dezvénysorozat pénteken délután kor-

csolyázással, jégkoronggal kezdődött. 

Ugyanis a karcfalvi műjégpálya újra 

nyitott, adva volt a lehetőség egy ilyen 

fajta programra. És a rendezők ki is 

használták ezt. Három generáció lé-

pett jégre: a kicsik, a fiatalok és az 

idősebbek. Közösen korcsolyáztak 

egyet, majd egy hokimeccset is leját-

szottak, a fiatalok és az öregek. Este 

pedig egy hangulatos, reggelig tartó 

DJ Party-n vehettek részt azok a fia-

talok, akik ellátogattak a Fürdőre. 

Csíkdánfalvi Falunapok     

2013. augusztus 2-4. 
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Vasárnap, augusztus 4-én reggel a fú-

vószenekar fújt ébresztőt a falu későn 

kelőinek, a nagymise után pedig zeneszó-

ra vonultak ki az ünneplők a fürdőre, 

hiszen ott már javában rotyogtak a 

bográcsokban a finom ételek. Vasár-

nap a népzene, a néptánc, a hagyo-

mányok napja mindig. Kezdődött is a 

néptánctalálkozó. Elsőnek az előké-

szítős csoportból és első osztályosok-

ból álló dánfalvi kis székely legények 

és leányok léptek színpadra, 

„Töpörtyűk” néven. Népi gyermekjá-

tékokat és táncokat adtak elő nagy 

sikerrel. Karda László néptáncoktató 

készítette fel őket, hálás köszönet 

ezért a nem könnyű feladatért. Idő-

közben megérkeztek a madarasiak 

is, rendhagyó módon két szekérrel, 

zeneszóval és magyar, meg székely 

Az Ifjúsági- és hagyományőrző napok 

óta (2000-2007, ebből nőtte ki magát a 

Falunapok) megszokott, hogy szombaton 

az ifjúságé a főszerep. Az idén is számos 

program vonzotta a fiatalokat. Délelőtt 

minifoci-bajnokság zajlott a strand mel-

letti területen. Négy csapat nevezett be: 

Öregfiúk, Dánfalvi Ifik, Város és Felszeg. 

A rangsor így alakult: I. Város csapata, 

II. Felszeg, III. az Öregfiúk, IV. pedig a 

Dánfalvi Ifik. 

Délután az úszóversenyek és pingpong-

mérkőzések zajlottak.  Külön mérték 

össze gyorsaságukat a Holló tanár úr 

úszótanfolyamára járó gyerekek, majd 

később a felnőttek is benevezhettek a 

versenyre. A nagyok közül, akárcsak ta-

valy, ifj. Holló István győzött, második 

Vizi Botond, harmadik pedig Albert Ist-

ván lett. A lányok is külön versenyeztek, 

közülük Bodó Zsuzsa első, Zsók Szidónia 

a második helyezést érte el. Sajnos asz-

taltenisz-bajnokságot nem lehetett ren-

dezni a szél miatt, de a kicsi színpad 

előtt felállított két asztal körül állandóan 

sürögtek a gyerekek és a felnőttek, min-

dig volt, ki üsse a labdát. 

Az idén a rendezőknek sikerült ötvözni 

a sportot a kultúrával, ugyanis egy rend-

hagyó könyvbemutatóra is sor kerülhe-

tett délután négy órától. Dobos László 

sport-újságíró és Csutak Tamás szerző 

mutatták be ez utóbbinak a falunk szü-

löttjéről, Gáll Lajosról szóló „Életem 

a futás” című könyvét. Sok érdekes-

ség hangzott el ezen a könyvbemuta-

tón a sportolóról, az emberről, Gáll 

Lajosról, aki tényleg az életét a futás-

nak szentelte, de emberként, mester-

ként is sokra vitte. Sepsiszentgyör-

gyön a futókör az ő nevét vette fel, és 

minden évben megrendezik a Gáll 

Lajos Futónapot. Ahogyan a 

szentgyörgyiek, úgy mi is büszkék 

lehetünk rá. 

Hat órakor kezdődött az Y-faktor. A 

már második kiadást megérő tehet-

ségkutató verseny volt a fénypontja a 

napnak. Többen is neveztek be a ver-

senyre, mint a tavaly. Pénteken volt 

egy előválogatás, de senkit nem uta-

sítottak vissza, minden jelentkező 

megméretkezhetett. Két kategóriába 

lettek felosztva. Először a 14 év alat-

tiak léptek színpadra, majd a nagyob-

bak adhatták elő énekes vagy tánc 

tehetségüket. Mindannyian nagyon 

ügyesek voltak, hiszen volt bátorsá-

guk felállni a színpadra, és előadni 

azt, amit tudnak. Születtek új Y-

faktorok, és a tavalyi résztvevők is 

fejlődést mutattak. Meglepetést a 

kicsik okoztak, a madarasi Antal 

Adorján a néptánccal (I. hely), a 

szenttamási Szebeni Ágota énekkel 

(II. hely), a Gál testvérek, Mátyás és 

Márton (III. hely), vagy a zsűri külön-

díjasa, Süket Bálint. Az utóbbiak nép-

dalokat énekeltek. De hadd említsük 

meg a kicsik között Bőjte Barbarát, 

aki szintetizátoron adott elő dalokat 

vagy a kis Horváth ikreket, Anitát és 

Tündét, ők népdalokat énekeltek. A 14 

éven felüliek kategóriája nem okozott 

nagy meglepetéseket, idén is fellépett 

a domokosi Dobos Csongor, ő már 

szinte profinak számít, ezért a zsűri őt 

nem versenyeztette. A párbajok után 

a következő rangsor alakult ki: har-

madik helyen Kristály Rita-Tímár 

Rita duett végzett, a második hely a 

Ferencz Mónikáé lett, az első helyet és 

a fődíjat pedig a domokosi Dobos Fan-

ni vitte el. Köszönet a zsűri tagjainak, 

akik szakszerűen bíráltak és sok jó 

tanáccsal látták el a versenyzőket: 

Ferencz Alajos, Sándor Jolán és Zsig-

mond Emma. 

A zsűrizés alatt megérkezett az est 

csúcspontját adó Kozma Attila és 

Lung László Zsolt alkotta Open Stage 

duó vagy formáció, a Székelylend pro-

dukciójukkal. Hozták is a megszokott 

formájukat, fergeteges jókedvet, kaca-

gást váltva ki a nagyszámú közönség-

ből. Ez a nap is bulival zárult, ezúttal 

a karaokéba is belekóstolhattak a mu-

lató fiatalok. 
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zászlókkal fellobogózva. A Csíkmadarasi 

Hagyományőrző Csoport régi reguta bú-

csúztatót vitt színpadra, és szinte min-

den korosztályból szerepelt valaki. A 

néptánc programot a dánfalvi Kaláka 

csoport fellépése zárta. Fiataljainknak 

nagy sikere volt a közönség körében. Kü-

lön meg kell említenünk Zsók Levente és 

Vizi Alfonz legényesét vagy a Levente és 

Erőss Adél páros produkcióját. 

Elérkezett az ideje az ebédnek. Ebben 

az évben kilenc csapat mérte össze a sza-

kácstudományát. A Klub 12, a Hokiklub, 

a Nyugdíjasok, a Polgármesteri Hivatal, 

a Székelykonyha, Elvira és Marika, a 

Dan-Tourist R-day, az Ifik és a 

Salubritate. A háromtagú zsűri-Szőcs 

Ilona, Fülöp Béla és Fábián Levente- 

szakszerű elbírálásban részesítette az 

étkeket, de rangsort nem állított fel, 

mert mindenik üstben ízletes étel ké-

szült, csupán egy-egy találó jelzővel illet-

te azokat. Ilyen volt például a Hokiklub 

„Fenyőfa alatti exotikuma”, Farkas Ma-

nyi „Most nem szerelmesek”-je, a 

Salubritate „20 éves íze”, vagy a Nyugdí-

jasok „Titkos fűszere”. 

Miután mindenki jóllakott, tovább foly-

tatódtak a délután programjai. A fúvós-

zenekar kellemes zenét és hangulatot 

biztosított az emésztéshez. Urszuly Ár-

pád karnagy vezényletével különböző 

stílusú zeneszámokkal szórakoztattak 

bennünket. A következő fellépő a Kato-

nakórus vagy férfikórus volt, de a fúvós-

zenekar nem szállt le a színpadról, 

együtt adtak elő néhány darabot. A kato-

nakórus után következett a nótaest. 

Az idén a szervezők azt tűzték ki célul, 

hogy minél több helyi tehetséget felku-

tassanak és lehetőséget biztosítsanak 

nekik a fellépésre. A vonószenekar 

kíséretével énekelt Kajtár Erzsébet, 

Fülöp István, Vizi László, Ádám 

(Farkas) Ella, Both Ágoston és Dobos 

Zsolt. Hatalmas siker és taps kísérte 

az előadásukat. 

A középkorúak emlékeznek még, 

hogy a 80-as években, a 90-es évek 

elején játszott a faluban egy könnyűze-

ne együttes, néhány falunkbeli taggal. 

Nos, közülük Ambrus Zoltán gondolt 

egy merészet és újraalakította ezt a 

nosztalgia zenekart. Igaz, már csak ő a 

régi a bandából. Vendégzenészeket 

hívott, próbáltak párszor, és már ment 

is minden, mint a karikacsapás.  Ő a 

doboknál játszott, Gidró Zsolt a billen-

tyűknél, Dósa László és Székely Csaba 

gitároztak, a három lány, Ambrus Ágo-

ta, Szabó Szidónia és Anita pedig éne-

keltek. Nagyon vártuk ezt az előadást 

és meg is érte. Profi módon, sok 

„falunapos” együttest, 

énekest és zenészt lepi-

pálva játszottak. Öröm 

volt nézni és hallgatni 

őket. Közismert retro 

slágereket adtak elő. A 

három lány éneke any-

nyira összhangban volt, 

mintha már több éve ezt 

csinálnák. Gratulálunk 

nekik, csak így tovább! 

És hogy ennek a szép 

napnak és ünnepségsorozatnak mél-

tó befejezése legyen, következett a 

színpadon az est meghívottja, az X 

faktoros Abodi Nagy Blanka. Jól mu-

latott mindenki, a kicsiktől az időse-

kig. Egy adott pillanatban megtelt a 

színpad gyerekekkel, és utolsó szám-

ként nagy közös éneklésben csendült 

fel a Micimackó. 

Még hátra volt az utolsó „nagy hú-

zás”, a tombola-sorsolás. Fődíjként 

egy berbécsbárány várta egész este, 

hogy elkeljen. El is nyerték azt 

mindjárt az elején. De még sok-sok 

nyeremény várt gazdára, főleg a 

Garden Proiect tujafái és vásárlási 

utalványai és a Gazdabolt utalvá-

nyai. Majdnem egy óra hosszat húz-

ták a számokat a gyerekek a doboz-

ból, mire minden nyeremény gazdá-

ra lelt. 

A 2013-as falunapok záróakkordját 

a Party Boys ütötte le, újra színpad-

ra jött énekesük, Abodi Nagy Blan-

ka, elkezdődött az utcabál, és a viga-

dalom, a tánc belenyúlt a nyári éjbe. 

A szervezők hálás köszönetet mon-

danak mindenkinek, akik valami-

lyen módon hozzájárultak a faluna-

pok sikeres lebonyolításához. Ötlete-

ket, fáradságot, anyagiakat nem kí-

mélve áldozták fel idejüket, hogy 

összejöjjön ez a szép eseménysorozat. 

Külön köszönet a támogatóknak, kik 

anyagi hozzájárulása nélkül nem 

jöhettek volna létre az idei Faluna-

pok. 

TÁMOGATÓK 
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Csíkdánfalva 1940 és 1945 között 
(Negyedik rész)  

Pál Zoltán történelemtanár  

Még nincsen vége Európában a má-

sodik világháborúnak, de már közsé-

günkben és térségünkben a háború 

okozta károk, nehézségek elhárításán 

ténykednek. A háborút követő időszak 

szervező munkája kitűnik az 1945. 

április 15-én tartott népgyűlés jegyző-

könyvéből, mely igen jól tükrözi az 

akkori község gondjait, nehézségeit. A 

népgyűlésen jelen vannak az elöljáró-

ságon kívül, a helyi MNSZ vezetői, 

Oláh Péter Csíkvármegye alispánja, 

Lőrinc Sándor a MNSZ központi kikül-

döttje.  

A MNSZ központi kiküldöttje ismer-

teti, az akkori elvek szellemében, a kül

- és belpolitikai helyzetet, de rámutat 

egy újonnan megalapítandó a női szö-

vetség szükségére. Ismerteti, hogy 

mennyire szükséges a nők politikai 

működése, most, amikor a nők is olyan 

választók és választhatók, mint a férfi-

ak. Felhívja a nők figyelmét, hogy 

„gyereküket neveljék úgy, hogy a jövő 

társadalom becsületes, öntudatos szer-

vei legyenek, és kéri a nőket, hogy has-

sanak oda, hogy egy napközi otthont 

rendezzenek be.” 

Lőrinc Sándor kiküldött a fiatalság-

hoz is szól, s figyelmezteti őket, hogy 

„hagyjanak fel a duhajkodással és fog-

janak össze, teremtsenek egy olyan 

szórakozást, ahol tanulni lehessen da-

lárdát, színdarabot, sportot és sok min-

den olyant, ami tudást ad és mentesíti 

őket a duhajkodástól. Közeledik május 

elseje, ami a világon a dolgozok ünne-

pe, készüljenek fel rá és ünnepeljék 

meg. Ha pedig ünnepi felvonulást ren-

deznek, nehogy csak a magyar nemzeti 

lobogót vigyék, mert ha ezt vinnék 

megsértenék a román nemzetet, mi 

pedig békeségben akarunk élni minden 

nemzettel, mert ez a valóságos demok-

rata szellem. Ha mégis nemzeti lobogót 

akarnak, akkor vigyék magukkal a 

román és a vörös zászlót s így, akkor 

nem érezheti magát senki sértve.” 

Oláh Péter Csíkvármegye arra kéri a 

jelen lévő csíkdánfalviakat, hogy  

„mindenki figyeljen arra, hogy min-

den talpalatnyi föld be legyen vetve, 

mert bizony ez a nagy háború sok 

mindent tönkretett. Feleslegünk ga-

bonából nincs és ezért szükséges min-

dent elkövetni, hogy a jövőre nézve 

legyen gabonánk.” 

Az alispán rátér az állattenyésztés-

re is. Azt mondja, hogy „hallotta, hogy 

sok gazda azt beszéli, hogy ő bizony 

nem viszi a tehenét a bikához, mert 

az állatot úgy is elviszik, de ez nem 

így van, a háború már befejezés előtt 

áll és akkor megszűnnek az állat-

beszolgáltatások, és mindenki igye-

kezzék törekedni, hogy minél több 

állatot tenyészhessen, mert ezzel biz-

tosítja a jövő társadalom jobb létét.”  

Az alispán kitér a földosztásra is és 

felhívja az agrár bizottság figyelmét 

arra, hogy „legyen figyelmes és töre-

kedjék oda, hogy egy talpalatnyi föld 

(Folytatás a következő oldalon) 

se maradjon vetetlenül.” 

Bogos István beszámol a fiatalság 

működéséről, rámutat arra, hogy 

„nagyon kevés eredményt tud a fiatal-

ság felmutatni, ennek az oka az, hogy 

a vezetőség kevés hangsúlyt fektet az 

ifjúság nevelésére. Megemlíti, hogy 

milyen fontos a tanulás, mert mind ők 

vannak hivatva a jövő társadalom 

rendezésére. Felhívja az ifjúság figyel-

mét, hogy óvakodjék a korcsmától és a 

részegségtől, jobban teszik, ha ehe-

lyett tanulnak, és templomba járnak, 

és nem duhajkodnak.” 

A népgyűlések további tevékenysége 

a javasolt bizottságok, szervezetek 

vezetőségének megválasztásában me-

rült ki.  

Megválasztják a női Magyar Népi 

Szövetség alosztályát, amelynek elnö-

ke Imre Istvánné, alelnöke Kálmán 

Istvánné, titkára Lajos Ferencné, 

pénztárnoka Simon Dénesné. Ellenő-

röknek Gál Józsefnét és Zsók Mátyás-

nét, választmányi tagoknak Zsigmond 

Dávidnét, Szabó Antalnét, Szabó Ba-

rabásnét, Bálint Ignácnét, Albert Ger-

gelynét választották. Ekkor a helyi 

Magyar Népi Szövetségnek már 165 

tagja van.   

Ugyanekkor választják meg az ifjú-

ság új vezetőségét Bogos István indít-

ványára. Elnöknek Szőcs Kálmánt, 

alelnöknek Antal Annát, titkárnak 

Kajtár Sándort, szervező tagoknak 

Szabó Rozáliát, Gál Rozáliát, Boér 

Rozáliát, Csáki Bertát, Kajtár Annát, 

Szőcs Veronikát, Albert Károlyt, Sza-

bó Bélát, Gál Gergelyt, Zsigmond Er-

nőt választották.  

1945. április 25-én a csíkdánfalvi 

népiskola nagytermében megtartott, 

Magyar Népi Szövetség, a közbirto-

kossági és iskolaszéki hármas nagy-

gyűlésen jelen voltak a Magyar Népi 

Szövetség helyi vezetősége részéről 

Molnár György elnök, Kosza Gergely 

titkár, Fülöp Félix pénztárnok, Luk-

ács István jegyző. Az iskola részéről 

jelen voltak Antal Kálmán és Sebők 

Marhalevél 1944-ből. Both Károly 

csíkdánfalvi gazda 4 éves piros tarka 

tehenét Zsók Dénes marhalevél-kezelő 

által kiállított igazolás alapján a 

csíkdánfalvi ifjú Boér Gergely vásá-

rolta meg 1944. március 13-án. 
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Ilyen volt Szabó Józsefné szülésznő 

kérése is, amelyet a MNSZ helyi  

pártvezetőségéhez intézett, hogy 

amennyiben menekülés előtt ő volt a 

községbe kinevezett szülésznő, has-

son oda a pártvezetőség, hogy vissza-

kerülhessen a régi állásába. 

A MNSZ helyi pártvezetősége rend-

kívül méltányosan járt el a kéréssel 

kapcsolatosan, mérlegelve az adott 

helyzet fontosságát hozta meg dönté-

sét. Tekintettel arra, hogy Szabó Jó-

zsefné szülésznő elhagyta betegeit és 

ő maga pedig elmenekült, mely idő 

alatt pedig Gál Vilma tevékenykedett 

a betegek körül és a legnehezebb 

időkben ő nyújtott segítséget a bete-

geknek, ennél fogva a pártvezetőség 

nem zárhassa ki Gál Vilma szülész-

nőt a községi bábaságból. 

György Ferencné azzal a panasszal 

fordul a pártvezetőséghez, hogy miu-

tán elhelyezték férjét és őt a Botok-

telepén lévő népiskolához tanítóknak, 

háza üresen maradt, amit később 

Adorján Pálnak adott ki bérbe havi 

10 pengő értékben, azzal a kikötéssel, 

hogy egy szobát használhat és a többi 

helységet szellőztetni fogja.  

„Most (1945-ben) pedig, hogy remé-

nyem volna arra, hogy visszaköltöz-

ködnék a lakásomba, Adorján Pál 

elfoglalta az egész lakást és korcsmát 

nyitott. Kérem a Magyar Népi Szö-

vetség pártvezetőségét, hogy hasson 

oda, hogy lakásomat megkaphas-

sam.” 

A MNSZ pártvezetősége helyt adott 

György Ferencné panaszának, azzal a 

kikötéssel, hogy Adorján Pál lakos 

haszonbérbe vett lakásában meg-

hagyja az egy szobát, de a többi la-

kást üresítse ki haladéktalanul és 

adja át tulajdonosának. 

Kosza József kovács, csíkdánfalvi 

lakos is panasszal fordult a MNSZ 

pártvezetőségéhez, hogy ő bérli a tí-

zes házát és kovács műhelyét, amit 

minden évben el szoktak árverezni. 

Az idén ez megtörtént és olyan egyén 

tartotta fel, akinek nincs szüksége rá, 

de valószínű, hogy valami profitot 

akar csinálni. Kéri a MNSZ pártveze-

tőséget, hogy hasson oda, hogy ez a 

spekuláció maradjon meddőnek. 

A MNSZ pártvezetősége helyt ad 

Béla tanítók, a község részéről Pál 

János bíró és Antal József jegyző. A 

közbirtokosság részéről Both József 

közbirtokossági elnök, Gál Tóbiás 

közbirtokossági jegyző, ezen kívül a 

község szavazó polgárainak több 

mind fele. 

Ezen a gyűlésen Kosza Gergely a 

helyi MNSZ titkára ismerteti a helyi 

agrár bizottság szerepét és hatáskör-

ét, ezek után felolvassa az agrár bi-

zottság kijelölt tagjainak névsorát, 

amit el is fogadtak a jelenlévő dán-

falviak. Elnöknek László Ferencet, 

titkárnak Kajtár Ágoston, jegyzőnek 

Ábrahám Istvánt, pénztárnoknak 

Erőss Gergelyt, ellenőröknek Süket 

Györgyöt és Márton Károlyt, választ-

mányi tagoknak Bodor Áront, Fülöp 

Ferencet, Csáki Fábiánt, Fülöp Mi-

hályt, Zsók Mátyást, Pál Jakabot, 

Blága Pétert választották.  

Igaz, hogy 1945. február 24-én tar-

tott MNSZ csíkdánfalvi pártvezetősé-

gi gyűlésen Molnár György elnök 

tolmácsolta a megyei értekezleten 

feldolgozott új agrár törvény egyes 

szakaszait, melyet a határozat értel-

mében ki is doboltattak a község te-

rületén és az érintetteket nyilvántar-

tásba vették, ha azok jelentkeztek.  

„Mindazok a földnélküli földműve-

sek kiknek nincs annyi szántóföld-

jük, hogy abból családjukat el tudják 

tartani, azok igényelhetnek szántó-

földet mégpedig az elmenekült szá-

szok birtokaiból, ami orosz zsákmány 

és a Szovjetunió tulajdonát képezi. 

Minden család kap 3 hold szántót és 

lakhelyet, de nincs kizárva az sem, 

hogy többet kaphasson. Ezt az igé-

nyelt birtokot tíz év alatt kell kifizet-

ni mégpedig a termés 10 százaléká-

val, ha ez ki lesz fizetve a birtok át-

megy az igénylő tulajdonába.” - áll az 

elnök ismertetőjében.  

A továbbiakban ki szeretnénk 

emelni néhány, olyan személyes ké-

rést, a sok közül, amit közvetlen in-

téztek a közgyűléshez, problémájuk-

ra a megoldást a közgyűléstől vár-

ták. Annak ellenére, hogy ezek több-

nyire közvetlen magán jellegű kéré-

sek voltak, hosszútávon, közvetetten 

az egész faluközösséget érintették.  

Kosza József sérelmének és utasítja a 

Feltíz esküdtjét, adja tudomásul a tí-

zesnek, hogy bárki is legyen az az 

egyén nem jogos a házhoz és a haszon-

bért sem emelheti fel a tízes, de még 

kilakoltatni sincsen jóga.  

Sebők Béla tanító indítványozza a 

használaton kívül lévő régi iskola épü-

letének  elárverezését azzal a céllal 

hogy fel tudjon állítani egy csíkdánfalvi 

ifjúsági vegyes dalárdát. Az árverésen 

befolyt pénzből meg lehetne vásárolni 

legalább egy harmóniumot. A közgyűlés 

tetszéssel fogadta Sebők Béla kezdemé-

nyezését és megszavazta a régi iskola 

épületének eladását.  

Az 1945. április 25-én a csíkdánfalvi 

népiskola nagytermében megtartott 

hármas nagygyűlésen Pál János közsé-

gi bíró előterjeszti azon indítványokat, 

melyek szerint kérik a réten való lege-

lés meghosszabbítását, mert a rideg 

időjárás miatt az állatokat távolabbi 

legelőkre még nem lehet hajtani és a 

takarmány is olyan szűkön van, hogy 

az állatokat istállóban nem tudják tar-

tani. Ezért kéri a népgyűlést, hogy en-

gedélyezze május elsejéig a réten való 

legeltetést. A népgyűlés engedélyezi a  

réten való legeltetést május elsejéig. 

(folytatjuk)  

(Folytatás az előző oldalról) 

Három nyelvű (román, német, magyar) 

marhalevél. János Ferenc csíkdánfalvi 

lakos 2 éves szürke szőrű ökrét bizonyító 

okirat. Az igazolás 1922. október 12-én 

lett kiállítva és engedélyezte az állat el-

adását a csíkkarcfalvi vásárban. 
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Készült az Alutus Nyomdában 

Szerkesztőség 

Interneten is  elérhető  a 

Csíkdánfalvi Harangszó 

www.danfalva.ro cimen 

Kedves fiatalok! 

Akkor vagy igazán szabad, ha azt, 

amit vállaltál, meg tudod tenni, és a 

kudarcok, sérelmek után sem a gyű-

lölet, a harag uralkodik a szívedben, 

hanem az újrakezdés lelkülete, a sze-

retet és a jóság. 

Böjte Csaba 

TÁMOGATÓ AZ RMDSZ ÉS A 

COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY 

Tisztelettel felhívjuk figyelmetek egy újonnan megalakuló ifjúsági szervezet fontosságára. Az ifjúsá-

gi szervezetbe való bekapcsolódásnak pozitív hozadéka van az egyénre, illetve a társadalomra nézve 

is. A bekapcsolódás során olyan tudásra, képességekre tehetnek szert, olyan élmények, illetve infor-

mációk birtokába juthatnak a fiatalok, szocializációs szempontból életkoruk egyik legfontosabb sza-

kaszában, amely alapvetően meghatározó lehet arra nézve, hogy később felnőttkorukban milyen pol-

gár válik belőlük, hogyan viszonyulnak a mások megsegítésére való hajlandósághoz, az önkéntesség-

hez, stb.  

Egyszóval, ha úgy érzitek, hogy számotokra fontos a közélet fellendítése, egy olyan otthon és közös-

ség megteremtése, ahova jó tartozni és tenni is szeretnétek ezért, akkor ott a helyetek az újonnan 

megalakuló helyi ifjúsági szervezetben.  

Az alakuló ülésre 2013. augusztus 19-én, hétfőn este 7 órától kerül sor a csíkdánfalvi kultúrházban.  

Nagy szeretettel várunk és számítunk rátok! 

Tisztelettel, a kezdeményező bizottság tagjai 

Mi dolgunk a világon? 

Hihetetlen mély süllyedésben van 

nemzetünk és vagyunk mi is. Vegyük 

végre tudomásul, történelmi időket 

élünk. Mindenki felteheti a kérdést 

magának: Mi dolgunk a világon? Hi-

szen valamiért születtünk, valamiért 

vagyunk ezen a világon. hadd fogadjuk 

el, szép az élet. Ha belenézünk, látjuk 

minden tavasszal a megújuló termé-

szetet, újjászülető életet, mely meg-

hozza a maga gyümölcsét. 

Ha feltesszük a kérdést, meg is vála-

szolhatjuk a kérdést. Igen, van dol-

gunk a világon. 

Ez a világ olyan, amilyennek mi em-

berek formáljuk. nemcsak helyünk, 

feladatunk van benne. Küzdenünk kell 

feladatainkkal. Vörösmarty szavaival 

élve: „Küzdeni erőnk szerint a 

legnemesbekért.” Tehát a dolgunk a 

küzdés. Ezért születtünk, ezért va-

gyunk. 

Tegyük, tesszük a dolgunk, amint 

teszi Zsigmond Márton falunk szülött-

je, képzőművész, valamint Ádám Gyu-

la fotóművész, akinek fotókiállítása 

van Bukarestben, hadd vegye észre a 

többségi nemzet, hogy vagyunk mi is, 

itt Székelyföldön és nem is akármilye-

nek. Nekünk felnőtteknek kötelessé-

günk biztatni, irányítani az ifjúságot 

egy jobb jövő elérése érdekében. 

Reméljük, Isten segítségével egyszer 

elérjük célunkat, ha nem mi, akkor a 

jövő nemzedéke. Tehát soha ne adjuk 

fel a reményt.  

Albert  Margit 

Segíts az egészségedért az 

adott helyzetben 

A nyári roham-munkálatok alkal-

mával könnyen megtörténhet a baj. 

Ne tévesszük össze a reggelt a délutá-

ni munkakezdéssel (hőmérsékleti kü-

lönbségek). Este célszerű átnézni a 

szükséges munkaeszközök műszaki 

állapotát, amikkel másnap dolgozunk. 

Mit is tegyünk, figyelmetlenség vagy 

egyéb okok miatt, egy szénával meg-

rakott vagy magas utánfutóról történt 

esés után?  A sérültet nem szabad 

rángatni, húzni. Azonnal biztosítani 

kell a fej nyakrészi, tarkó alátámasz-

tását, a szájüreg szabaddá tételét. A 

nyelvet lenyomjuk, mindenféle idegen 

anyagot eltávolítunk a szájból, bele-

értve a műfogsort is. Ezáltal biztosít-

juk a felső légutak szabaddá tételét. 

Kemény felületre helyezzük a sérül-

tet, fél oldal-fekvésbe. A szakszerű 

egészségügyi ellátás érdekében segít-

séget kérünk a 112-ős segélyhívó 

számról, megnevezve a baleset pontos 

helyét, idejét. 

Mindig legyen nálunk, járműveze-

tőknél, az egészségügyi táska, amit 

adott esetben tudjunk is használni. A 

táskát ne csak a műszaki ellenőrzés-

kor kérjük kölcsön a kománktól. Néz-

zünk bele ebbe a táskába, hogy kell-e 

felújítani a hiányzó vagy lejárt segéd-

eszközöket. 

Vezessük óvatosan a gépjárműveket 

(autó, traktor stb)! Ne feledjük, a falu-

si, bekötő, mezei, erdei utak nem for-

ma 1-es autópályák, vagy motorbicikli 

verseny utak. 

Nem árt, ha tudsz és akarsz segíteni 

bajba jutott embertársaidon. 

Ambrus Zsolt 

Olvasóinktól kaptuk 


