
S zeptember első vasárnapján 

egy rendhagyó és szép ünnep-

ség részesei lehettünk.  A felújított 

némettemető felavatására került 

sor.  Ezzel Pál Zoltán történelemta-

nár többéves álma vált valóra. Az ő 

kezdeményezése és közbenjárása 

nélkül nem valósulhatott volna meg 

ez a felújítás. Az anyagi költségeket 

a Közbirtokosság állta. A temetőt 

bekerítették és minden sírhant fölé 

egyforma fehér fakeresztet állítot-

tak. 

Ezen a szép ünnepségen a több 

száz helybéli megemlékező mellett 

egy kis, a németországi Illingenből, 

a saarlandi Volksbund Deutsche 

K r i e g s g r a b e r f ü r s o r g e  e . V . 

(Német Hadisírgondozó Népi Szö-

vetség) részéről  érkező küldöttség 

is jelen volt, melynek vezetője Bern-

hard Schmidt, vagy  itt volt az ün-

nepségen Cristian Scarlat a 

Volksbund romániai képviselője és 

az Oficiul National Pentru Cultul 

Eroilor országos szövetség elnöke is.  

Az ünnepi szentmise után a meg-

emlékezők, élen a Mátyás Huszár-

egyesület tagjaival, a dánfalvi fú-

vószenekar katonai dallamait hall-

gatva gyalog vonultak ki a temető-

be. Itt Ft. Bara Ferenc plébános úr az elhuny-

takért imádkozott, elhangzott magyarul és 

németül a Miatyánk, majd Pál Zoltán történe-

lemtanár, Bőjte Csongor polgármester és Luk-

ács Gábor közbirtokossági elnök mondott be-

szédet. A német küldöttség részéről Bernhard 

Schmidt és Cristian Scarlat szólt az 

egybegyültekhez. Scarlat úr hangsúlyozta: 

„egész Európa számára példa kellene legyen 

az, ahogy a dánfalviak a hősökre emlékez-

nek. Be kellene mutatni Európa országai-

nak a dánfalvi német haditemetőt.” 

Az ünnepség a kegyelet koszorúinak elhe-

lyezésével zárult, majd a Volksbund képvi-

selői Spinoza-emlékérmeket adtak át Pál 

Zoltánnak, Bara Ferenc plébános úrnak, 

Bőjte Csongornak és Lukács Gábornak. 

Szabó Imre  
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csíkdánfalvi polgármesteri hivatal mezőgazdasági osztályára várják az igénylőket. A 897/2012-es 

kormányhatározat értelmében állami támogatás igényelhető legkevesebb 1 hektár szántó terület 

után 100 lej/ha értékben.  A kéréseket a Hivatalban lehet kitölteni szeptember 25-től október 15-ig. 

Az iratcsomó összeállításához szükséges a személyazonossági igazolvány, banki kontszám és jogi 

személyek esetében a cégbejegyzési igazolás. 

Csíkdánfalván kb. 150 gazda jogosult erre a támogatásra. Szeptember 30-ig 25 gazda tette le a 

kérését. A mezőgazdasági osztály arra kéri a gazdákat, hogy ne halasszák az utolsó pillanatra a 

kérések letevését, hogy elkerüljék a  határidő előtti zsúfoltságot. 

A polgármesteri hivatal értesíti a gazdákat 
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Vakációzáró-nap 

S zeptember 7-én a templomkert-

ben került sor az immár hagyo-

mánnyá vált vakációzáró nap megszer-

vezésére. A megszokottnál jóval több 

gyerek érkezett, aminek a szervezők 

nagyon örültek. 9 és 10 óra között a 

templomkertet elárasztotta a sok gye-

rek, a dánfalviak mellett szépen, szer-

vezetten mint egy keresztalja érkeztek 

a madarasiak. Csoportvezetőikkel 

együtt több mint hetvenen jöttek..  A 

karcfalvi és jenőfalvi iskolások is szép 

számban érkeztek . Óvodások is jöttek, 

de voltak olyan fiatalok is, akik már 

rég elhagyták az iskolapadot. Végül a 

csoportvezetőkkel együtt 290 résztve-

vővel indult a program. A nap témája a 

hála volt – amint csoportvezetőnk, Bí-

ró Kati elmondta, azért, hogy vegyük 

észre, milyen sok jót kapunk Istentől, 

emberektől. A jókedv fokozására a va-

kációzáró napot játékokkal kezdtük, 

majd csoportokra oszolva mindenki 

félrevonult a számára kijelölt helyre és 

elkezdődött a csoporttevékenység.  A 

csoportvezetők felolvastak egy történe-

tet egy fiúról, aki számlát írt édesany-

jának fizetséget kérve minden jó csele-

kedetéért. Az édesanyja válaszul a 

számla hátoldalára ráírta hogy ő sem a 

nevelésért, sem a mindennapi finom 

falatokért, sem az ápolásért, még csak 

a mindennapi aggódásért sem kér fi-

zetséget. Erre a fiú kifizetettnek tekin-

tette a számláját. Ezután minden csa-

pat megbeszélte a történetet, meghall-

gattuk mindenki véleményét, hogy 

számára mit üzen a történet. A cso-

porttevékenység alatt mindenki elké-

szíthette a jó dolgok naplóját,  amelybe 

rá vonatkozó tulajdonságokhoz kapcso-

latos kérdéseket ragaszthatott bele, 

mint például: „Kedvenc tájaim”, 

„kedvenc ételeim”, „kire mosolyogtam 

rá”, „kit dicsértem meg” és ehhez ha-

sonlóak.  A délelőtti csoporttevékeny-

ség szentmisével végződött, amelyet 

Bőjte Csaba ferences atya tartott. A 

szentmise prédikációjában  Bőjte atya 

a fiatalokat buzdította a saját célok 

elérésére és arra, hogy mindenért meg 

kell dolgozni, és ha valamit csinálunk, 

ne a pénzért, elismerésért, dicsőségért 

csináljuk, hanem azért, mert szeret-

jük. A mise után a finom ebéd követke-

zett, amelyet a vendégház szakácsai 

biztosítottak számunkra.  Az ebéd 

után egy meglepetésben volt részük a 

je lenlévőknek.  A templomban 

Szentmártony Imre (St. Martin) tar-

tott koncertet, aki csodálatos zenéjé-

vel kápráztatott el mindenkit.  A meg-

lepetés után egy érdekes és új játék-

kal készültek a szervezők,  a vizes lufi 

háborúval, amelyet már a gyerekek át 

is neveztek  lufivilágháborúnak. Az új 

játék nagyon népszerűvé vált a gyere-

kek között. A délután csoporttevé-

kenységgel folytatódott, ahol befejez-

hettük a jó dolgok naplóját,  valamint 

kiértékelhettük, megbeszélhettük, 

elmondhattuk véleményünket a nap 

eseményeiről. A nap dinnyeevéssel és 

közös énekléssel zárult. 

   Köszönjük Bara Ferenc pap bácsi-

nak, hogy ezt a népes csapatot befo-

gadta a plébániára, vállalva a vele 

járó nehézségeket, köszönjük a plébá-

niák anyagi hozzájárulását a program 

szervezéséhez. Köszönjük A Caritas 

munkatársainak, Katinak, Anginak és 

Emíliának az érdekes programokat, 

köszönjük  Csaba testvér biztató sza-

vait. És nem utolsó sorban köszönjük 

a finom ebédet Szőcs Ilona néninek, 

családjának és munkatársainak, hi-

szen immár harmadszor vállalta el, 

hogy e népes csapat ebédjét elkészíti. 

Köszönetet mondunk a finom dinnyé-

ért  a szülőknek és másoknak is, akik 

önzetlenül megajándékoztak minket. 

                                                                                           

Pál Szende és Zsók Dalma 

résztvevők 
 

H ogy miért lett ez az idei 

találkozó témája, Bíró 

Katalin, Caritas Családsegítő 

szolgálatának munkatársa ezt így 

indokolja: „Egyre gyakrabban le-

het találkozni azzal a jelenséggel 

akár felnőtteknél, akár gyerekek-

nél, hogy a hála szűk helyre szo-

rult az életünkben. 

Annyi mindent, amink megvan, 

természetesnek tekintünk, és ha 

valamink hiányzik, azt sokszor 

annyira ki tudjuk élezni. Fruszt-

ráltak vagyunk, mert mindenki-

nek már van menőbb telefonja, 

divatos cucca, sokkal több zseb-

pénze stb. A „bárcsak nekem is 

meglenne” elégedetlenségi állapot-

ban túl sok időt töltünk, és túl 

ritkán gondolunk hálával min-

darra, amink van: biztonságot 

jelentő kapcsolatainkra, betevő 

falatunkra, egészségünkre, a min-

ket körülvevő gyönyörű tájakra. A 

találkozó folyamán arra próbál-

tuk ráébreszteni a diákokat, hogy 

számtalan jó dolog van az éle-

tünkben, amelyeket ha jobban 

szem előtt tartunk, akkor elégedet-

tebb, boldogabb és hálásabb em-

berré válhatunk”. (—)  
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Új tanév egy szebb óvodában 

biztonságáért felel, míg Tofăleanu 

Ionuţ az óvodánál felelős a gyerekek 

testi épségéért. 

Az őszi érettségi vizsgák eredményei 

után iskolánk a középmezőnyben vég-

Zsók Izabella tanárnő 
 

S zeptember 17-én  becsengettek. 

Megkezdődött egy új tanév, 

amely reméljük minden diák számára 

rengeteg sikerélményt, érdekes ta-

pasztalatot, hasznos ismeretet tarto-

gat. Az ünnepélyes tanévnyitó szent-

misével kezdődött, majd Kajtár Csaba 

igazgató köszöntötte az új diákokat, az 

előkészítő osztályt, a kezdő osztályokat 

valamint a régi diákokat és az őket 

elkísérő szülőket, nagyszülőket. Az 

ünnepségen jelen volt Bőjte Csongor-

Ernő polgármester, aki sok sikert, ki-

tartást kívánt mindenkinek az új tan-

évhez. 

Az iskolakezdés alkalmával Toma 

Aurel rendőrparancsnok ismertette a 

Gyermekek biztonsága elnevezésű 

programot, amelynek keretén belül 

Toma Aurel az iskola tanulóinak a 

zett a szakközépis-

kolák között. 

Szeptember 28-án 

a Népmese napját 

ünnepeljük mese-

olvasással, mesé-

léssel, játékos fela-

datokkal. Így em-

lékezünk a híres 

mesemondónkra, 

Benedek Elekre, 
akinek a születésnap-

jához igazodik a 

Népmese Napja. A 

mesélés egy különle-

ges folyamat. Mert 

nemcsak a hallgatót, nemcsak a gyer-

meket, hanem a mesélőt is elrepíti 

egy különleges világba, az igazak, a 

jók, a lehetőségek világába, a mesék 

birodalmába. 

Hírek a Petőfi Sándor Iskolaközpontból 

Kajtár Klára óvónő      
                                                                             

M ár az óvodában megtanultam 

mindent, amit tudni érdemes. 

Azt, hogy  hogyan éljek, mit tegyek, 

mind az óvodában tanultam meg. Az 

egyetemen a bölcsesség nem volt külö-

nösebb érték, az óvodában azonban 

annál inkább! Íme, amit ott tanultam: 

Ossz meg mindent másokkal! Ne csalj 

a játékban! Ne bántsd a másikat! Min-

dent oda tegyél vissza,  ahonnan elvet-

ted! Rakj rendet magad után! Ne vedd 

el a másét! Kérj bocsánatot, ha valaki-

nek fájdalmat okoztál! Evés előtt moss 

kezet! Húzd le a vécét! A frissen sült 

sütemény és a hideg tej tápláló! Élj 

mértékkel! Mindennap tanulj, gondol-

kodj, rajzolj, fess, énekelj, táncolj, 

játssz és dolgozz egy keveset! Délutá-

nonként szundíts egyet! A nagyvilág-

ban óvatosan közlekedj, fogd meg a 

társad kezét és ne szakadjatok el egy-

mástól!  

ISMERD FEL, A CSODÁT!”  (Robert 

Flughum) 

É 
n úgy gondolom, hogy minden 

szülő és pedagógus arra törek-

szik, hogy érdeklődő, kreatív, szeretet-

re fogékony kitartó gyermekeket ne-

veljen. De sokoldalú, harmonikus fej-

lesztésüket életkoruknak megfelelő 

módon, megfelelő lelki, tárgyi és sze-

mélyi környezetben és időben kell el-

kezdeni! Tehát az igazi tudatos és öntu-

datos pedagógusi munka az óvodáskor 

időszakában kezdődik. 

Az óvodai környezet feltételei jelentő-

sen befolyásolják az óvodai nevelés 

színvonalát, hatékonyságát. Ezért ne-

künk óvónőknek az is feladatunk, hogy 

a lehetőségeket figyelembe véve gondos-

kodjunk a megfelelő tárgyi környezet-

ről: vegyük számba az adott feltétele-

ket, kezdeményezzük a hiányok pótlá-

sát, ellenőrizzük a felszerelések megfe-

lelő állapotát és oldjuk meg azok folya-

matos karbantartását. A felszerelések 

megóvásában, a környezet ápolásában, 

védelmében fontos, hogy a gyerekek is 

részt vegyenek, hiszen így szokják meg 

azt, hogy tenni kell 

valamit – valamiért. 

Az új tanévben a 

megfelelő környezet 

biztosításában nagy 

segítségünkre volt a 

Csíkdánfalvi Köz-

birtokosság és a  

csíkkarcfalvi Hombi

-gum Kft. Utóbbi 

közvetítésével sike-

rült Németország-

ban összegyűjtetni 

olyan eszközöket 

amelyekre szüksége 

van az óvodának 

(óvodai bútorzat: 

választópolcok, foga-

sok, székek, szekrények, értelemfej-

lesztő játékok, csúszdák, libikóka, 

szőnyegek, PVC szőnyeg, sötétítők, 

edények stb). Ezek ideszállítását a 

Csíkdánfalvi Közbirtokosság fizette ki 

(3700 RON). 

Nagyon örülünk, mivel minden bú-

tordarab megtalálta a rendeltetését és 

a helyét a csoportszobákban, az előké-

szítő osztályban, ebédlőben,  az óvoda 

mosodájában és az udvaron. Ezúton a 

gyerekek, szülők és kolléganők nevé-

ben szeretném megköszönni a  segít-

séget! Minden gyereknek, szülőnek, 

nagyszülőnek és kollégának egy szép, 

élményekben gazdag, tartalmas tan-

évet kívánok!                                                              
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gyermek az, aki a leginkább meg-

szenvedi ezt az időszakot, hiszen ő a 

kiszolgáltatott ebben a helyzetben. Ő 

az, akinek a legkevesebb élménye 

van az iskoláról, a legtájékozatla-

nabb, akitől várja az összes többi 

„szereplő” vágyaik, igényeik, elképze-

léseik megvalósulását. A gyermek-

nek viszont akkor a 

legzökkenőmentesebb az átmenet, ha 

minden felnőtt figyelembe veszi, mire 

van szüksége adott fejlődési idősza-

kában az óvodából iskolába lépő 

gyermeknek, ha minden felnőtt az Ő 

mindenek felett álló érdekeit előnybe 

részesíti, szolgálja, és ha minden fel-

nőtt valóban képes arra, hogy olyan 

pedagógiai hatást és olyan pszichés 

klímát biztosít a gyermek számára, 

amelyben minden egyes gyermek 

biztonságban érezheti magát. 

Az iskola-előkészítő osztályok indu-

lása körül rengeteg bonyodalom ala-

kult ki. Eddig óvodához tartozott, óvó 

nénik foglalkoztak velük, most isko-

lához tartozik, és tanító nénik egyen-

getik útjaikat. A téma körül kiala-

kult herce-hurca ellenére a „Bóbita” 

Óvodában helyet kapó előkészítő osz-

tálynak optimálisak a fizikai felté-

telei. Tágas, barátságos, gyermekba-

rát osztályban kezdte meg a 16 előké-

szítős gyermek a sokat hangoztatott 

interdiszciplináris, kompetencia ala-

pú tanulást. Az előkészítő osztályok 

átszervezésének fontossága az, hogy 

 

Bálint Enikő óvónő 

Both Annamária tanítónő 

I smét egy új tanév kezdődött. 

Minden évkezdet valami újat 

rejteget, de aki kiscsoportba és elő-

készítő osztályba ment, annak volt 

a kezdés a legizgalmasabb.  Gyak-

ran a kezdet nem megy zökkenő-

mentesen. Különböző szociális hát-

térből; családból érkeznek a gyere-

kek. Sokszor szüleikkel együtt tele 

izgalommal, aggodalommal lépik át 

az óvoda, iskola küszöbét. Új kör-

nyezet, sok gyerek, idegen felnőt-

tek! Habár vannak olyan gyerekek, 

akiknek két-három év után már 

kialakult a helye a közösségben 

(közép-, nagycsoportosok), és állan-

dósul az intézményhez való érzelmi 

viszonyulás, ez egy óriási érzelmi 

megpróbáltatás a kisgyerekek és 

szüleik számára, hisz a várakozás 

izgalma mellett ott bujkál a félelem, 

a féltés gyomorszorító érzései is. 

Megszokja? Jó lesz ott nélkülem 

neki? Vigyázni fogják lépteit, mint 

én? Fogja bírni az iskola ütemét? 

Jól fog tanulni? Fel tudom majd 

költeni olyan korán? És sorolhat-

nám a szülőkből ilyenkor előjött 

kérdéseket, amelyeket a vakáció 

vége felé tesznek fel szülőtársaik-

nak. 

Azok a szülők, akik eddig otthon 

voltak kisgyermekükkel, aggódva, 

izgulva figyelik az elmúlt napok és 

a következő hetek eseményeit, óvo-

dai kiscsoportot kezdő gyermekük-

nél. Ez egy óriási törés a szülők és 

gyermekük életében, mikor a csa-

ládból először kerül intézményi ne-

velésbe. Ez az első leválás nem 

megy könnyen senkinek. Tulajdon-

képpen ez természetes, hisz egész-

séges, nyugodt családi háttérből 

kikerülve új világba csöppen a há-

roméves kicsi. Az óvodai beszokta-

tás kezdetén mindig azt szoktuk 

mondani a szülőknek, hogy ha a 

szülő megszokja, kis idő elteltével a 

gyermeke is így tesz.  

Az iskolába lépés is megrázó él-

mény mind a gyermek, mind a szü-

lők, és mind a tanító számára, de a 

megkönnyítsék ezáltal az óvoda-iskola 

közötti átmenetet. Ez a mi esetünkben 

háromszorosan is jobb, mert: a Step by 

Step oktatás már 6 éves kortól elkez-

dődik, egy óvónő és egy tanítónő fog-

lalkozik a gyermekek oktatásával, 

nevelésével még az óvoda megszokott 

környezetében, de már iskolai prog-

rammal. 

Van egy dolog, ami óvoda- és iskola-

kezdéskor a legfontosabb: a bizalom! A 

szülők bízzanak meg nagyon abban az 

óvónőben, tanítónőben,  aki gyermekü-

kért lesz felelős! A legjobb, ha ez a bi-

zalom kölcsönössé válik és az óvó néni, 

tanító néni  is bízik a szülőkben, a 

gyermekben. Ez a titka a sikeres kö-

zös nevelésnek! Egymás nélkül egyik 

sem ér sokat! Az otthoni háttér, a csa-

ládból hozott szokások, követelmények 

ismeretében, tudatában kezdhetjük 

meg a hatékony óvodai, iskolai fejlesz-

tést. Egy gyermek alapvető tulajdon-

ságainak, beszédfejlettségének, külön-

leges szokásainak ismerete híján vak-

vágányra juthatunk.  

Végezetül pedig egy jó tanács: a 

gyakran oly zűrzavaros világban se 

feledkezzünk meg a feltétel nélküli 

szeretettel való nevelésről, ne vessze-

nek el gyermekeink a gondok között! 

Hisz ők lesznek a jövő felnőttjei! Eh-

hez a nehéz feladathoz kívánunk sok 

erőt, egészséget, energiát és kitartást 

mindenkinek! 

  

Kezdet kicsiknél és nagyoknál 



Csíkdánfalva 1940 és 1945 között 
(Második  rész)  

Pál Zoltán  
történelemtanár 

K özségünk története 1944 szep-

temberében talán még jobban 

megérthető, ha elolvassuk a Magyar 

Távirati Iroda (MTI) az akkori Székely-

földre vonatkozó Bizalmas külpolitikai 

szemléjének három részletét.  

„Mint Marosvásárhelyről jelentik, a 

Székely szó munkatársa az ott állomá-

sozó hadtest parancsnokától, azt az  

értesülést szerezte, hogy az Úz-

völgyében beszivárgott orosz katonák 

száma 15-20.000-re tehető. A beszivár-

gott elemek ellen megindult a legeré-

lyesebb harc, amelynek eddigi fejlemé-

nyei kedvező kimenetelre engednek 

következtetni.” (Magyar Távirati Iroda, 

Bizalmas külpolitikai szemle, 1944. 

szeptember 2. szombat/ 3. oldal. Ma-

gyar Országos Levéltár) 

„A Kossuth Rádió szerint a Székely-

földön óráról-órára végzetesebbé válik 

a magyar-német csapatok helyzete. A  

Székelyföldön  óriási katlan alakul  ki. 

Két irányból, délen a Maros völgyéből, 

északkeletre a Szamos völgyében Ko-

lozsvár irányából elvágással fenyegetik 

az egész székelyföldi védő hadsere-

get.” (MTI, Bizalmas külpolitikai szem-

le, 1944. szeptember 12. kedd/ 1. oldal. 

MOL) 

„Észak-Erdélyben a szovjet és román 

csapatok elfoglalták Székelyudvarhelyt 

és több mint  50  községet,  köztük Vas-

láb, Szentdomokos, Csikjenőfalva,  

Csikrákos,  Zetelaka, Mádéfalva, 

H o m o r o d a l m á s ,  M a r t i n e z s d , 

Csikszenttamás,  Csikmadaras , 

Csikrákos és Mezőtóhát községe-

ket.” (MTI, Bizalmas külpolitikai szem-

le, 1944. szeptember 14. csütörtök/ 1. o. 

MOL) 

Természetesen Csíkdánfalva második 

világháborús hadtörténetének esemé-

nyeit a Gyimesi-szoros védelmi harcai  

határozták meg. Kezdetben települé-

sünk, mint a front mögötti „hátország” 

csak közvetetten kapcsolódott be a há-

borúba. Egy 1945-ös kimutatás szerint 

a dánfalvi gazdáktól elvittek 77 darab 

besorozott lovat.  Így a  dánfalvi gaz-

dák nehéz helyzetbe kerültek, mert  

igavonó állat nélkül maradtak és a 

gazdaságukat egyáltalán vagy alig tud-

ták végezni. A településen átvonuló 

katonák a megmaradt lovakból is sokat 

elrekviráltak, minden kárpótlás nél-

kül. Akkoriban sokan tehénnel vagy 

ökörrel végezték a mezőgazdasági 

munkákat, sok családban a férfi mun-

kaerő hiányában a feleség és a gyere-

kek művelték a földeket.  

Szeptemberben bombatámadás érte 

Csíkszentmihály és Ajnád községeket. 

Később pedig a csíkszentmihályiak 

kérésére a dánfalvi Közbirtokosság 

gyors segélyt szavazott meg.  

Csáki József  1944-ben  12 éves kis-

fiú volt és így emlékezik vissza:  

„1944 augusztusában a Közbirtokos-

ság Fűrészoldalon fát termeltetett ki a 

tagok számára. A kitermelt fát a gaz-

dáknak kellett meghántani és a fa 

kérgét le kellett adni. Így a frissen 

meghántott gömbfák rakásokban he-

vertek és fehéren virítottak. Egy alka-

lommal  szeptember elején ellenséges 

repülőgépek hadianyagnak vélhették 

a meghántott fákat, mert igen erősen 

meggépuskázták azokat. Mikor ké-

sőbb lehordtuk a fát, kiderült hogy  

igen sok lövedéket tartalmaz a fa-

anyag.  

Szeptember elején a mi családunk 

Budapestre menekült, az utolsó vonat-

tal hagytuk el Csíkdánfalvát. Édes-

apám a magyar honvédség köteléké-

ben szolgált, Ilonka növérem pedig 

magyar királyi távírdász volt. Mikor a 

v o n a t t a l  f e l é r k e z t ü n k 

Csíkszentdomokosra, nehézbombázó 

repülőgépek kezdtek körözni fölöt-

tünk. Szörnyen meg voltunk ijedve és 

édesanyám párnával takart be min-

ket, tartva egy esetleges légitámadás-

tól. Mikor felérkeztünk Dédára, ott 

hallottuk, hogy megbombázták többek 

közt a karcfalvi vasútállomás épületét 

és a pályaudvart.” 

„A bevonuló orosz katonák után  a 

településen maradt egy öt fős orosz 

különítmény, akik a felszegi Bálint-

portán rendezkedtek be. Rettegés és 

terror alatt tartották a falu népét. Bá-

lint nagyapámékat a konyhába zsúfol-

ták össze, míg ők az egész házban úgy 

viselkedtek, mintha a tulajdonosok 

lettek volna. Ennek az orosz csapatnak 

egy repülőgépe is volt és ott szálltak le 

a Selymék nevű helyen. Több mint két 

hétig garázdálkodtak a településen. 

Később úgy tudom ezeket a garázdál-

kodó oroszokat bekísérték a csíkszere-

dai orosz katonai parancsnokság-

ra.” (Cs. E.)   

Alig szabadult meg a település az 

oroszoktól, községünkbe érkeztek a 

Maniu-gárdisták, hogy tovább fokozzák 

a település tragédiáját. 1944. október 

1o-én Kató Károly 44 éves csíkdánfalvi 

földművest Madarason a templom mö-

gött, együtt a csíkmadarasi Hajdú Láz-

árral kivégezték. Előzőleg a gárdisták 

súlyosan összeverték őket. A család 

később éjjel titokban a holttestet kiásta 

és hazalopta a csíkdánfalvi temetőbe. 

(Ferenczes István: Árva Kató Margit) 

Ugyancsak ekkor, a Maniu-gárdisták 

több dánfalvi gazdát bántalmaztak 

köztük Kajtár Gergely, Buzási József, 

Pál Ignác, Zsók Péter  csíkdánfalvi szé-

kely gazdákat és mindannyiuktól elra-

bolták a két-két lovat és a szekereiket.   

(folytatjuk) 
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Gyimesfelsőlok: magyar királyi honvéd laktanyák 32-es határvadász honvéd székelyekkel 



T estvértelepülésünk, Solt város 

Önkormányzatának meghívására 

szeptember 21-23 között, a csíkdánfalvi 

önkormányzati képviselőkkel, valamint 

a hokisokkal a Solti Szüreti fesztiválon 

vettünk részt. Pénteken délelőtt érkez-

tünk meg a solti Polgármesteri Hivatal 

udvarára, ahol jó testvér-települési kap-

csolathoz méltóan tárt karokkal fogad-

tak minket, majd  családokhoz, régi 

ismerősökhöz szállásoltak el. Az önkor-

mányzati testülettel folytattuk az uta-

zást, Tevel volt a célpont, egy új testvér-

települési kapcsolat kialakításának 

reményében. 

 Tevel község déli fekvésű, a Dunántúl 

egyik legkisebb táján, a Völgységben 

helyezkedik el.  Közel 1600-as lélekszá-

mú település, amely a lakósság összeté-

telét tekintve magyar, székely, német 

nemzetiségű. 

Héri Lászlóné polgármesterasszony, 

miután bemutatta települését nem tit-

kolta azt a tényt, hogy szeretnék minél 

szorosabbra fűzni a két település közöt-

ti kapcsolatot és kölcsönös szimpátia 

esetén egy testvér-települési kapcsola-

tot létesítenének Csíkdánfalvával. A 

Csíkdánfalviak Solton és Tevelen 

Teveli program egy közös ebéddel folyta-

tódott, majd ezután településnézőbe in-

dult a társaság, ahol meglátogattuk a 

katolikus templomot, majd ezt követően 

a Veres pincészet vendégei voltunk, ahol 

egy korszerűen felszerelt pálinkafőzde is 

működött. Teveli látogatásunk utolsó 

állomása  egy korszerű mezőgazdasági 

farm volt, ahol éppen a fejőstandnál a 

280 drb. fejőstehén várakozását 

és fejését tekinthettük meg. 

Miután elköszöntünk Teveli 

vendéglátóinktól, visszafele 

vettük az irányt Solt város irá-

nyába, hisz a dánfalvi  hokisok 

gőzerővel készültek az esti  Solt 

– Dánfalva összecsapásra. A 

közel 20-30 hokiszúrkoló jelen-

létében, bíztatásában zajlott a 

Solt-Dánfalva jégkorongmérkő-

zés a Dunaújvárosi jégcsarnok-

ban. A barátságos mérkőzésen 
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a „Dánfalvi Hokiklub” hozta a formáját és 

6-3 arányban legyőzte Solt csapatát.  

A szombati napon 10 órától vette kezde-

tét a Kadarka utcai színpadon, a solti gróf 

Vécsey Károly Borlovagrend avatási cere-

móniája, a solti fúvószenekar előadása, 

majd ezt követően 14 órakor  a szüreti 

felvonulás vette kezdetét. A késő délutáni 

órákban végetérő felvonulásban a felvonu-

ló csapat  Kerti Pityu pincéjénél vert sát-

rat és  fogyasztotta el vacsorát, amelyhez 

a  csíkdánfalvi zenészek szolgáltatták a 

muzsikát, majd ezt követően aki még bír-

ta szusszal lehetősége volt részt venni a 

az éjszakába nyúló utcabálon. A vasárnap 

délelőtti szabad program, a családi ven-

déglátóink társaságában zajlott, majd 

ezután elkezdődött a készülődés a hazain-

dulásra. A hazaindulásra kész dánfalvi 

csapatot  Kalmár Pál, Solt polgármestere 

és Kerti Pityu búcsúztatta, majd a Bőjte 

Csongor-Ernő polgármester a dánfalviak 

nevében megköszönte a szívből jövő fogad-

tatást, majd a megszokott módon  a ma-

gyar és a székely himnusz eléneklése után 

a dánfalvi csapat a Hargita irányába vette 

útját. 

Both Norbert 
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A  madéfalvi Hagymafesztivál nagy népszerűségnek örvend, akárcsak a kere-

tében megszervezett önkormányzatok közötti mini-foci torna. A helyi 

önkormányzat benevezett   lelkes csapatával, amely polgármesteri hivatal alkalma-

zottaiból, valamint az önkormányzati képviselőkből tevődött össze. A tornára 8 csa-

pat nevezett be Csíkszereda, Szenttamás, Karcfalva, Dánfalva, Madaras, Madéfal-

va, valamint Mogyoród és Somberek magyarországi együttesek. A dánfalvi csapatot 

a felcsíki csoportba sorsolták, és a csoportmérkőzések befejeztével veretlenül jutott 

tovább az elődöntőbe. Az elődöntőben a másik csoport másodikjával játszott, de  

sajnos ezt a csapatot nem tudták térdre kényszeríteni, és elveszítették a mérkőzést. 

Már csak a harmadik hely 

jöhetett számításba és az 

ellenfél pedig Madaras csapa-

ta volt, akik nagy elszántság-

gal készültek, hogy vissza-

vágjanak a csoportkörben 

elszenvedett vereség miatt. A 

mérkőzés nagy lendülettel 

indult, de végül sikerült má-

sodszor is legyőzni 6-3 arány-

ban a Madarasi csapatot, így 

a dánfalvi csapat a jól megér-

demelt harmadik hellyel tér-

hetett haza.                   (B.N.) 

A Teveli katolikus templom 

előtt 

A Solti  Szüreti Fesztiválon Csíkdánfalva - Solt jégkorong-mérkőzés 

Csíkdánfalva önkormányzatának csapata 


