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A  már hagyományos ünnepség idén is 

délelőtt 10 órakor kezdődött a lovasok 

és fúvósok felvonulásával. Sajnos egyre keve-

sebb a lovas legények száma, idén is csak egy 

pár lóra „futotta”. Ezzel egy időben a Petőfi 

Sándor Iskolaközpontban elkezdődött az  ün-

nepség. Szabó Katalin és Dr. Zsók Izabella 

magyartanárok felkészítésével diákokból álló 

színjátszó csoport idézte fel a 168 évvel eze-

lőtti budapesti eseményeket, majd az óvodá-

soktól a líceumig minden osztály koszorút 

helyezett el a Petőfi szobornál. 

Az ünnepi szentmise után a kultúrház előtti 

emlékműnél folytatódott az ünnepség. Bőjte 

Csongor-Ernő polgármester ünnepi beszédé-

A  március 15-i ünnepségsorozat keretében egy nép-

viselet-kiállítással egybekötött könyvbemutatóra 

is sor került. Kisné Portik Irén : Szépanyám szőtte, 

dédanyám varrta és hímezte című népviseleti, néprajzi 

témájú könyvének bemutatójára sokan voltak kíván-

csiak, annál is inkább, mert a könyv szerzője már egy 

éve oktatja községünkben a  Népiskola szövő-hímző 

tagozatán lányainknak, asszonyainknak a viseletvar-

rást. Nemcsak a könyv jó néhány forrásanyaga, hanem 

a kiállítás darabjai is az ők kezük munkáját dicséri. 

Kisné Portik Irén hiszi és vallja, „hogy nincs nagyobb 

ajándéka az életnek, mint csokorba szedni kultúránk 

virágait, s átültetni azokat oda, ahol a helyük, a jövő 

nemzedékének tudástárába.”         (Sz.I.) 

Könyvbemutató 

Csíkdánfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a falu népét március 19-én, szombaton 

11 órától a kultúrotthonban tartandó lakossági fórumra. 

A falugyűlés napirendi pontjai: 

1) az elmúlt négy év megvalósításainak bemutatása;     2) további tervek és elképzelések;           

3) legeltetési problémák;     4) különfélék 

A MAGYAR NEMZET NAPJA CSÍKDÁNFALVÁN 

ben hangsúlyozta az összetartás, az együtt 

cselekvés fontosságát, hisz újabbnál újabb 

kihívások és megpróbáltatások elé néz közös-

ségünk (lásd a „Községháza” felirat). A Dán-

falvi Ifjúsági Szervezet ötletes, szívhez szóló 

és felemelő előadása és Süket Magor  szava-

lata után Farkas Mária vezényletével a kato-

nakórus szórakoztatta a jelenlévőket. A fú-

vószenekar előadása alatt koszorúzás zajlott. 

Lerótta kegyeletét minden dánfalvi hatósági 

és civil szervezet, de koszorút küldött test-

vértelepülésünk, Solt városa, meg a  csíksze-

redai szenátor– és képviselőiroda is. 

A műsorok végén elénekelték nemzeti 

imánkat és a székely himnuszt.           (Sz.I.) 
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Kalákagyóntatás 
Bara Ferenc plébános 
 

,,Isten nem fárad bele a megbocsátás-

ba,  

mi fáradunk bele, hogy bocsánatot 

kérjünk,,  
  

A  fenti mondatot Ferenc pápa 

többször is hangoztatta. Ennek 

kapcsán Andrea Tornielli újságíró a 

Szentatyával beszélgetve feltette a 

kérdést: ,,Miért van az, hogy Isten soha 

nem fárad bele a megbocsátás-

ba,,? ,,Azért, -válaszolta a Szentatya- 

mert Ő Isten, Ő az irgalmasság, amely 

Isten első attributuma, Isten neve. 

Nincs olyan helyzet, amelyből ne tud-

nánk kilépni, nem vagyunk arra ítélve, 

hogy belesüllyedjünk a futóhomokba, 

amelyben minél nagyobbakat lépünk, 

annál mélyebbre kerülünk. Jézus ott 

van, kinyújtja felénk a kezét, kész meg-

ragadni minket és kihúzni a sárból, a 

bűnből, még a rossz szakadékából is, 

amelybe beleestünk. Csak tudatosíta-

nunk kell magunkban a helyzetünket, 

őszintének kell lennünk magunkkal, 

nem szabad a sebeinket nyalogatnunk. 

Kérnünk kell azt a kegyelmet, hogy fel-

ismerjük magunkban a bűnöst, hogy 

felelősséget vállaljunk a rosszért, amit 

elkövettünk. Minél inkább felismerjük, 

hogy szükségünk van a megbocsátásra, 

minél jobban megalázkodunk és szé-

gyenkezünk, annál hamarabb körbefon 

minket az Ő kegyelem-teli ölelése. Jézus 

vár minket, előttünk jár, felénk nyújtja 

a kezét, türelmes velünk, Isten hűséges. 

Az irgalmasság mindig nagyobb lesz 

minden bűnnél, senki sem korlátozhat-

ja a megbocsátó Isten szeretetét. Elég, 

ha csak Őrá tekintünk, ha énünkre, 

sebeinkre emeljük lesütött szemünket, 

és legalább egyetlen rést hagyunk, hogy 

az Ő kegyelme elérhessen minket, és 

Jézus csodát tesz a mi bűneinkkel is, 

azzal, ami vagyunk, a semmi voltunk-

kal, a nyomorúságunkkal,,. (A Szív 

márciusi számából). 

Vidékünkön hagyomány a húsvét 

előtti kalákagyóntatás. Az egyes egy-

házközségekben a szomszéd lelkipász-

torok rendelkezésre állnak, hogy a hí-

vek elvégezhessék szentgyónásukat, a 

szentgyónásban megtapasztalják Isten 

irgalmát, megbocsátó jóságát, a szent-

áldozásban átéljék Isten végtelen sze-

retetét. A gyónási előkészületben ún. 

lelkitükröt szoktunk használni. Mivel 

nem mindenki rendelkezik ezzel, az 

alábbiakban közlök egyet azért, hogy a 

lelkiismeretvizsgálatban se-

gítsen, azért, hogy a bűnbá-

nat és szentgyónás által meg-

tapasztaljuk mindazt, amiről 

Ferenc pápa beszél. 

1. Ha szeretem Istent, napi 

elfoglaltságaim közben is 

figyelek rá, szívesen beszél-

getek vele napi imáimban és 

törekszem arra, hogy hitemet 

mennél jobban megismerjem. 

Imádkoztam-e naponta, töre-

kedtem-e hitem megismeré-

sére, szégyelltem-e mások 

előtt keresztény voltomat? 

Babonás hiszékenységgel 

nem távolodtam-e el az igaz Istentől. 

2. Ha szeretem Istent, a legnagyobb 

tisztelettel ejtem ki szent nevét. Ká-

romkodtam-e, szitkozódtam-e, átko-

zódtam-e, esküdöztem-e, csúnya, 

nyomdafestéket nem tűrő szavakat 

használtam-e? 

3. Ha szeretem Istent, keresem a 

vele való találkozást, ezért mindent 

megteszek, hogy vasár és ünnepnap 

együtt lehessek vele. Mulasztottam-e 

szentmisét, igyekeztem-e a vasárna-

pot ünneppé tenni úgy a magam, mint 

családom számára? 

4. Ha szeretem a közösséget amely-

ben élek és dolgozok, vigyázok arra, 

hogy ne keltsek feszültséget, tisztelet-

ben tartom a mások személyiségét, 

szabadságát. Voltam-e szeretetlen 

hitvestársammal, gyermekeimmel, 

szüleimmel, testvéreimmel, munka-

társaimmal? Gondoskodtam-e idős, 

beteg szüleimről? Gyermekeim vallás-

erkölcsi nevelésére fordítottam-e gon-

dot? 

5. Hogyha helyesen szeretem önma-

gamat és embertársaimat, vigyázok a 

saját és mások testi-lelki életére. Tet-

tem-e kárt a saját, vagy mások egés-

zségében, testi-lelki életében, ártot-

tam-e egészségemnek mértéktelen 

étkezéssel, részegséggel, kábítószer-

rel? Saját, vagy mások életét tettem-e 

ki veszedelemnek munkahelyen, köz-

lekedésben? Vétettem-e a megfogam-

zott élet ellen? Tartottam-e haragot, 

vonakodtam-e megbocsátani?  

6. Ha a szexualitás helyén van az 

életemben, akkor tiszták a gondolata-

im, beszédem és cselekedeteim. Vétet-

tem-e a szent tisztaság ellen parázna-

sággal, vétkeztem-e a házastársi hű-

ség ellen, akadályoztam-e a gyermek-

áldást, beszéltem-e tiszteletlenül a 

szerelemről, házaséletről, túlzott-e a 

szexuális érdeklődésem (filmek, tévé, 

internet, video stb.)? 

7. Ami nem az én tulajdonom az a 

másé, ezért mások javait tiszteletben 

tartom. Loptam-e, kárt okoztam-e, 

másét adtam-e vissza, az okozott 

kárt tettem-e jóvá, tartozásomat ad-

tam-e meg? Költekeztem-e szórako-

zásra, italra a magam kárára és hoz-

zátartozóim szükségleteinek rovásá-

ra, hanyagul végzett munkámmal 

okoztam-e kárt másnak? 

8. Minden embernek fontos a maga 

becsülete. Tettem-e kárt mások be-

csületében? Hazudtam-e, rágalmaz-

tam-e, más hibáját beszéltem-e ki, 

gyanúsítottam-e mást ok nélkül? 

9. Az idős és beteg ember számára 

a legnagyobb ajándék, ha szentségek-

hez járulhat. Meg tettem-e mindent, 

hogy idős, vagy beteg hozzátartozóim 

ne haljanak meg szentségek nélkül? 

10. A nagyböjti időben intenzíveb-

ben átéljük Jézus szenvedését, halá-

lát. Hálás vagyok-e azért, hogy Jézus 

értem is meghalt, megtartottam-e a 

kötelező böjtöt? Az év péntekein 

eszembe jut-e, hogy Jézus pénteki 

napon halt meg, vállaltam-e valami-

lyen áldozatot hálából (nem eszek 

húst, lemondok valamiről más javá-

ra, jót teszek mással, stb.) 

A csíkdánfalvi kalákagyóntatás 

ebben az évben is virágvasárnap előt-

ti szombaton, március 19-én lesz. A 

gyóntatás d.e.10 órakor kezdődik és 

d.u.1-ig tart, majd d.u.-án 3-kor foly-

tatódik este fél 6-ig. Befejező szent-

mise este 5 órakor lesz.  

Isten nem fárad bele a megbo-

csátásba, ha a kiengesztelődés 

szentségében bocsánatát kérjük. 

Ferenc pápa gyóntatFerenc pápa gyóntatFerenc pápa gyóntat   
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Kajtár Klára óvónő 
 

Ébredj új tavasz, jégtörő, sugaras. 

Gallyat lombosító, rügyet rojtosító 

Mindenféle madarakat  víg  versre 

tanító.  

(Csanádi Imre: Tavasz ébresztő) 

 

A   februárban   tartott farsangi 

maszkabálon, elűzték a telet az 

óvodás gyerekek. Február 

27-én, szombaton a Pity-

pang csapat négy tagja, 

megmérettette magát a 

Gyergyószentmiklóson 

megrendezett Kiskurutty 

játékvetélkedő megyei 

szakaszán. Ezen a verse-

nyen a Pitypang csapaton 

kívül még négy óvoda 

vett részt, (azok, akik a 

helyi szakaszon továbbju-

tottak): a csíkmadarasi 

B r u m - m a n c s o k ,  a 

csíkszentdomokosi Nyo-

mozók, a gyergyószent-

miklósi Százszorszép-, 

valamint a Bogyó és Babóca csapata 

szintén a gyergyói körzetből. Erre az 

alkalomra is, akár a helyi szakaszra, 

Kormos István: Vackor történeteiből 

kellett készülniük a versenyzőknek. 

Egy Vackor ébresztése című jelenetet 

kellett előadjanak, amelyhez a szülők 

segítségével készített jelmezt viselték 

a versenyző gyerekek. „Dánfalván, 

Őzike, Farkas, Róka és  Vetési Varjú 

ébresztette Vackort, a hétalvó mac-

kót. A gyerekek az általuk megfogal-

mazott ébresztő jelenetet adták elő 

egy ébresztő dal kíséretével. A jelenet 

után asztalt terítettek Vackornak. A 

reggelinél a mackó kedvenc ételei 

voltak feltálalva: édes málé,  csala-

mádé, tejes kávé és csokoládé” és a 

macival együtt elfogyasztották a reg-

gelit, amely erőt adott nekik a követ-

kező feladathoz. Minél 

magasabb Kacsalábon 

forgó, ékes óvodát kellett 

elkészítsenek 4o darab 

gyufásdoboz felhasználá-

sával úgy, hogy csak 4 

darab dobozt lehetett 

alapként felhasználni. A 

Pitypangok ennél a fela-

datnál a legügyesebbnek 

bizonyultak és a követke-

ző Mozgáskotta típusú 

feladatnál szintén megáll-

ták a helyüket és jelesen 

bizonyítottak. Mivel ko-

rán beköszöntött a tavasz, 

megpróbálunk sokat tar-

tózkodni a szabadban.  

Tavaszt köszöntünk az óvodában 

Bálint Enikő óvónő 
 

 

Ó 
vodánkban a farsangbúcsúztatással az első félévet is 

búcsúztattuk. A Pitypang, a Méhecske és a Micimackó 

csoportjaink türelmetlenül várták a már hagyományossá 

vált jelmezbált, ahol mindenki - ha csak egy napra is - az 

lehetett, ami szeretne lenni. A szülők süteménnyel, fánk-

kal, kürtőskaláccsal, valamint teával és üdítővel tették még 

hangulatosabbá az ünnepet. A jelmezesek bemutatkozása 

után különböző játékokon mérték össze a tudásukat a 

résztvevők. Ezeken az érdekes 

versenyeken nemcsak a gyer-

mekek csillogtathatták meg 

ügyességüket, mérték össze 

erejüket, hanem az óvodások 

kérésére a szülők, sőt a nagy-

szülők is beálltak a verseny-

zők soraiba. Így együtt nevet-

tek, szórakoztak a gyermekek 

a felnőttekkel együtt. A far-

sangi bál a közös bulival zá-

rult. Mindenki nagyszerűen 

érezte magát. 

Február 23-án, Tamási Áron 

halálának 50. évfordulójának 

emlékére szervezte meg a Ká-

joni János Megyei Könyvtár 

az idei felolvasó maratont, 

amelyen a Micimackó csoport immár másodikszor vett 

részt. A maraton legkisebb résztvevői a maguk módján és 

szintjén ismerkedtek Tamási Áronnal. Képeket nézegettek 

az író életéről, valamint a könyveit lapozgatták. 

Március 8-án nem feledkeztünk meg óvodánkban a korai 

tavasz egyik ünnepéről, a nőnapról sem. A napközis és 

óvodás gyermekek jelenetekkel, versekkel, dalokkal tették 

szebbé, felejthetetlenné ezt az ünnepet. Ebből az alkalom-

ból ünneplőbe öltözött, izgatott gyermekek köszöntötték a 

nőket, akiket saját kezűleg készített jelképes kis ajándé-

kokkal leptek meg. Az ér-

zelmek megnyilvánulása a 

jelen lévő vendégek arcán 

nagyon változatos, de egy-

értelműen pozitív volt. A 

szemekben megjelenő 

könnycseppek, a mosoly, a 

meghatottság, az elérzéke-

nyülés, az öröm, a büszke-

ség, a megelégedettség, 

mind, mind arról tanús-

kodtak, hogy szükség van 

ilyen alkalmakra, amikor 

a gyermekek kifejezhetik 

érzelmeiket. 



Dobos Károly  
ifjú honvéd részvétele a második világháborúban  

és az orosz hadifogságának története 
~ negyedik rész ~  
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Pál Zoltán  

történelemtanár  
 

Aztán mi találkoztunk a határállo-

máson olyanokkal, akik még az első 

világháború idején kerültek Oroszor-

szágba, mint hadifoglyok és akik azóta 

is ott éltek, de szerettek volna velünk 

hazajönni. Mondták nekünk, hogy va-

lahogy úgy kellene csinálni hogy ve-

lünk jöjjenek haza.  

PZ: Magyarul tudtak-e még azok az 

idősebb emberek?  

Hát hogyne! Még a családja is tudott 

magyarul. Megtanították a családjukat 

is magyarul.  

A határállomáson mindenkit leszállí-

tottak, félreállítottak a vagonoktól tá-

volabb. Aztán az őrök 

mindent átvizsgáltak a 

vagonokban. Betekintet-

tek minden kocsiba. Alól, 

fejjel átvizsgálták azokat, 

majd az őrök vették a 

papírokat a kezükbe és 

sorban szólítottak min-

ket. Például engem is. 

Dobos Károly! Anyja 

neve?  Mikor születtem?  

Mikor estem fogságba?  

Amelyiknek nem talált 

az adata, azt tették félre, 

az nem jött haza.  

Minket aztán áthoztak 

Máramarosszigetre, ak-

kor még ott volt egy nagy 

l á g e r ,  o t t 

mindannyiunkat lefü-

rösztöttek az oroszok és úgy adtak át a 

románoknak, azaz a román katonák-

nak. Szabó Lukács is akkor ott volt 

katona, ott találkoztam vele. Itt Mára-

marosszigeten már kaptunk hideg élel-

met és szabadon engedtek. Kikísértek 

a vasútállomásra, a vonatra felültettek 

és 1948. augusztus 20-án értem haza. 

Itthon nem fogadott senki, mert nem is 

tudtak érkezésemről. Emlékszem, hogy 

be volt sötétedve, amikor a kapun be-

léptem. Hej gondoltam benézek az ab-

lakon… Ekkor összetalálkoztam Bőjte 

Sándornéval, Tera némmel. Ő már egy 

kettőre összefutta a szomszédokat és 

egy kettőre a ház megtelt kíváncsisko-

dó emberrel. Bátyám már meg volt 

nősülve, ez év (1948) februárjában, 

farsangkor házasodott meg.  

Azt akarom mondani, hogy ez lett 

nekem a vitézségbe a kedvezmény, a 

hat esztendő (1942. október 1 – 1948. 

október 20). Én úgy megszenvedtem, 

mert 16 esztendősen azt a kosztot 

kellett enni mit a katona. Jegyrend-

szer volt, háború volt, nem lehetett 

pénzzel semmit venni. Minden tíz 

napra adtak két pengőt, ez volt a 

zsold, ha a városba kimentünk a vil-

lamosra el is költöttük. Úgy sem lett 

volna hol venni ennivalót. Porcióra 

adták a kenyeret. A kenyér szállító-

val ha megtudtad egyezni, hogy egy 

kis plusz kenyérhez jussál, esetleg 

egy komisz kenyeret kaphattál. Min-

den reggel korán fújták az ébresztőt.  

PZ: Haltak-e meg sokan a lágerben? 

A lágerben? Rengetegen! Úgy hul-

lott a nép, mint a kéve, főleg amikor 

reggel sorakozó volt. Volt olyan is, 

aki vagy a zabot, vagy a répát, vagy a 

nyers pityókát megette. Vagy ezt me-

gevett, vagy azt megevett. Megint a 

másik hozzafért a raktárba az ameri-

kai szárított tojás konzervhez, amiből 

jól belakott, majd megdagadt benne 

és széjjel robbant a gyomra, bele. Ha 

valaki a zabot megette az is igen ve-

szélyes volt, mert a gyomrát lyukasz-

totta ki.  

PZ: Hogy temették el a halottakat?  

Úgy ahogy lehetett. 

PZ: Télen nagy hideg volt-e?  

Olyan hidegek voltak hogy, amikor 

vizeltünk a vizeletünk azonnal megfa-

gyott. Mínusz negyven fokos hideg is 

volt. Máskor olyan hófúvások voltak, 

hogy például a kenyérgyár el volt ha-

vazva, az egész foglyot kivitték, hogy 

lapáttal csináljunk utat, hogy a kenye-

ret tudják elhozni a pékségből.  

Nem volt kenyér még a civileknek 

sem. A civilség jószívű volt, nem 

mondhatok rosszat róluk. Az őrségben 

civil volt a társam.  

A csihánt azt megettük. Kaszával 

vágtuk és főzeléknek ettük. A cukorré-

pát tavasszal egyezték és a gyérítésből 

származó palántát is megfőzték, me-

gették. A németek, amikor menetel-

tünk a sorból kiszöktek ha csihánt 

láttak és kapdosták le, összevágták és 

ha levest kaptunk ebédre 

rakták bele és úgy ették 

meg. A német azt mondta 

spenót.  

Lehettem volna agitációs 

is, mert vitték el az embe-

reket, aki akarta Moszk-

vába, vagy ide-oda. Az 

idős emberek mondták 

nekem, hogy ne foglalkoz-

zak ilyennel. Minden hó-

napba jött egy orosz, hogy 

embereket toborozzon a 

hadifoglyokból agitációra, 

de nem tudott nálunk 

semmit csinálni, mert 

mérgesítettük fel. Az orosz 

mellett volt egy magyar 

ember, aki zászlós volt és 

mint tolmács működött. 

Az egyik bácsit megkérdezték: 

- Maga idős ember, mondja meg, 

hogy mióta itt van, mit tanult a Szov-

jetunióba? 

Azt mondta, hogy:  

- Megtanultam lopni s hazudni! 

A  zászlós azt kérdezte:  

- András bácsi ezt most én hogy for-

dítsam le? 

- Én nem bánom, ha felfordítsa vagy 

lefordítsa, de én ezt tanultam! 

Nekem is feltették ugyanezt a kér-

dést, én azt kellett mondjam hogy 

megtanultam becsületre, meg erre, 

arra. Nem mondhattam egyebet, mert 

még az idős embernek elnézték ezt, de 

én fiatal voltam, nekem nem nézték 

volna el, egy-kettőre elvittek volna.  

Dobos Károly bácsiék zenekaraDobos Károly bácsiék zenekaraDobos Károly bácsiék zenekara   
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Levél is csak akkor ment el haza 

ha azt írtad, hogy a nagylelkű 

Szovjetunió rövidesen haza szállít, 

jól vagyunk, egészségesek, nagyon 

jól vagyunk. 1945-be mikor kimen-

tünk, olyan szép nyírfa erdő volt s 

az oroszok adták az írószert, hogy 

lehet onnan levelezőlapokat készí-

teni a nyírfából, s arra lehet írni. 

Én nem foglalkoztam. Mégis a fia-

tal, fiatal. Az öreg emberek örökké 

mondták, hogy soha sem megyünk 

haza, immár itt halunk meg. Fiata-

lokul többen voltunk ilyen 

stanbéliek és haragudtunk, hogy 

miért mondják örökké azt, egyszer 

eljő, egyszer el kell jöjjön az idő 

amikor hazaengednek. A foglyok a 

nyírfakérget lehántották és levelet 

írtak rá, de egyszer az egyik katona 

ment a lágerparancsnoknak jelen-

teni valamit és meglátta a sok el-

küldetlen levelet egy fásládába. 

Többet nem írt senki.   

Szigorúság volt az oroszoknak is. 

Egy tíz kiló ellopott pityókáért már 

vitték is Szibériába, s mégis loptak. A 

foglyok a nadrág szárát rakták meg 

pityókával és úgy mentek be a lágerbe. 

Az egyik fogoly a gyár műhelyébe mos-

dótálat csinált, elrejtette a kabátja alá 

és úgy lopta ki a gyárból, amit aztán 

később eladott a civileknek. A fogoly is 

kitalált mindent. A kést örökké dug-

dostuk mert, nem volt mivel kenyeret 

vágni. Ha elvették a kést egy darab 

abroncsból újat csináltunk. Sokszor 

meg volt töltve a matrac alja pityóká-

val, ha valakitől elvették másnap még 

egyszer ugyanennyit hozott. Ha tűzhöz 

férkőzhettünk a két konzerves dobozt 

kalapácsoltuk össze, pityókával meg-

töltöttük azt és betettük a tűzbe sülni. 

Olyan szépen megsült a pityóka abban 

az edénybe is.  

A foglyok is azt ettek ami volt. Volt 

aki pityókát, a másik a csontot per-

zselte meg, megsütte, majd összetörte 

s azt megette.  A kényszer rávitte az 

embereket, hogy bármit megegyenek. 

Például a  lágerparancsnoknak a kutyáját 

megfőzték és megették. A lágerparancs-

nok kereste másnap a kutyáját, de hiába. 

Fogalma sem volt, hogy mi lett a kutyájá-

val.  

(Folytatjuk) 
 

 

 

Gál Kálmán 
 

A kétezerhatos évtől kezdődően 

minden évben megrendezett 

tízestorna 10. évfordulója alkalmából 

h o k i ma r at o nt  s ze r v e ze t t  a 

csíkdánfalvi hokiklub. 

A cél az volt, hogy minden olyan 

személyt megszólítson ez a rendez-

vény, aki az elmúlt évtized bárme-

lyik évében részt vett a hagyományo-

san megszervezett tízesek közti tor-

nákon, de azokat is, akik csak az 

idén készültek bekapcsolódni. 

A tornát idén Csíkdánfalva kupa 

névre keresztelték, amelyet a fair 

play jegyében szerveztek. Mindezt 

tették épp azért, mert az előző évek 

tapasztalatai azt mutatták, hogy a 

tízes csapatok közt nagy lett a 

rivalizáció és az erőviszonyok is na-

gyon eltérőek lettek. Az idei szabály-

zat is változott. Nem a mostanáig 

szervezett tízesek közti csatározásról 

szólt , hanem a résztvevőket aktív és 

nem aktív jégkorongozó csoportba 

osztották, valamint külön csoportot 

alakítottak a fiatal generációnak is. 

Kiemelték az aktív játékosok közül a 

négy leggyorsabb játékost, őket a 

csapatok kapitányává nevezték ki. A 

kupa sikeres szervezéséhez négy 

csapatnevet választottak: Dfv Jégtö-

rők, Dfv Havasok,  Dfv Dugás és  

Dfv Kubik. A négy csapatkapitány 

Antal Zsombor, Both Tamás, Dobos 

János és Fülöp Zsolt egy kalapból 

kihúzták előbb a csapatok, majd a 

játékosok neveit. Így utólag szemlél-

ve, ez a módszer bevált. Az aktív 

játékosok, még véletlenül sem tud-

tak egy csapatba kerülni, csak 

egyenlő számban. Kiegyenlítődtek az erő-

viszonyok, ami aztán meg is látszott az 

eredményeken.  

Az idén harminckilenc dánfalvi jégkoron-

gozó vett részt a bajnokságban. A csapatok 

játékoskeretei a következők voltak:  

Dfv Jégtörők: Albert Hunor (kapus), 

Both Tamás, Ambrus Csongor, Both Péter, 

János Csongor, Kajtár Béla, Katona 

Loránt, Mészáros Levente, Páll Levente. 

Dfv Havasok: Vízi Botond(kapus), Fü-

löp Zsolt, Abos Loránd, Ambrus Nándor, 

Albert Antal, Balázs Lajos, Both Arnold, 

Both Ágoston, János Árpád, Süket Magor.    

Dfv Dugás: Both Norbert, Zsigmond 

Csongor(kapusok), Dobos János, Antal 

Sándor, Ábrahám Antal, Fülöp Ödön, Já-

nos Attila, Holló István,Márton Szabolcs, 

Márton Zoltán, Szabó Dávid. 

 Id. Dobos Károly 82. székely Id. Dobos Károly 82. székely Id. Dobos Károly 82. székely 

gyalogezred volt honvédjének gyalogezred volt honvédjének gyalogezred volt honvédjének 

odaítélt vitézi jelvénye, amit odaítélt vitézi jelvénye, amit odaítélt vitézi jelvénye, amit 

(folytatás a 6. oldalon) 
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Ödön, illetve Both Ágoston és Sü-

ket Magor ütötték. 

 A hátralévő Dfv Jégtörők és Dfv 

Kubik mérkőzés volt a mérleg nyel-

ve. Ha rendes játékidőben nyert 

volna a Dfv Kubik, akkor az első 

helyen végez, míg a Dfv Jégtörők a 

Dfv Havasokat a harmadik helyre 

taszítja. De ezek csak elméletek és 

matematika, ami a játékosok fejé-

ben van az első perctől. Nagyon 

fontos. Reményt ad a játékosok-

nak, akik  mindent beleadnak, 

hogy az eredményt a maguk javára 

fordítsák. Nagy volt a tét itt is: első, 

második, vagy harmadik helyen végez-

ni. Mindháromra esélye volt a Dfv Ku-

biknak, míg a Dfv Jégtörőknek  a máso-

dik hely akkor is biztos volt, ha kikap-

nak. A mérkőzésen pattanásig feszültek 

az idegek. Kiállítások, kihagyott helyze-

tek voltak mindkét oldalon. 1-1-es ál-

lásnál akadályozásért büntetőhöz jutot-

tak a Jégtörők, amelyet Both Tamás 

sikeresen, talán a torna legszebb góljá-

val teljesített, beállítva a 2-1-es ered-

ményt. A Kubik csapata az utolsó per-

cekig folyamatosan támadott, de nem 

sikerült az egyenlítés. Maradt a 2-1-es 

végeredmény.  

A végleges sorrend: 

I.    hely   Dfv Jégtörők 

II.   hely   Dfv Havasok 

III. hely   Dfv Kubik 

A torna Fair Play díját a  Dfv Dugás 

csapata kapta. A tornán díjazták a leg-

jobbakat:  

Legjobb csatár: Szabó Dávid, legjobb 

hátvéd Antal Zsombor, legjobb kapus 

Zsigmond Csongor. A tornán két gólki-

rály egyenlő ponttal zárt: Both Tamás 

és Süket Gábor, utóbbi mesterhármas 

címet is vihetett haza, aki három gólt 

ütött a Dfv Havasok elleni mérkőzésen. 

A legfiatalabb a tornán Antal Lehel 

volt, aki valamikor októberben fogja 

betölteni a 13. életévét, de már gólt is 

szerzett a csapatának. Külön díszokle-

vélben részesült a tornán résztvevő 51. 

évét taposó Balázs Lajos is.  

A jégen kisebb-nagyobb incidensek-

kel, de a legfontosabb, hogy sérülés-

mentesen zajlott le az idei torna, amely-

nek élményeit a csapat által elkészített 

pörkölt mellett beszélték át a résztve-

vők, valamint vehettek át egy-egy em-

léklapot a játékosok. A jövőben is terve-

zik szervezni ezt a tornát, de jövőben 

félévszázados lesz a csíkdánfalvi 

hokiélet, tehát annak megemlékezésére 

is készül a hokiklub. 

Dfv Kubik: Gál Kálmán (kapus), 

Antal Zsombor, Ambrus Előd, An-

tal Lehel, Boér Tibor, Erőss Áron, 

Ördög Florián, Páll Ottó, Süket 

Gábor.  

Március 9-én rajtolt a bajnokság. 

Szerda este  a felcsíki műjégpályán 

izgalmas és kiegyensúlyozott, de 

legfontosabb, hogy barátságos mér-

kőzések zajlottak. A Csíkdánfalva 

kupáért zajló küzdelmekben a Dfv 

Jégtörők, az utolsó másodpercek-

ben megszerzett góllal 2-1-re győzték 

le a Dfv Dugás csapatát. Góllövők Do-

bos János, illetve Both Tamás és Já-

nos Csongor voltak.  A második mér-

kőzésen a Dfv Kubik csapata kevesebb 

mint egy perccel a mérkőzés vége előtt 

egyenlítette ki 2-2-re az eredményt a 

Dfv Havasok csapatával szemben. Ezt 

követően pedig a büntetőkben a Dfv 

Kubik 2-0-ra nyerte a mérkőzést. Gól-

lövők Albert Antal, Both Arnold, illet-

ve Süket Gábor (3) és Ördög Flórián.  

Március 13-án vasárnap is hasonló 

mérkőzéseket láthattak a szurkolók. 

Nagy iramban játszottak a csapatok, 

talán már túl nagy is volt az adrena-

lin a játékosokban. Itt már az lát-

szott, hogy amiben bíztak a szervezők 

és az első lezajlott mérkőzéseken meg 

is győződtek, hogy egy nagyon barát-

ságos torna van kialakulóban, egy 

pillanat alatt megomlott. Egy bírói 

tévedés okozta helyzet óriási vitát 

eredményezett. A jégkorongban jogos 

gólt nem adta meg az egyik bíró, ame-

lyet aztán a szervezői és a kapitá-

nyokból álló bizottság jogosnak ítélt 

meg. Ez az eredményt a Jégtörők és a 

Havasok csapatai között 2-2-re alakí-

totta, tehát a mérkőzést büntetőkkel 

kellett eldönteni, amelyet 3-2-re nyer-

tek a Jégtörők, a Both Tamás ered-

ményes büntetőlövése által. A mérkő-

zésen a gólokat Both Tamás(2), illetve 

Fülöp Zsolt(2) ütötték. Volt meglepe-

tés a Dfv Kubik és Dfv Dugás csapa-

tok közti mérkőzésen is, ahol az első 

tíz percben már 3-0-ra vezetett a Ku-

bik, amelyet aztán a Dugás teljesen 

megfordított és 3-3-ra egyenlítette ki 

az állást a mérkőzés végére. Büntető 

lövésekben eredménytelenek voltak a 

Kubik játékosai, míg a Dugás csapat 

Márton Szabolcs góljával 4-3-ra nyer-

te a mérkőzést. A mérkőzésen Márton 

Szabolcs, Fülöp Ödön, Szabó Dávid, 

illetve Ambrus Előd, Antal Lehel és 

Páll Ottó lőtték a gólokat.  A Dfv Du-

gás csapata a sorsolás következtében 

került abba az áldatlan helyzetbe, 

hogy nekik két egymást követő mér-

kőzést kellett lejátszaniuk. Alig 

szusszantak meg, ahogy mondani 

szokás mifelénk, s már kezdték a Dfv 

Havasokkal a küzdelmet. Rá is ment 

a meccs. A Dfv Havasok rendes játék-

időben  2-1-re megnyerték a meccset, 

megszerezve ezzel az ötödik pontju-

kat és biztosítva, részben a második 

helyet maguknak. A gólokat Fülöp 

(Folytatás az 5. oldalról) 
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