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A z elmúlt hetekben, napokban három 

beruházást tudhat maga mögött a 

csíkdánfalvi Önkormányzat. 

Elsőként a kultúrház hangosítás– és 

fénytechnikával való felszerelését említ-

hetjük meg, melynek összértéke 78 000 lej 

volt. Ezzel a LEADER-es pályázattal 4 

hangfallal, 4 térmikrofonnal, két kábeles és 

egy kábel nélküli mikrofonnal, 24 fényszóró-

val, valamint egy hang- és egy fénykeverő 

pulttal lett gazdagabb a kultúrotthon. 

Egy másik LEADER-es pályázat a piac 

létrehozása, amelynek összértéke 238 000 

lej. A régi tűzoltó-szertár udvarát a Garden 

Proiect rendezte be piaccá, és tartalmaz 6 

födött házikót 24 asztallal, 12 mobil asztalt,  

parkolót és két gyümölcsmosót. A kerítést a 

Közbirtokosság készítette. Tehát hamarosan 

Csíkdánfalván szerdai napokon lehet piacra 

látogatni. 

A legnagyobb beruházás idén a Ráckebel-

Ördögtó közötti erdei út volt. A több mint 

egymillió eurós munkálatokat a PNDR 

Befejezett beruházások 

AFIR 125.b pályázati kiírásából finanszírozták 

és majdnem 10 km felújítását és építését ered-

ményezte. 

 

E bben a periódusban a Közbirtokosság  

is a mezei utak feljavításán vagy felújí-

tásán munkálkodott.  

7,8 km utat 25 cm alapzattal és 5 cm finom 

réteggel láttak el, ezenkívül 13 km havasi lege-

lő, erdei és mezei út esett át javításon, ezekből 

legalább 10 km szakaszon dózerelést is kellett 

végezni. Ezekhez a munkálatokhoz tartozik 

még a tejcsarnok melletti parkoló feltöltése is. 

A Némettemető karbantartását is finanszí-

rozta a Közbirtokosság. Nemrég újrafestették a 

kerítést. Pál Zoltán történelemtanár levéltár-

ban való kutatásai során feltárta az eltemetett 

katonák neveit. A Közbirtokosság jóvoltából 

ezek a nevek felkerültek egy emlékműre, me-

lyet a közeljövőben fel fognak állítani a temető-

ben. 

 Szabó Imre 

Felcsíki Szent Mihály-napi állatvásár  

O któber 3-án, szombaton reggel a Kubik-

gödörbe több mint ötven juhot – többségében 

törzsállományú kosokat –, mintegy negyven lovat – 

köztük tizenöt csikót – és számos apró állatot hoztak. 

Különböző fajtatiszta és keverék kutyákból közel 

ötven jelent meg” – ismertette a bemutatásra és el-

adásra szánt állatok listáját Albert Alfonz. A szarvas-

marhákat két bikaborjú „képviseli”, mert ilyenkor, 

október elején az üszők még fent vannak a reglőn – 

adott magyarázatot hiányukra.  

A rendezvényt a Felcsík Kistérségi Társulat vala-

mint Csíkdánfalva Önkormányzata szervezte, és eb-

ben Hargita Megy Tanácsa és a felcsíki közbirtokos-

ságok segítették. 

Piac 

Mezei út 
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Egy sziget van: az Egyház 
Szabó Anita csoportvezető 

 

S zeptember 10-én hatodik alka-

lommal került megrendezésre a 

már szinte hagyománnyá vált vakáció-

búcsúztató nap községünkben, 

Csíkdánfalván. Gyerekek népes csapa-

ta árasztotta el a plébánia udvarát. 

Nagyrészt helybéli valamint karcfalvi 

és madarasi gyermekek jöttek el. 

A gyerekek egy képzeletbeli hajó uta-

saiként szálltak fel a fedélzetre, egy 

ígéretes hajóút reményében.  A beveze-

tő játékok után a nagyhajó sajnos zá-

tonyra futott, ezért a hajótöröttek  kor-

osztályok szerint, csopor-

tokba rendeződve folytat-

ták tovább útjukat kis 

mentőcsónakokkal, élükön 

egy-egy tapasztaltabb 

matrózzal. A felfedezőút 

során összesen hat sziget-

re bukkantak. Minden 

sziget más-más kincseket 

rejtett. Az ott élő 

“szerzetes-őslaskósok” vá-

laszoltak  minden, az élet-

módjukra vonatkozó kér-

désre: Miért választották ezt a 

“szigetet?”, Melyek a szo-

kásaik? Milyenek az élet-

körülményeik, a napirend-

jük? Vannak- e baráta-

ik?,stb. A válaszokból val-

lási-társadalmi szempont-

ból fontos dolgok derültek 

ki. A szerzetesek (ferences, 

pálos, piarista, 

Mallersdorfi ferences nővé-

rek, Szociális Testvérek, 

Segítő nővér) elmondták, 

hogy a közösség ereje, az 

ima, a Szentmisék,  a be-

szélgetések, a tanulmá-

nyok, a jócselekedetek mind olyan 

összetevői életüknek, melyek egy 

boldog, Istennek tetsző, embereket 

szolgáló élet megélésében segítik 

őket. 

Az ebédet követően, amit idén is a 

helyi vendégház nagylelkű támogatá-

sából fogyaszthattunk el, a csoportok 

a szigeteken megpihenve, feladatuk 

szerint térképet, riportot vagy tudo-

mányos értekezést készítettek elő 

bemutatásra, melyeket a befejező 

szentmisén összegezésként mutattak 

be hajóstársaiknak.  
(A fényképeket Péter Zoltán tanár 

készítette) 

Idősek napja  Csíkdánfalván 

Szabó Imre 
 

E sős, hideg idő volt október 11-én, 

vasárnap, amikor a kilencedik 

alkalommal került sor az Idősek Nap-

jára. Ennek ellenére közel 50-en jelen-

tek meg ezen az ünnepen. 

A rendezvény szentmisével kezdő-

dött, melyben Bara Ferenc plébános úr 

szívhez szóló prédikációban szólt a 

megjelent szépkorúakhoz, majd feladta 

a betegek szentségét azoknak, akik ezt 

kérték. A szentáldozás után 

Szőcs Judit tanárnő által veze-

tett ifjúsági csoport versekkel, 

énekekkel köszöntötte az ün-

neplőket. Ezalatt a kivetítőn 

megjelentettük a 123 időskorú, 

nyolcvan év fölötti dánfalvi 

személy nevét és az elmúlt 

években róluk készült fényké-

peket. A mise végével a temp-

lom előtti téren a hozzátarto-

zók virágcsokrokkal kedves-

kedtek az „öregjeiknek”. 

Gyerekekbe, unokákba, vagy 

jószerével egymásba kapasz-

kodva „feleregeltek” a Vendég-

házba, egy kis ebédre, beszélge-

tésre. Távozáskor minden 

szépkorú személyesen Bőjte 

Csongor-Ernő polgármester 

úrtól kapott egy szál virágot és 

élelmiszercsomagot. Akik nem 

tudtak eljönni erre a szép ün-

nepre, a következő hét folya-

mán otthon kapták kézhez eze-

ket a csomagokat. Mindez nem 

jöhetett volna létre a Csíkdánfalva 

Helyi Tanácsa és a Közbirtokosság 

anyagi segítsége nélkül. 

  Egy nap, egy kis ajándék nem old-

ja, nem oldhatja meg az idősek szociá-

lis és anyagi gondjait, de merjük re-

mélni, hogy életük, fájdalmaik, idős-

kori gondjaik egy kicsit elviselhetőb-

bek lesznek. Tudják, a közösség, 

amelyben élnek, amelyben eltöltötték 

hosszú életük napjait, gondol rájuk, 

fontosnak tartja ás megemlékezik 

róluk. 
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Ősz barangol a fák közt és az óvodában 

Kajtár Klára óvónő                                               
Kányádi Sándor: Látod-e, már 

ősz van 

Látod-e, már ősz van, 

A virág is fázik, 

Napról-napra hervad, 

Nem bírja sokáig. 

 

Fakul a fák lombja, 

Lehull nemsokára. 

Előbb köd, majd hó hull 

A megkopott tájra. 

 

S zeptember 14-én újra meg-

nyitotta kapuit a Bóbita 

óvoda.  Sokan azért várták az  

óvodakezdést, hogy viszontláthas-

sák a nyár idejére eltűnt pajtásokat, és 

olyanok is voltak, akik most lépték át 

először az óvoda kapuit. Idén is mint 

eddig, a legnagyobbak helyét a legki-

sebbek váltották fel.  Az óvodai neve-

lésben, a tanév első két hete  nagyob-

baknál a felmérések időszakát jelenti,  

amely különböző fajta játékok és  játé-

kos szituációk alkalmazásával valósult   

meg.  Az újonnan érkezett, legkisebb 

gyerekek számára, ez az időszak, a 

beszoktatásról szólt. Új emberek, új 

környezet, szokatlan,  nehéznek  tűnő 

napi program és szabályok tömkelege 

fogadta a kicsiket.  Ezen a nehezebb 

perióduson, úgy tűnik túl van minden-

ki (szülő, gyerek, nevelő) és reméljük 

egy szép, élményekben gazdag tanév-

ben lesz része kicsinek és “nagynak” 

egyaránt. 

Ebben a tanévben is a nagyobb ün-

nepkörök szerint tervezzük meg a te-

vékenységeinket és megpróbáljuk  a 

környezettel kapcsolatos világnapokat 

is beiktatni a hétköznapjainkba.  Az 

ősz folyamán  megemlítettük a takarí-

tási világnapot, és október elsején em-

lítést tettünk az idősek világnapjáról.  

A takarítás világnapján a nagyobbak-

kal  felelevenítettük a szemétgyűjtés-

sel kapcsolatos szokásainkat, szabá-

lyainkat. A legkisebbek is megismer-

kedtek a  csoportszobán belül alkal-

mazott szelektív szemétgyűjtéssel és 

különböző egészségügyi szokásokkal 

és szabályokkal. 

Október elsején, az Idősek világnap-

ján, a gyerekekkel közösen megemlé-

keztünk azokról az emberekről  és 

családtagokról akik az aktív élet ta-

pasztalatait már maguk mögött tud-

ják.  Ők a  dédszülők. Minden gyerek 

elmondta, hogy ki a legidősebb az ő 

családjában. Megbeszéltük, hogy kü-

lönösen fontos az idősek tisztelete. 

Sokat tanulhatunk az  ők sikereiből, 

kudarcaiból, megvalósult és meghiú-

sult álmaiból. A fiatal nemzedék az 

elődök által megalkotott világba szü-

letik bele, munkáját az elődök ered-

ményeire építve végzi és az ők segít-

ségével ápolja a hagyományokat. Sze-

retettel  gondolunk rájuk, hiszen sze-

retetükkel, és bölcsességükkel mindig 

a rendelkezésünkre álltak és állnak. 

Az idősek, a koruk tapasztala-

tával helyükre tudták tenni a 

dolgokat, tudták mi a jó amit 

tovább adhatnak, és mi a 

rossz, amit el kell kerülni a 

jövő generációnak.  A mi vilá-

gunk is a nagyszüleink, déd-

szüleink életével, munkásságá-

val kezdődött. Ők építették 

számunkra azt a jelent, amely-

ben a mi generációnk egy 

újabb nemzedék jövőjét alapoz-

hatja meg. Mindennapi mun-

kánkhoz az elődeink példáiból 

meríthetünk erőt, hitet és bá-

torságot. Tőlük hallottuk gyer-

mekkorunkban a legszebb története-

ket.  A mai rohanó világunkban az 

idősek bölcsességei és tapasztalatai 

nélkülözhetetlenek. Sütő András sze-

rint “Önmagát becsüli minden nemze-

dék  azáltal, hogy tudomásul veszi: a 

világ nem vele kezdődött.”  

A továbbiakban megfigyeltük az ősz 

szépségét, színességét, gazdagságát. 

Minél több érzékszervünkkel próbál-

tuk és próbáljuk megtapasztalni az 

évszak adta lehetőségeket. Gyűjtöge-

tünk, kóstolgatunk, tapintgatunk,  

megfigyelünk minden termést, gyü-

mölcsöt, zöldséget ami “Ősz Anyó ko-

sarában” van, majd a központokban  

felhasználjuk azokat. Közben folyama-

tosan figyeljük az időjárást és  ismere-

teket szerzünk az  állatok vackolódá-

sáról is. Nagyon szeretjük az őszt. Van 

ahol az elmúlást jelenti ez az évszak, 

de az óvodában az ősz, a kezdet.  E 

tanév kezdetén  Wass Albert szavait 

idézném fel, mely szerint „Minden 

talajban megterem valamiféle virág. 

Minden napnak van valamilyen örö-

me. Neveld rá a szemedet, hogy meg-

lássa azt.”   

Hírek a Petőfi Sándor Iskolaközpontból 
Dr. Zsók Izabella tanárnő 

I skolánk végzős diákjai idén kimagaslóan teljesítettek az érett-

ségi vizsgán. 

Szeptember 14-én becsengettek. Az ünnepélyes tanévnyitó szent-

misével kezdődött, majd Kajtár Csaba igazgató köszöntötte az új és 

a régi diákokat, kicsiket, nagyokat valamint az őket elkísérő szülő-

ket, nagyszülőket. Az idei tanév egy tanítási héttel tovább fog tarta-

ni, mivel a karácsonyi vakációt egy héttel meghosszabbították. 

Szeptember 10-én a vakációzáró napon búcsúztak el a tanulók a 

vakációtól. A második oldalon olvashatunk egy élménybeszámolót a 

programról.  

Az idén is szeptember 29-én rendezték meg iskolánk-

ban a Népmese napját  
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Pál Zoltán történelemtanár 
 

A z első részben megismerkedhet-

tünk ifjú Dobos Károly élettörté-

netének azon részével, mely a második 

világháborútól az orosz fogságba kerü-

léséig vezette az eseményeket. Az előző 

részből kiderült, hogy az apa, idős Do-

bos Károly a 82-honvéd gyalogezred 

kötelékében,  az első világháború idején 

érdemeiért számos kitüntetést szerzett. 

Kisebbik fiának egy jobb életpályát 

szándékozott megalapozni és így került 

a kis Károly 1942-ben a honvédség kö-

telékébe, ahol patkoló és gyógykovács 

szakot tanult. Ezekben az években Bu-

dapest és Pusztaszer között zajlott ese-

mények folyásolták be Károly bácsi éle-

tét, majd az orosz betörés, a német és a 

magyar  visszavonulást követően Ká-

roly bácsi és társai Pozsony környékén 

orosz fogságba estek. Innen az oroszok 

a komáromi várba kísérték a hadifog-

lyokat.  

A hét eltelt, s akkorra a hatméteres 

várfal tetejére egy drótkerítést húztak. 

Újabb hat hétig ott voltunk bezárva, a 

tetű felvett bennünket. 13 ezeren vol-

tunk ott körülbelül, akkor a tömegből 

az erdélyieket külön választották azzal 

a céllal, hogy az erdélyiek külön szerel-

vénnyel mennek haza, mert Romániá-

hoz tartozunk. 1945. júliusában össze-

szereltek egy szerelvényt és közülünk 

mintegy 1600-at kiválasztottak. Emlék-

szem, hogy amikor jöttünk ki a várka-

pun még egy cigányzenekar húzta a 

következő nótát: „Sej, haj Rozi, vasár-

nap kirándulunk ...”.  S ahajt úgy ki 

kirándultunk, hogy bekísértek egy fut-

ball pályára, akinek nem volt köpenye 

annak adtak egy orosz köpenyt és ott is 

azt mondták, hogy megyünk haza. Ko-

máromba az állomás fel volt robbantva, 

ezért attól északra egy állomásra kísér-

tek, ami elég messze volt. Akkor ránk 

parancsoltak, hogy kést, bicskát, órát 

adja le mindenki. Az óra persze kellett 

nekik. Amikor onnan elindultunk az 

orosz katonák fel voltak állva sorba, 

minden 10 méterre egy géppuska volt. 

Kísértek fel az állomásra: Davaj! Davaj! 

Davaj!  Megérkeztünk az állomásra és 

már ott voltak a rácsos marhakocsik, 

oda számolták bé az embereket negy-

ven embert egy vagonba. Azt mond-

ták, hogy megyünk a hármas konzul 

elejébe, ott a románokat engedik ha-

za, s a magyarokat pedig tovább vi-

szik. Mikor Pestre már közeledtünk, 

a Ferencváros pályaudvarra bement a 

szerelvény, de ment is tovább, Arad 

fele vette az irányt. Mentünk ejeszen 

vagy három nap, vöröskereszteseket 

láttunk az állomáson és kérték, hogy 

mondjuk meg a címünket, hogy hová 

valók vagyunk. Annyi eszem volt ne-

kem, hogy egy ceruzát és papírt rej-

tettem el. Vetegettem le egy - egy pa-

pírt. Brassóba amikor  indultunk ki 

Predeal fele észrevettem, hogy a va-

sutas ott állott a jelző zászlóval. Ne-

kem a papír és a kő elő volt már sze-

relve és rá volt írva amit akartam: 

„Kérem a megtalálót, hogy kézbesítse 

erre a címre a levelet!”. Ott már a 

vonat annyira lassan ment, hogy visz-

sza tudtam nézni és jól láthattam, 

hogy az őr felvette a papírt. Az az őr, 

amint az aztán a későbbiekben kide-

rült, az édesapámék címére elküldte a 

levelet és azt is megírta, hogy kivittek 

minket Oroszországba.  

Brassóból Rîmnicu Săratra vittek, ott 

levagoníroztak, mert ott volt egy átme-

neti gyűjtő láger. Itt nagyon sokan vol-

tunk. Onnan aztán melyiket hogy el-

osztottak, majd átraktak a széles 

nyomtávú vasúti szerelvényekre. Ott 

találkoztam a dánfalvi Szabó Józseffel, 

ő mondta, hogy sógoromat Kajtár Luk-

ácsot egy hete elvitték, Lukács Benes 

bácsit, János Gergelyt és ezeket. Nyolc 

napig mentünk. Kijevbe megállott a 

vonat, élelem nem volt biza de egyebet 

nem is kértünk csak vizet. Az ottaniak 

kiabálták vissza hogy adok én neked 

vizet ... !  

Kijev nagyon össze volt lőve, látszott 

a vonat rácsain keresztül, hogy csak a 

kémények voltak meg. Ott a mongol 

katonák kővel úgy dobálták a vagono-

kat, hogy nem tudtunk leskődni. 

M o n d t u k ,  h o g y  m a g y a r s z k i , 

magyarszki! Ők pedig azt válaszolták, 

hogy mindegy nemci, nemci! Kikerül-

tünk Alexin város mellé egy fogoly tá-

borba. Volt aki nem tudott a lábán 

menni, hordágyon kellett kivinni, mert 

nyolc napig alig adtak valamit. Inkább 

a németek voltak a lágerparancsno-

kok, magyar kettő vagy három volt, de 

azok még a Don-kanyarnál estek fog-

ságba. Azok már 1942-ben ott voltak. 

Ők voltak a magyarok parancsnokai. 

Századok és brigádok voltak felállítva. 

Mi magyarok külön voltunk hosszú 

barakkokba. Reggel német vezényszó-

val költöttek: Auschten! Fertig 

machen! Esser fas! Sorakozzó munká-

ra!  

Itt a lágerben nagyon gyenge elede-

len éltünk. Főleg káposztával éltünk, 

amit rétegesen így tettek el: egy rend 

hó, egy rend káposzta, újra egy rend 

hó, majd újra egy rend káposzta. Télire 

ez volt a fő étel. Időként hoztak fagyos 

pityókát, amihez apró halat kaptunk. 

Ezen kívül volt valamennyi kiutalás, 

de a németek a fölét levették, a másik 

felét az oroszok, s nekünk pedig ma-

radt ami maradt. A tetűt és a rüht ki-

Ifjú Dobos Károly visszaemlékezése  

(második világháborútól az orosz hadifogságig)  

II. rész 

Ifjú Dobos Károly orosz 

fogságban (a kép az oroszországi 

7323/12-es számú hadifogoly 

táborban készült) 
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irtották. Minden 10 napba kellett menni 

fürödni, ekkor tiszta ruhát is kaptunk. 

Minden napra 60 deka kenyér volt ki-

utalva, fekete kenyér volt és elég nyers 

volt. Amelyik még elcserélte szivarért, az 

legyengült még jobban és meghalt.  

Itt (Alexin város) volt egy titkos gyár, 

ahol az egyik részlegnél a foglyok dolgoz-

tak. Hozták a szenet a szerelvényen és 

azt le kellett rakni. Én nem sokat voltam 

itt, mert jött az orvosi vizsga és mivel 

nagyon le voltam fogyva egy orosz orvos-

nő alaposan megvizsgált, majd betettek 

engemet egy kisegítő őrnek. Egy karsza-

lagot, egy sárga zászlót és egy sípot kap-

tam. Az volt a feladatom, hogy a  mun-

kásokkal kellett menni. Reggel kivittük 

a munkásokat, fel kellett menni az őrto-

ronyba, igaz ekkor jó öltözetem volt már: 

hosszú suba, teveszőr csizma. Tavaszig 

ott voltam, majd kitettek egy mezőgaz-

dasági állami egységhez. Pityókát ültet-

tünk, két ember ásta a gödröt, egy rakta 

a lyukba a pityókát. Ősszel betettek őr-

nek, mert már valamennyit tudtam oro-

Zsók Jolán  
 

I dén kora tavasszal a Csíkdánfalvi Nőszövetség 

kezdeményezésére viseletvarró tanfolyam kezdő-

dött Csíkdánfalván a Hargita Megyei Művészeti  Nép-

iskola keretén belül, Kisné Portik Irén néprajzkutató 

vezetésével. 

A tanfolyam meghirdetése akkora érdeklődést váltott 

ki, hogy szinte túljelentkezés volt rá. A kezdeti lét-

számból időközben páran lemorzsolódtak, de a többség 

óriási lelkesedéssel várta hétről-hétre az újabb ismere-

teket és feladatokat, és közben ámulva figyelhettük, 

miként tárul fel előttünk lassan anyáink és nagyanyá-

ink szinte felmérhetetlen nagyságú és sokrétű tudása. 

Időközben körvonalazódott az oktatás menete: első 

évben különböző szálöltéses és szálszámolásos techni-

kákat, öltéstípusokat fogunk tanulni (azsúrozást, bo-

szorkányöltést, laposöltést, pelenkaöltést, pókolást, 

subrikázást, stb.) 

Második évben  a népviselet kézzel történő elkészíté-

sét fogjuk  megtanulni, míg a harmadik évben  a kü-

lönböző horgolási módszerekkel fogunk ismerkedni. 

Szorgos munka mellett szinte észrevétlenül rohant el 

a nyár és egykettőre elérkezett az első tanév vége, 

szeptember 30-a , amikoris számot adhattunk  elmélet-

ben és gyakorlatban mindarról, amit eddig tanultunk. 

Lassan mindenki elkészítette a vizsgamunkáját, ame-

lyen az összes megtanult öltéstípus szerepelt. 

Hogy még ünnepélyesebb legyen a vizsga napja, az 

elkészült munkákat kiállítottuk a kultúrotthon előte-

rében, és a médiát, valamint a falu lakosságát is meg-

hívtuk a jeles alkalomra, plakátok kiragasztásával. 

Szponzorok segítségével finom teával , kávéval és süte-

ményekkel vártuk a kedves érdeklődőket. 

szul. Mi őriztük a termést. 

Például volt egy négy hektáros 

káposzta, azt őriztük, mert 

lopták a termést. Inkább az 

oroszok lopták a káposztát, 

ezért tették oda őrnek a fog-

lyokat mert azok csak annyit 

vettek el a termésből, ameny-

nyit ott megettek. Egyszer 

megjártam, mert estefelé jött 

egy orosz és láttam, hogy egy 

zsák volt nála. Szembe men-

tem vele és megkérdeztem mit 

akar? Intette nekem hogy hall-

gassak, de én kikaptam a zsá-

kot a hona alól, mire ő egy 

nagy kést rántott elő. Nekem 

sem kellett egyéb elszaladtam. 

Itt történt az is, hogy egy éj-

szaka a két földet összekötő 

hidat valakik ellopták. Szintén 

az őröket vették elő azért, 

hogy hová tűnt el a híd, ami a 

két földet összekötötte.  

Ifjú Dobos Károly vöröskeresztes és 

vörös félholdas levelezőlapja az orosz 

hadifogoly táborból  
Az orosz-francia nyelvű képeslap érdekessége, 

hogy a vörös kereszt mellett a vörös félholdat is 

feltüntették. Ezt először a Nemzetközi Vöröskereszt 

önkéntesei Oroszország és a Török Birodalom kö-

zötti 1876-1878-as háború idején használták. Azó-

ta számos muszlim ország vette át a vörös félhold 

használatát, melynek jelentése ugyanaz, mint a 

vörös kereszt. Károly bácsiék hadifogsága idején a 

Szovjetunióban is használatos volt ez a fajta leve-

lezőlap.    

Az eseményre eljött a Hargita Megyei Művészeti Népisko-

la vezetője, a Hargita Népétől Daczó Dénes újságíró, Bőjte 

Csongor polgármester és az alpolgármester úr is, valamint 

jónéhány érdeklődő a faluból. 

Izgalmakkal teli szép nap volt valamennyiünk számára. 

Oktatónk, Portik Irén könnyekig meghatódva számolt be az 

első év eredményeiről, örömmel jegyezve meg, hogy nem-

csak az idősebbek, hanem a fiatalokból is akadt érdeklődő a 

tanfolyam iránt. 

Mi a tanfolyam első évének végzősei pedig büszkék va-

gyunk megszerzett tudásunkra és reméljük, hogy egykor mi 

is átadhatjuk ezt a tudást másoknak. 

Addig is hálásan köszönjük a szeretetteljes oktatást Portik 

Irénnek! 

Valamennyi tanfolyamos nevében: Zsók Jolán  

Viseletvarró tanfolyam Csíkdánfalván 

Kiállítás az elkészült munkákból 
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Kiadja: 

Csíkdánfalva Önkormányzata 

Munkatársak: 

Albert Margit 

Fülöp Ödön 

Kajtár Klára 

Pál Zoltán  

Szabó Anita 

Szabó Imre 

Dr. Zsók Izabella 

Zsók Jolán 

Készült az Alutus Nyomdában 

Szerkesztőség 

Interneten is  elérhető  a 

Csíkdánfalvi Harangszó 

www.danfalva.ro cimen 

Találkoztunk 
Albert Margit 
 

E z év július végén a csíkdánfalvi 

Nefelejcs Nyugdíjas Klub meghí-

vására újra találkoztunk Solt város 

nyugdíjasaival. Valóságos örömünnep 

volt számunkra ez a találkozás. Sajnos 

voltak, akik betegség miatt nem tud-

tak eljönni hozzánk, bár nagyon vágy-

tak ide, de jött helyettük sok ügyes 

fiatal, akik még nem jártak itt Erdély-

ben. 

A két nyugdíjas klub találkozója a 

helyi Közbirtokosságnál volt, ahol a 

szeretett vendégeinket  Bőjte Csongor 

polgármester szívélyesen köszöntötte, 

mi pedig egy szép énekkel, fánkkal és 

kürtőskaláccsal fogadtuk őket. 

Minden napra meg volt a program-

juk, kirándultak, nevezetes helyeket 

látogattak, de este, hazatérés után 

szeretettel és jó vacsorával fogadta ki-

ki a maga vendégét otthon. Voltak, 

akik a madarasi panzióban aludtak, de 

egy felejthetetlen napot 

mindnyájan a madarasi 

halastónál töltöttünk. Na-

gyon jól éreztük együtt ma-

gunkat a hargitai fenyves 

erdő ölében. Finom sült 

halat ettünk Zsók Jolán 

jóvoltából, ki előre megren-

delte, és sokat énekeltünk. 

Az ötödik napon , eluta-

zásuk előtti este a Vendég-

házban búcsúestet tartot-

tunk ízletes vacsora, jó bor 

és élőzene mellett. Ez alka-

lommal átadtuk a soltiaknak az előre 

elkészített szeretetcsomagjainkat. Ők 

pedig szintén viszonozták, minket is 

megajándékoztak egy-egy kis szere-

tetcsomaggal.  

Így telt el az öt nap, amely emléke-

zetes marad mindenkinek. Később 

levélben jeleztek vissza, kifejezve há-

lás köszönetüket a jó vendégfogadá-

sunkért. 

Adjon a jó Isten még sok ilyen talál-

kozást, tiszta szívemből ezt kívánom! 

TÁMOGATÓ AZ RMDSZ ÉS A 

COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY 

A Csíkdánfalvi Önkéntes Tűzoltók  

Egyesületének tevékenységéből 

Fülöp Ödön  

tűzoltóparancsnok 
 

A tűzoltó csapat az elmúlt hóna-

pokban 8 alkalommal volt beveté-

sen, köztük a bogárosi erdőtűz-

ben. Ezen kívül részt vettünk a 

Csicsóban megrendezett V. 

Felcsíki Vándorkupán, ahol a 7 

csapat közül a második helyezést 

értük el. 

Csíkdánfalvi Önkéntes Tűzoltók 

Egyesülete sikeresen pályázott a Hargita 

Megye Tanácsa által meghirdetett tűzoltó-

pályázat keretén belül. A  Megyei Tanács 9 

000 lejjel, a helyi Közbirtokosság pedig 2 

700 lejjel járult hozzá a kiadásokhoz. Eb-

ből az összegből 13 pár tűzoltó bakan-

csot vásároltunk. A bakancsok átadására 

november első hetében kerül sor, melyre  

meghívtuk  Hargita Megye Tanácsának 

elnökét is.  

Erdőtűz Bogárosban 

A találkozás pillanatai 


