
A ugusztus 3-5 között zajlott a 

Csíkdánfalvi Falunapok rendez-

vénysorozata. 

Pénteken este egy DJ party-val indult, 

másnap, szombaton az ifjúságé volt a te-

rep, minifoci bajnokság, úszóverseny, 

sakkbajnokság, asztalitenisz-bajnokság és 

ügyességi vetélkedők zajlottak. Fociban a 

Csíkdánfalvi Ifik voltak a legjobbak Do-

mokos és Szenttamás előtt. Az úszóverse-

nyen, melyet minden évben  Holló tanár 

úr vezet le, a nyertes  ifj. Holló István lett. 

A sakkozók közül Kovács Alpár vívta ki az 

első helyet, pingpongban Ambrus Zoltán 

első, Kajtár Rezső második és Juhász Le-

vente harmadik helyezést ért el. 

A nap és talán a rendezvénysorozat fény-

pontja az X-faktor és Csillag születik tehet-

ségkutató tévéműsorok mintájára szervezett 

Y faktor születik volt, mely a helyi és kör-

nyékbeli fiatal tehetségeket volt hivatott 

felkutatni. És számos  jelentkező is próbál-
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Plébániánk vendége volt 41 fiatal zarándokkal Székely János esztergomi segédpüspök. A püspök úr kis csapata 

Marosvásárhelyről gyalogosan indult el augusztus 8-án, 13-án gyergyói fiatalok csatlakoztak hozzájuk és így érkez-

tek Dánfalvára 13-án hétfőn este és kedden reggel ugyancsak gyalog tovább indultak Csíksomlyóra a CSIT-re. 
 

Augusztus 27 és szeptember 2 között a Mária rádió templomunkból fogja közvetíteni a szentmiséket a következő 

program szerint. Aug.27-én d.u. 6-tól, 28-án reggel 8-tól, 29-én d.u. 6-tól, 31-én d.u. 6-tól, szept. 1-én reggel 8-tól, 2-

án vasárnap d.e. 10-től rózsafüzér, majd fél 11-től szentmise. Vasárnap alkalmazkodunk a Mária rádió programjá-

hoz, ezért változik a szentmise időpontja.  
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Láss csodát Marosfőn! 

A ugusztus 6-tól 11-ig ismét sor 

került a csíkdánfalvi diákok 

hittantáborának megszervezésére 

Marosfőn, Ébner atya házában.  

Bara Ferenc pap bácsi nem sajnálva 

idejét minden nap meglátogatott 

bennünket, és egy rövid mise kereté-

ben bemutatta nekünk a nap szent-

jét, követendő példát állítva elénk. A 

hat nap alatt rengeteg érdekes cso-

porttevékenységben volt részük a 

táborozóknak, megismerve ezáltal a 

csodákat, ami a táborunk témája is 

volt. A csoportvezetők minden nap 

egy-egy csodáról szóló történetet mu-

tattak be a szentírásból, mint példá-

ul: Az özvegy olaja, Naamán meggyó-

gyítása, vagy Joél, a vak története. 

Ezekkel a történetekkel volt kapcso-

latos az aznapi csoporttevékenység, 

amely igénybe vette a gyerekek kre-

ativitását is. Többek közt előadhat-

ták az egyik szentírási történet befe-

jezését, elkészíthették hungarocell 

gömbök, fonal és különböző anyagok 

segítségével az özvegyet, két fiával 

és Elizeussal, titkosírás segítségével 

szentírási idézeteket írhattak vala-

mint fejthettek meg, továbbá megta-

pasztalhatták, hogy milyen vaknak 

lenni, de ugyanakkor közösen meg is 

beszélték az előadott történetet, ösz-

szehasonlították 

az egyes szereplők 

viselkedését, reak-

cióját. Különböző, 

jobbnál jobb csa-

patépítő játékkal 

i smerkedhettek 

meg, amelyek egy-

ségesebbé tették a 

csapatok közös 

munkáját. Délutá-

nonként nem ma-

radhattak el az 

énekpróbák sem, 

ahol ifjúsági éne-

keket tanultunk, amelyekkel szebbé 

tehettük a mindennapi szentmisét. 

M e g s z e r v e z é s r e  k e r ü l t  a 

„hagyományos” kincskeresés is, 

amelyet most a KANCSÓKERESÉS 

név helyettesített, ugyanis a csapa-

tok kancsókat kaptak a helyesen 

megoldott feladatokért. Az öt aka-

dálynál úgy voltak összeállítva a 

feladatok, hogy igénybe vegyék a 

csapatok kreativitását, ügyességét, 

egységét és a táborban szerzett tu-

dásukat. A feladatok közt voltak 

egyszerűek és nehezebbek is. Gyufa-

szálból kellett formákat kirakniuk, 

szavakat kaptak, amelyekkel kap-

csolatban ifjúsági énekeket soroltak 

fel, a csapatnevük-

ről, amely egy-egy 

bibliai helység volt, 

kellett két-két mon-

datot írjanak, a na-

pi mottót helyesen 

leírniuk, szagokról 

és ízekről ismertek 

fel különböző dolgo-

kat. 

Az esték hangulatát 

a csapatok dobták 

fel felváltva az úgy-

neveze t t  ESTI 

SHOW keretén be-

lül, ahol  vicces történeteket ját-

szottak el, filmeket, reklámokat 

parodizáltak és érdekes játékokkal 

gondoskodtak mindenki jó hangu-

latáról. 

Sokak számára kellemes csalódás 

volt ezen a táboron való részvétel, 

ugyanis akadt olyan személy is, aki 

haza küldte a kalapját azzal a meg-

győződéssel, hogy úgyis sokat fo-

gunk imádkozni és akkor ne kelljen 

mindig levenni és feltenni a kala-

pot. 

Csoportvezetők: Ambrus Ágota, 

Ambrus Irma tanító néni, Ambrus 

Kinga, Kajtár Krisztina, Szabó 

Anita, Szabó Evelin, Szabó Katalin 

tanárnő, Szabó Szidónia, Pál Emő-

ke, Pál Szende, Zsigmond Éva, 

Zsók Dalma. 

Táborfelelős: Szőcs Judit tanárnő 

Akik gondoskodtak arról, hogy fi-

nom falatok kerüljenek asztalunk-

ra: Szabó Julianna tanító néni és  

Molnár László tanár úr. 

Köszönetet mondunk Darvas Dezső 

úrnak az Isapur kft vezetőjének, 

valamint az Unic Trio pékségnek  

az idei nagylelkű támogatásukért.  

Pál Szende és Zsók Dalma,  

a tabor résztvevői 
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Csíkdánfalva 1940 és 1945 között 
(Első rész)  

Pál Zoltán  
történelemtanár 

A  második bécsi döntés értelmé-

ben Magyarország visszakapta 

Észak-Erdélyt és ezzel Csíkdánfalva 

is visszakerült a történelmi Magya-

rország régi határai mögé. A magyar 

királyi honvédség megkezdte az 

újonnan visszakapott területek 

birtokbavételét. 1940. szeptem-

ber 11-én a bevonuló magyar ki-

rályi honvédség elérte települé-

sünket is. Erről a felemelő pilla-

natról készítettem 1996-ban 

Erőss Mártonné (sz. Kajtár Vil-

ma) özvegyasszonnyal egy kis 

riportot, melynek bizonyos része-

it alább közölni fogom. 

A nem rég elhunyt Vilma néni 

1920. január 23-án született 

Csíkdánfalván Kajtár Tamás és 

Csáki Borbála római katolikus 

szülők gyermekeként. Vilma néni 

fiatalon, az 1930-as évek közepén 

került Brassóba, ahol 1940. augusz-

tus végéig szolgált egy előkelő szász 

családnál. Elmondása szerint ekkor 

megtanult németül. Mikor Vilma 

néni Brassóból utazott vissza szülő-

falujába, szemtanúja volt annak, 

hogy a háziasszonya és annak német 

(szász) szomszédasszonyai sírtak, 

hogy Brassó továbbra is Romániához 

fog tartozni.   

Vilma néni    elmondása szerint, a 

bevonulás napján a honvédséget a 

község nagy lelkesedéssel fogadta. A 

dánfalviak is díszkaput készítettek 

és úgy várták a honvédeket. Az 

ünnepségre a községházánál ke-

rült sor, ahol székelyruhába öltöz-

ve, két sorfalat állva fogadták a 

honvédeket, miközben  a Horthy 

Miklós katonája, A zászlója piros, 

fehér, zöld, Árpád apának című 

hazafias dalokat énekelték. Ekkor 

került sor egy kis helyi incidensre 

is, amikor valaki a tömegből ki-

rángatta a sorból K. tanítót, mert 

szerinte oláhpárti tanító volt és 

nem méltó arra, hogy a sorba be-

álljon. Hogy az incidens mivel ért 

véget nem tudjuk, de az tény, hogy 

K. tanítót a településről elhelyezték. 

A település lakói a bevonuló honvé-

deket kürtős kaláccsal kínálták meg, 

miközben szakadatlanul zúgtak a 

dánfalvi templom harangjai.  

A bevonuláskor készült az a fotó, 

amelyet hejőcsabai (Miskolc) 

Kóródy János hadnagy készített 

emlékül csíkdánfalvi vendéglátóik-

nak és a karácsonyi ünnepekre ha-

zatérve adott fel a postán: „ Vízi 

néniéknek kedves emlékül az ott 

töltött szép napokra. Kóródy János 

Hejőcsaba, 1940. december 20.” A 

képen Vízi Ferenc, neje Kajtár 

Juliánna és özvegy Kajtár Mátyás-

né (sz. Páll Veronika) látható a ma-

gyar honvédek társaságában.  

A bevonulást követően a székely 

hadköteles férfiakat a magyar kirá-

lyi 32. honvéd határvadász zászló-

aljhoz hívták be. Azokat a hadköte-

les székelyek, akik 1919 és 1940 

között a román hadsereg keretén 

belül teljesítettek szolgálatot át-

képzésre hívták be. Néhány dánfal-

vi honvéd a Vitézi Rend tagja lett 

és vitézségi érmet kapott: Albert 

Elek (1942), Albert Márton (1943), 

Bálint István (1942), Csáki István 

(1942), Csáki István (1943), Dobos 

Gergely (1944), Dobos Károly (1941), 

Karda Péter (1943), Karda Károly 

(1944). 

Ebben az időben a községben két rá-

dió volt. Az egyik tulajdonosa Albert 

Dávid ezermester, a másik tulaj-

donos Vízi Ferenc csizmadia 

mester, kisiparos. A rádiók elem-

mel müködtek, melyeket mindig 

Albert Dávid töltött fel. Ezeken a 

rádiókon keresztül is értesültek 

a dánfalviak a nagyvilág esemé-

nyeiről. A front közeledését is a 

rádión keresztül tudták meg, 

majd a menekülést megelőzően, 

Víziék,  a készüléket elásták. A 

képen látható nyugtát a magyar 

királyi kassai rádiódíj-

nyilvántartó hivatal állította ki 

1942-ben, amely a május hónap-

ra befizetett 2 pengő 40 fillér 

rádió előfizetési díjról tanúskodik.  

Vilma néni szerint a településre a 

németek (német hadsereg katonái) 

1944 júliusában érkeztek meg. Az 

Erőss-portán (ahová 1943-ban férj-

hez jött) 3 német katona lakott, de 

volt beszállásolva négy zsidó is, aki-

ket a németek dolgoztatták. Ezeknek 

sokszor Vilma néniék és a helybéliek 

adtak enni. Az egyikük fogász volt és 

így sokszor fogat húzott és fogat csi-

nált a helybélieknek, akik cserébe 

vajat és szalonnát hoztak.  

 A községi bíró Zsók József, a községi 

jegyző Benkő László 1944. szep-

tember  elejéig látta el a teendő-

ket. Ekkor Benkő László jegyző, 

Szőcs Béla plébános, Biró János 

kántortanító, de még a bábasszony 

Szabó Józsefné is elmenekültek a 

településről. A helyi családok kö-

zül sokan Nyíregyházára menekül-

tek, mások pedig az erdőre, a he-

gyekben vészelték át ezeket a ne-

héz napokat.  

Vilma néninek a fia, Márton 1944. 

szeptember 1-én született lent a 

faluban, de menekülniük kellett az 

erdőre. Így a család Kicsikúthoz 

költözött fel. Az erdőre menekültek 

két hétig maradtak búvóhelyükön. 

Folytatás a 4. oldalon 



Itt sok utóvéd magyar és német ka-

tonával találkoztak, akik gyalogosan 

menekültek, éhesen és fáradtan az 

erdőn át Nyugat irányba. Nyomuk-

ban mindenütt ott voltak az oroszok, 

akik a lemaradottakat azonnal lelőt-

ték és teljesen kifosztották. Vilma 

néni szerint visszavonuláskor a né-

metek terve az volt, hogy felgyújtják 

a falut, de a hirtelen beálló három-

napos hatalmas esőzés miatt tervük 

nem sikerült: 

„Éhes német katonák lepték el az 

erdőt, aki csak tudta valamilyen éle-

lemmel látta el őket (szalonna, ke-

nyér, túró, sajt, tej) és útbaigazította 

őket Gyergyószentmiklós  irányába. 

Egy alkalommal 9 német katona te-

lepedett le a fűbe és éppen a tőlünk 

kapott kis ételt akarták elfogyaszta-

ni, miközben a teljesen megázott 

lábbelieiket és kapcáikat akarták 

megszárítani. Ekkor Gyergyó irányá-

ból óriási erejű lövések hallatszottak, 

ezért a letelepült német katonák csu-

pasz lábbal léptek a lábbelijükbe és 

otthagyva a kapcáikat futottak a 

Hidlás fele. 

A férjemet Mártont augusztus 28-án 

hívták be katonának, Kolozsvárról 

volt a behívója, de azelőtt másfél 

évet volt katona és Debrecenben volt 

átképzésen is. Alakulatával Nyugat-

Németország fele vonultak vissza, 

ott estek amerikai hadifogságba 

1945 májusától egészen 1945 au-

gusztusáig. Az amerikai katonák 

nem voltak szigorúak, jól bántak 

velük.  

A magyar honvédség a családtól két 

lovat vitt el, egy első osztályú és egy 

másod osztályú lovat, de ezekért cse-

rébe egy kevés pénzt is adtak. 

A visszavonuláskor a dánfalviak kö-

zül voltak akik lemaradtak a hon-

védségtől, így Bolán (Szőcs) József, 

Pál András ...”. 

A Gyimesi-szorosban harcoló magyar 

és német katonák 1944. augusztus 

28. és szeptember 20. között megpró-

bálták feltartóztatni az előrenyomuló 

oroszokat. Súlyos harcok árán a ma-

gyar királyi 32. székely honvéd ha-

tárvadász zászlóaljnál szolgáló nagy-

apáink vitézségének köszönhetően 

egy pár hétre feltartóztatták, lelassí-

tották az oroszok előrenyomulását, 

ezáltal fedezték a magyar és német 

csapatok visszavonulását.  

A német hadsereg 1944 késő nyarán 

és kora őszén a csíkdánfalvi iskolá-

ban ideiglenes katonai kórházat mű-

ködtetett, ahol a sebesültjeiket ke-

zelték. De volt itt egy fertőtlenítő 

berendezésük is, amelyet majd a 

háború után 1945. május 27-én a 

község vezetői úgy határoztak, hogy 

elárvereztetik és az ebből befolyt 

összeget egy felállítandó  napközi 

otthon működtetésére fordítják. Az 

itt elhunyt német katonákat a 

csíkdánfalvi Közbirtokosság terüle-

tét képező parcellán temették el.  

Az iskolával szemben, a néhai Pál 

András portáján pedig a helyi német 

katonai alakulatnak pénztára és 

élelmiszer raktára is volt. Pál And-

rásné Rozália néninek fiatalasszony-

ként naponta volt alkalma találkoz-

ni a német katonákkal. Rozália néni 

most is igen nagy örömmel emléke-

zik vissza a németek aromás fekete 

kávéjára és ízletes konyakjára, 

ugyanakkor portájuk táján tartózko-

dott egy Toni nevű kedves német 

katonatiszt, aki raktárosa és pénztá-

rosa volt a helyi német alakulatnak.   

Özvegy János Istvánné (sz. Szőcs 

Vilma) pedig kislányként került a 

katonai kórházba, mert elütötte a 

főúton egy német katonai autó. Az 

elájult kislány egy német katona-

4 Oldal   CS ÍKDÁNFALVI HARANGSZÓ  CS ÍKDÁNFALVA  KÖZÉLETI  HAVILAPJA 

Csíkdánfalva 1940 és 1945 között 
                      (Első rész)  

tiszt karjaiban tért magához. A kar-

ján szerzet sebet a németek varrták 

össze, amit alaposan bekötöttek, de 

kezelni tovább nem tudták mert me-

nekülni kellett az erdőre. 

Csáki Józsefné (sz. Antal Erzsébet) 

nyugdíjas kereskedőasszony, még jól 

emlékszik arra az esetre, amikor kis-

lány volt és a betörő orosz katonák 

elfogtak egy német katonát, akit a 

felszegi Bálint-portára vittek és az 

istállóba zártak be. Édesanyja Bálint 

Borbála titokban a megrémült kato-

nához férkőzött, ennivalót és vizet 

juttatott neki. Az oroszok reggel kasos 

szekér fenekébe ültették és pokróccal 

takarták le a megrémült német kato-

nát, majd kivitték az Olt-hegyére, 

ahol kivégezték.  Édesapja Antal Jó-

zsef, akkori községi jegyző figyelem-

mel kísérte az eseményeket. Hallotta 

a leadott lövéseket és miután a visz-

szaérkező orosz katonák alkohol hatá-

sa alatt ordítozva fordultak be a Bá-

lint-portára, ő a kivégzés helyére sie-

tett. Itt már holtan találta a katonát, 

kinek holtestét a német temetőben 

temettette el.  

Ugyanakkor az elmenekült világi és 

egyházi elöljáróság hiányában a né-

metekkel a kapcsolatot ő tartotta, 

ezért Erzsébet nevű lányát sokszor 

küldte a német katonai kórházba me-

leg ételt vinni a sebesült katonák szá-

mára. Csáki Józsefné jól emlékszik 

arra, hogy a kórházban voltak súlyos 

és kevésbé súlyos betegek is. Volt 

olyan beteg is, akinek végtagja el volt 

üszkösödve és bomlásnak indult, mi-

közben szegény sebesült a fájdalomtól 

hangosan ordított. Az útközben ide-

szállított és elhunyt katonákat, vala-

mint az itt elhunyt katonákat a német 

tábori lelkész jelenlétében temették 

el. A holttesteket autóval szállították 

ki a temetőbe. Az itt eltemetett kato-

nák adatait pontosan nem lehet tud-

ni, mert a kórház és az elhunytak 

adatait tartalmazó iratokat a vissza-

vonuló németek magukkal vitték. 

Ugyanakkor az oroszok több menekü-

lő német katonát lőttek meg Bürök 

oldalban, a Ferencz-család zavaraki 

fűrésztelepén, a dánfalvi erdők terüle-

tein, akiknek holtteste utólag a német 

temetőbe lett eltemetve.    

(folytatjuk) 

Folytatás a 3. oldalról 



kozott a tánc és zene műfajában. A háromtagú zsűri, me-

lyet Juhász Levente, Dobos Zsolt és Sándor Jolán alko-

tott, egyöntetűen az Ambrus-leányokat, Ágotát és Anna-

máriát nevezte ki az idei Y faktor születik győztesének. 

Második a domokosi  Dobos Csongor és a harmadik helyet 

Dobos Fanni és Gidró Emőke vitték el. A közönség díját 

Ferencz Mónika kapta. A műsor után még fellépett a mo-

dern táncos Pharao Band, kaptunk egy kis zumba okta-

tást, majd egy érdekes Beat Box előadás után, melyet az 

országos hírű BeatJoc adott elő,  hangulatos sláger-buli 

vette kezdetét, mely belenyúlt a késő éjszakába. 

Vasárnap, augusztus 5-e a hagyományok jegyében zaj-

lott. Már reggel 8 óra körül a Csíkdánfalvi Fúvószenekar 

ébresztette a még alvókat. Az ünnepi szentmise végén 

testvértelepülésünk, Solt város fúvószenekara játszott 

gyönyörű templomi darabokat, majd elindult a díszmenet 

a Fürdőre.  

Itt Bőjte Csongor polgármester mondott köszöntő beszé-

det, utána Árizs Lajos solti önkormányzati képviselő ked-

ves, baráti szavai következtek. 

A program további részében, a Néptánc-találkozón a 

Madéfalvi Ifjúsági Néptánccsoport, a Csíkszentdomokosi 

Elevenek Gyermektánccsoport, valamint az újonnan ala-

kult Kaláka néptánccsoportunk ropta a táncot. Gyereke-

ink most mutatkoztak be először hazai közönségnek. Ko-

reográfusuk Zsigmond Emma, Zsók Levente és Zsók Dal-

ma tanítják őket. Ennek a találkozónak, valamint a Ki 

tud többet Csíkdánfalváról? vetélkedőnek a  lebonyolítá-

sában hathatós segítséget nyújtott Hargita Megye Taná-

csa, pályázat útján. Köszönetünket fejezzük ki érte. 

Mindeközben a bográcsokban javában  rotyogtak a fi-

nom ételek. Tizenkét csapat adott bele mindent, hogy az ő 

főztje legyen a legfinomabb.  Főztek: Székelykonyha, Er-

dészek, Nefelejcs Nyugdíjas Egyesület, Polgármesteri 

Hivatal,  Vendégház, Hokiklub, Nimród Vadászegyesület, 

Néppárt, Dugás-fürdő, Közbirtokosság, Salubritate, Klub-

12-Férfiak Klubja. A négytagú „nemzetközi” zsűri nem 

rangsorolta az ételeket, hanem minden csapat kapott egy 

leg-díjat. Mint például legmagyarosabb étel, legaktívabb 

főzőcsapat, legférfiasabb, legcuppanósabb vagy legszexi-

sebb babgulyás, stb… 

Ebéd után következett a Ki tud többet Csíkdánfalváról? 

vetélkedő. A verseny már a harmadik kiadást érte meg és 

népszerűségnek örvend, úgy a dánfalvi fiatal diákok, 

mint a felnőtt közönség körében. Az idén hat csapat mér-
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te össze tudását, győztesként a Kajtár J. Heni és Szabó 

Ilona csapata került ki, másodikak Kajtár S. Heni és Luk-

ács Szilvia, harmadik díjat két csapat kapott, a Ferencz 

Mónika és Gidró Anett, valamint a Zsók Kinga - Bálint 

Szilvia alkotta páros. 

Mivel némi csúszás állt be a programban, a csíkmadarasi 

Vonószenekar kíséretében Koós Éva magyarországi nóta- 

és Sorbán Enikő népdalénekesnő előadását a szervezők 

előbbre hozták. Ekkorra már egyre sokasodott a közönség. 

Becslések szerint körülbelül kétezren lehettek. És egyre 

jobban mulattak.  

Ezt a jókedvet a Csíkdánfalvi Férfikórus tovább fokozta, 

lelkes tapssal jutalmazták őket. 

Következett a fúvószenekarok fellépése. Először a 

Csíkdánfalvi Fúvószenekar lépett színpadra, majd a Solti 

Ifjúsági Fúvószenekar, élén Fuchs Attila karnaggyal, tett 

ki magáért, valóságos show-t produkálva. A végén egy kö-

zös produkcióval búcsúztak el a közönségtől. 

Egy picit megváratott a Bojtorján együttes, de régi közis-

mert slágereivel kárpótolt minket, hangosan énekelt és 

ujjongott gyerek és felnőtt egyaránt. 

Az attrakciók sorozata nem ért véget, mert jöttek a Szé-

kely Góbék öreg házaspárja. Alaposan megmozgatták a 

rekeszizmainkat.  

A falunapok záróakkordjaként a Víg a Band biztosított 

fergeteges jókedvet.  

Szabó Imre 

A szponzorok listája: 

Csíkdánfalvi Önkormányzat, Csíkdánfalvi Közbirtokos-

ság, Hargita Megye Tanácsa, Stage Company KFT, He-

ves István magánvállalkozó, Bolem KFT, Balast KFT, 

Dan, Tourist R-Day KFT, Salubritate KFT, 

Csíkdánfalvi Gazdabolt, EuroCars KFT, Hidrotran 

KFT, Zipamizi KFT, Mal Product KFT, Vendégház, 

Emercom KFT, Eurocenter KFT, Alpár & Éva I.I., Gold-

en KFT, Isapur KFT, Székely Bújdosó és Vörös Rubin, 

János Zoltán, Mészáros Csaba, Süket Gábor, Fülöp Bé-

la, Máthé Hunor, Balázs-com KFT, Fibula József, Fibu-

la László, Szabó Zoltán I.I., Nagy Cs. Erika I.I., Simon 

Éva, Antal László, Antal Antal (Tóni), Simon Károly, 

Fülöp Zoltán , Zsók László, Lukács Géza, Boti ABC 

KFT, Vízi Jenő, Both Imre. Köszönjük nekik! 



A Nefelejcs Nyugdíjas Egyesület tagjai-

nak mozgalmasan teltek az idei nyár nap-

jai. Rendszeres heti összejöveteleink mel-

lett több kirándulást is szervezünk. Idén 

július 25-én egynapos kirándulást szer-

veztünk a Sinaia-i Peleş kastélyhoz, vala-

mint a törcsvári (Bran) kastélyhoz. 

A reggel hat órai indulásnak köszönhető-

en bőven volt időnk mindkét helyen a 

nyugodt nézelődésre. 

Az egykor a királyi család nyári reziden-

ciájának épített Peleş kastély 

valamennyiünket lenyűgözött pompájá-

val, szépségével. Még soha nem láttunk 

ilyen fényűző pompát, amellyel a kastély 

minden felületét kívül-belül díszítették. 

Földszintje kőből, az emeletek téglából, 

fából és márványból készültek, az egyes 

termek pedig más-más építészeti stílusban 

vannak díszítve és berendezve. Ámulattal 

jártuk be a káprázatos szépséggel és ízlés-

sel díszített és berendezett termeket: a 

fegyvertermet, ahol eredeti török, perzsa 

és indiai fegyverek is láthatók; a könyv-

tártermet, ahol I. Károly felesége, Erzsé-

bet királyné márványszobra tekinthető 

meg; a fogadószobát, ahol az I. világhá-

ború idején Románia semlegességéről az 

egyezményt aláírták. Megfogott a királyi 

dolgozószoba falán található latin felirat, 

jelentése: „Semmit Isten nélkül”. A nagy 

szalonban minden olasz reneszánsz stílus-

ban készült, gyönyörködhettünk a meny-

nyezet aranyozott burkolatában, a 

muránói üvegből készült csillárokban és a 

velencei kristálytükrökben. A koncertte-

remben a kettős orgonát csodálhattuk 

meg. S még mennyi, de mennyi főúri 

pompa és dísz az ebédlőben, a fogadóte-

Szép élményekkel gazdagodva 

remben, a király-

né dolgozószo-

bájában, és, 

hogy a kényelem 

is meglegyen 

elrejtett felvonó 

is építettek a 

kastélyban. Vé-

gül a megkapó 

szépségű parkot 

is bejártuk, majd 

a törcsvári kas-

tély felé vettük 

az irányt. 

Az egyes törté-

netírók szerint a 

várkastélyt Nagy 

Lajos király építtette 1377-ben a havasal-

földi román vajdák betörései ellen, a 

törcsvári szoros védelmére. Itt tehát nem 

a pompa, hanem a megközelíthetetlen-

ség, a vastag falak, a jó védekezés volt a 

cél. Ezért a szép, kétemeletes kis várkas-

télyt kívülről még egy pajzsfal is védte, 

egyetlen bejárata a déli várfalból kiugró, 

négyszög alaprajzú, ágyúlőréses vastag 

falú kaputorony emeleti részén nyílik, 

melyhez eredetileg elmozdítható falép-

cső, ma kőlépcső vezet. A kaputornyon 

keresztül a vár udvarára tehát kocsival 

vagy lóval bejutni nem lehetett.  

A kastélyban tizenegy lakóhelyiség volt, 

minden szoba berendezése egyszerű, de 

meleg, otthonos: szépen megtervezett, 

nagy csempekályhák, az ágyak, nyughe-

lyek mindig a szoba melegebb részében 

elhelyezve, a kicsire tervezett ablakok 

mellett mindenütt kényelmes ülőhelyek 

kialakítva. Felfigyelhettünk arra, hogy 
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minden talpalatnyi helyet ízléssel hasz-

nossá tettek. 

A kastély udvarán egykor 70 méter mély 

kút állt, ma már betemetve, most a turisták 

dobálnak csak bele pénzérméket. 

A belülről barátságos, otthonos, kívülről 

megkapó szépségű várkastélyt ma sokan 

Drákula kastélyaként mutogatják a külföl-

dieknek, ennek viszont semmi bizonyítéka 

nincs a történelmi leírásokban.  

Kis csoportunk innen Brassó felé vette az 

irányt, ahol még benéztünk a Fekete temp-

lomba is. Vidám nótázással mulattuk a 

hazafelé vezető utat, s pár nap múlva már 

a csíkdánfalvi falunapokon sütöttük a lán-

gost és a palacsintát a nagyszámú résztve-

vőknek. 

Zsók Jolán,  

elnöknő és programszervező 

Kiadja: 

Csíkdánfalva Önkormányzata 

Munkatársak: 

Bara Ferenc  plébános 

Pál Zoltán 

Szabó Imre 

Zsók Jolán 
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