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v végéhez közeledve számvetést
kell tennünk az eltelt esztendőről,
megnézve, hogy mit terveztünk és
mit sikerült megvalósítanunk. Ha mindezt végignézzük elmondhatjuk, hogy a
2015-ös év, bár sok nehézséget tartogatott, mégis egy elfogadható, sikeres év
volt.
Számos pályázatot sikerült befejeznünk. Itt említeném meg az erdei utat, a
művelődési ház hang- és fénytechnikáját
valamint a piactér rendezését. Ezeket a
pályázatokat sikeresen befejeztük és elszámoltuk az Európai Uniós Kifizetési
Ügynökségnél, ezáltal 4.802.389 RON
vissza nem térítendő támogatást hívtunk le Csíkdánfalva számára.
Ezen nagyobb pályázatok mellett sikerült megjavítani a Lukácsok-utcájaFelszeg-Kishegy szakaszon tönkrement
aszfaltot a Megyei Tanácstól kapott támogatásból. A víz- és szennyvízhálózatra
való csatlakozást is próbáltuk minél nagyobb százalékban megvalósítani. Itt szeretném megköszönni a lakosság türelmét
és együttműködését, amiért egyszerre
több munkaponton is kénytelenek voltunk dolgoztatni, ezáltal megnehezítve a
közlekedést, de a december végi határidő
sürgetett, így nem volt más lehetőség. Rá
voltunk utalva, hogy ezt bevállaljuk,
azért is, hogy a jövő évi faluközti aszfalto-

zás előtt az új lekötéseken a talaj nyomuljon
le.
Köszönjük Hargita Megye Tanácsának az
egész évi támogatást. Ugyanakkor megköszönjük a településünkön munkálatokat végző cégeknek - ING Service, Balast Centrum,
Garden Proiect, Termoláng, Harvíz,
Hidrotans, Salubritate SRL - a jó együttműködést.
Személy szerint köszönetemet szeretném
kifejezni Both Norbert alpolgármesternek, az
önkormányzati képviselőknek, a Polgármesteri Hivatal alkalmazottainak a programokban, az önkormányzatban kifejtett tevékenységeikért, az egyháznak, az iskola és óvoda
munkaközösségének, a Közbirtokosságnak, az
ifjúsági szervezetnek (DISZ), a Fehérnefelejcs
Nyugdíjas Egyesületnek, a civil szervezeteknek, a családorvosi és a fogászati rendelő
munkaközösségének, a fúvós- és vonószenekarnak, az egyházi kórusnak, a Csíkdánfalvi
Harangszó munkatársainak, valamint a faluközösségnek a jó együttműködésért.
MINDEN CSÍKDÁNFALVI LAKOSNAK,
VALAMINT AZ IDEGENBEN TARTÓZKODÓ VAGY ELSZÁRMAZOTT DÁNFALVIAKNAK IS KÍVÁNOK ÁLDOTT, BÉKÉS
KARÁCSONYT, TOVÁBBÁ EGÉSZSÉGBEN,
MEGÉRTÉSBEN, ÖRÖMÖKBEN
ÉS SIKEREKBEN GAZDAG BOLDOG ÚJ
ÉVET!
Bőjte Csongor-Ernő, polgármester
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Irgalmasok, mint az Atya
Bara Ferenc plébános

F

erenc Szentatyánk Az irgalmasság arca kezdetű bullájával meghirdette az Irgalmasság Rendkívüli
Szentévét. Ez a jubileumi év 2015. december 8-án Szeplőtelen Fogantatás
ünnepén kezdődött és 2016. november
20-án Krisztus Király ünnepén zárul.
A szentévvel kapcsolatban egyházmegyénk Főpásztora a következőket írta:
,,A szentév mottója ,,irgalmasok, mint
az Atya,,. Ezzel a mottóval ugyanarra
szeretne buzdítani ez a szentév, amire
Jézus buzdít: ,,Legyetek irgalmasok,
amint a ti Atyátok is irgalmas,,
(Lk.6,36), hogy így az Atya szeretetének
eleven jelévé váljunk e világban,,.
Szeplőtelen Fogantatás ünnepén Rómában, a Szent Péter bazilikában
Szentatyánk megnyitotta az Irgalmasság Kapuját, hogy, aki átlép rajta,
megtapasztalhassa a vigasztaló, megbocsátó és reményt adó Isten szeretetét. December 13-án, ugyanezzel a céllal, egyházmegyénk főpásztora
Jakubinyi György érsek úr a Boldogságos Szűzanya csíksomlyói templomában nyitotta meg az Irgalmasság Kapuját. A csíksomlyói kegytemplomban
megnyílt Kapu nagy lehetőség számunkra, mert, amint Érsek urunk körlevelében írja: ,,A jubileumhoz búcsúnyerés is kapcsolódik, amelyben a bűneinkért járó büntetések elengedését
nyerhetjük el. Mindazok, akik elzarándokolnak Csíksomlyóra és az Irgalmasság Kapuján áthaladva lépnek be a
szent helyre, szentgyónást végeznek és
szentáldozáshoz járulnak (akár előzőleg is) és a Szentatya szándékára elimádkozzák a Miatyánkot és
Üdvözlégyet, naponta egyszer teljes
búcsúban részesülhetnek,,.

A szentév logója, Marko Rupnik szlovén jezsuita mozaikművész alkotása

Amint a kedves hívek láthatták,
templomunkban elhelyeztem az Irgalmasság Szentéve zászlóját, hogy egész
évben emlékeztessen Isten irgalmára,
szeretetére és jóságára. Első látásra a
zászlón lévő logó, szokatlannak tűnik,
de szimbolikája sokatmondó. A Magyar Kurír a logó szimbolikáját a következőképpen magyarázza: ,,A logó
szemléletes egységbe foglalja a szentév
alapgondolatát: ,,Irgalmasok, mint az
Atya,,. Lukács evangéliumának hatodik fejezetében Jézus az ellenségszeretet témája kapcsán szólítja fel követőit:
,,legyetek tehát irgalmasok, amint a ti
atyátok is irgalmas,,. A logó az irgalmasság teológiai összegzéseként a Fiút
mutatja, aki vállára veszi az eltévedt
embert, felhasználva az ősegyház egyik
nagyon kedvelt Jó Pásztor ábrázolá-

sát: Krisztus szeretete tejességre viszi
a megtestesülés titkát a megváltással.
A logó kiemeli, hogy a Jó Pásztor az
ember testét érinti meg annak mélységében, és szeretettel teszi ezt, hogy
megváltoztassa az életét. Azonnal
szembetűnik egy érdekes mozzanat: a
Jó Pásztor végtelen irgalmassággal
magára veszi az emberiséget és összesimuló arcukon egyik szemük összekapcsolódik. Ezzel, a ,,közös szemmel,, együtt látnak: Krisztus Ádám
szemével lát, Ádám pedig Krisztus
szemével. Így minden ember felfedezheti Krisztusban, az új Ádámban a
saját emberségét és a jövőt, mely reá
vár, Krisztus tekintetében szemlélve
az Atya szeretetét.
Az egész jelenet egy mandorla belsejében helyezkedik el. A mandula formájú fénykoszorú az ókeresztény és a
középkori ikonográfiából ismert, és
Krisztus kettős, isteni és emberi természetére utal. A három ovális koncentrikus kék színű kör, fokozatosan
világosodva belülről kifelé, Krisztus
mozgására utal, aki kiviszi az embert
a bűn és a halál éjszakájából. Másfelől pedig a sötétebb színek mélysége a
mindent megbocsájtó atyai szeretet
végső kifürkészhetetlenségére utal.
Krisztus kezein és lábain a sebhelyek
az értünk szeretetből vállalt szenvedésének nyomai. Krisztus erős, képes
megtartani a vállán az elesett emberiséget, nyugodtan rábízhatjuk magunkat. Lépteit az útra helyezi, mert Ő, és
egyedül Ő ismeri a hazafelé, az irgalmas atyai Ház felé vezető utat.
A
függőleges
helyzetű
mandorlamotívum bal oldalán fut a
szentírási idézet: ,,Irgalmasok, mint
az Atya – Misericordes sicut Pater,,.
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Ég a gyertya ég,..... az óvodában
Kajtár Klára óvónő

G

yorsan követik egymást az évszakok, a hónapok, a hetek és
napok az óvodában. Nem az idő rohan..., jó sok az esemény.
A novemberi hétvégeken, a Gyermekmosoly című pályázat által hangulatosabbá vált az óvoda lépcsőháza.
A festő, kérésünkre az évszakokat és
azok egymásutániságát érzékeltette a
festményen. A falra festett évszakokban megjelennek a vidám gyerekek,
akik télen-nyáron a szabadban játszanak.
Novemberben az óvodai nevelés, az
emberi test témakörrel foglalkozik, és
ilyenkor az egészségügyi nevelésre
fordítunk nagyobb hangsúlyt. Az „Ép
testben ép lélek” című projekt köré
csoportosítjuk a tevékenységeinket.
Próbáljuk tudatosítani a helyes táplálkozás, mozgás, tisztálkodás, testápolás, és az öltözködés fontosságát, sorrendiségét. E témából kiindulva, minden csoport ellátogatott a fogorvosi
rendelőbe, ahol a gyerekek megismerkedtek a rendelő személyzetével
(Fogorvos bácsi, asszisztens néni),
munkájukkal, szemügyre vehették a
barátságos környezetet, a fogorvos
munkájához szükséges eszközöket és
rögzülhettek a fogápolással kapcsolatos szabályok.
November 4-én Módszertani körnek
voltunk házigazdái, amelyen részt
vettek a
csíkmadarasi, rákosi,
csicsói, madéfalvi és balánbányai óvodapedagógusok. Meghívottunk Imets
László, a csíkszeredai Nagy István
Művészeti líceum rajztanára volt, aki
„Megismerés és esélyteremtés a művészetek eszközeivel” témában tartott
előadást a jelenlevőknek. Az előadást
gyakorlati munka, azaz festés követte.
A tevékenység utolsó mozzanata, az
alkotások egyéni kiértékelése volt. A
művészetekben is, akár más területen,
a természetesség és „a közép út” megtalálása számít értékesnek és esztétikusnak.
Az ősz folyamán az óvodás gyerekek
különböző rajzversenyeken vettek
részt.
Decemberben kezdetét vette az Advent. Minden csoport elkészítette az
adventi naptárát és az adventi koszorúját. Megkezdődött a karácsonyvárás, a mindennapos közös gyertya-

gyújtással, adventi imával és
a „jóság szalma” gyűjtéssel a
Kis Jézus jászlába.
December 3-án, viszontláttuk Paál Ibolya bábművészt,
és újra hallhattuk a koboz,
a pásztorfurulya és a doromb
hangját. A bábelőadás címe
A szerencse próbáló leány
volt. Az előadást követően a
gyerekek összehasonlították
a furulya és a pásztorfurulya
hangját, majd egy közös
énekléssel zárult a bábszínház.
December 4-én, minden gyerek
nagy izgalommal várta a Mikulást.
Amíg pihent az apó, addig kedvenc
verseikkel, dalaikkal köszöntötték,
majd átvették a nekik szánt ajándékokat. A Mikulás a megkönnyebbült
zsákkal tovább állt, hisz még sokan
vártak rá.
December 9-én, a gyerekek Szeretetcsomagokat vettek át németországi önkéntesektől. A cipősdoboz csomagokat gyerekek küldték gyerekeknek, akik nagy örömmel fogadták, majd hazavitték az ajándékokat. A megmaradt dobozok tartalmát minden óvónő a saját csoportjában használja fel vagy kipótolva
továbbadja szintén szeretetcsomagként szegény, rászoruló gyerekeknek.
December 12-én, szombaton, a Bóbita óvodában megrendezésre került
a Kiskurutty Játéktanoda körzeti
szakasza. A Kiskurutty egy kompetencia alapú, óvodásoknak szervezett játékprogram, amely az elemi
iskolákban már 15 éve működő Kurutty mintájára, az ovisok számára
kínál játéklehetőséget, szórakozást,
megmérettetést, játszva tanulást és
komoly felkészülést minden résztvevő számára. A körzeti szakaszra a
bejelentkezett négy csapat helyett
három jelent meg és vett részt: a
csíkszentdomokosi Nyomozók csapata, a csíkmadarasi Brum-mancsok
és a csíkdánfalvi Pitypangok csapat.
A játéktanodán részt vett 12 gyerek,
az őket kísérő pedagógusok és pár
szülő. Zsűrinek egy elemi osztályban
tanító pedagógust hívtunk, egy helyi
óvodapedagógust és az óvodák tanfelügyelőjét. A játék, Kozma István:
Vackor című művének az első részé-

re épült. Mindhárom négy fős csapat
nagy izgalommal várta a kezdést. A
csapatformáló tevékenységek alatt a
gyerekek több műveltségi területet
érintő ismeretre tettek szert, maradandó tapasztalatokat szerezhettek a természettel és a környezettel kapcsolatosan, gazdagodott gyermeki alkotókészségük, fejlődött szellemi kreativitásuk
a közös produktum létrehozása révén.
A próbatételek során a gyerkőcök anynyira bebizonyították rátermettségüket, talpraesettségüket, találékonyságukat, kreatív önkifejezésüket, hogy a
hosszú játékprogram végén a 3o pontot,
azaz 30 vackort összegyűjtött csapatokat a zsűri döntetlennek ítélte. A továbbjutásban a játékvezető és a zsűri, a
főszervezők
segítségét fogják kérni,
hogy eldöntsék melyik csapat fog továbbmenni a megyei szakaszra. Jó volt
látni és tapasztalni, hogy a fő cél egyik
csapat részéről sem a versengés és a
nyerni akarás volt, hanem a közös játék, a munka öröme, a kíváncsiság és a
megpróbáltatások sorozatának aktív
átélése. Talán ezért is lettek ennyire
egyformák az elért pontszámok.
A mozgalmas őszi és téli napok után,
azt gondolom legjobb lenne kissé lecsendesedni, a Szent családról beszélgetni,
saját kezű ajándékokat készíteni, halkan karácsonyi dalokat dalolni és most
már csak a jászolban fekvő kicsi Jézusra gondolni.
Békés lelki felkészülést és kellemes
Karácsonyt kívánunk mindenkinek!
Szűcs Imre: De jó lenne
De jó lenne, de jó lenne,
ha az öröm útra kelne,
és eljutna mindenhova,
ahol nem járt eddig soha.
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Visszatekintés
Geréd Erika tanítónő

A

decemberi hónap az év utolsó
állomása. A maga mozgalmasságával, ünnepi hangulata mellett, lehetőséget ad megállni, és visszatekinteni
az elrohant évbe. Átgondolhatjuk, mit
sikerült elvégeznünk, mit sikerült
megvalósítani, mire kell jobban figyelnünk a következő év folyamán, és kinek kell megköszönnünk a jóságát,
figyelmeztetését, akár intését. Ebben a
hónapban megpróbálunk jobban figyelni egymásra, jobban szeretni, áthatja
lelkünket a decemberi csoda, a mesés
varázslat, és ilyenkor ígérjük meg magunknak, hogy a következő évben sokkal jobbak leszünk.
„Mi lenne, ha a Karácsony,
a szeretetről szólna?
Ha minden ember szívében
egy apró gyertya volna?
Mi lenne, ha meggyújtanánk,
s fénye mást elérne?
Mi lenne, ha a fény körül
mindenki elférne?”
(Aranyosi Ervin:
Mi lenne, ha a Karácsony...)

Leltárt készíteni mindig hasznos,
mert az eredmény megmutatja menynyire voltunk következetesek, milyen
élményekkel gazdagodtunk, mennyit
fejlődtünk, és hogyan tovább. Gondolatban visszarepülök a tanév kezdetéhez, és elmondhatom, hogy az előkészítő- I-IV osztályos gyerekekre büszkék
lehetünk, mert a tanév kezdetétől szorgalmasan dolgoztak, és szép eredményeket értek el. Szeptember 30-án a

népmese napján a Kájoni
János
megyei
könyvtárban,
bábjátékkal
egybekötött
játékos-mesés vetélkedőn vettek részt iskolánk IV. osztályos tanulói. Méltóan képviselték
iskolánkat:
Bőjte Sámuel, Bőjte
Barbara és Pál Dorka,
hisz III. díjjal tértek
Elektronikai hulladékok gyűjtése
haza. Büszkék lehetünk az I osztályos
Szabó Angyalkára is, hisz a Csak Tánc, Töklámpások, Ügyes kezek, VáTiszta Forrásból népdalvetélkedőn rosi séta.
megmutatta, hogy milyen szépen tud
Az adventi koszorúkötés egy újabb
énekelni. A keresztúri Mesék világa lehetőség volt számunkra, hogy bebizorajzversenyre is értékes munkákkal nyosodjon, a közös munka izgalmasabjelentkeztünk.
bá teheti a várakozás időszakát. Amint
Nem kis munkát igényelt, a eltelt
a
Mikulásvárás
izgalma,
Kaufland által meghirdetett pályázat- (Köszönjük, kedves MIKULÁS!), a kaban való részvételünk, de a szorgal- rácsony hangulatát beloptuk iskolánkmas munkát dicséri a 23 tevékenység, ba, a közös karácsonyfa készítés öröamelyek
megtekinthetőek
a mével, hisz aprócska kiskezek készíwww.csikdanfalvikisiskolasok.eoldal.hu tették a csodás díszeket.
honlapunkon, és a következő címeket
A szorgalmas munkát mindig megkoviselik: A fogorvosnál, A kicsik is ké- ronázza a megérdemelt pihenés. Kedpesek nagy tettekre, Divatbemutató, ves gyerekek, kedves szülők, kollégák,
A méheknél, Egészséges fogakért, kívánom, hogy a karácsonyi ünnepek
Elektronikai hulladékok gyűjtése, meghozzák a várva várt kívánságot,
Élet régen, Elsősegélynyújtás, Ked- örömet és melegséget árasszanak csavenc verseink, Kirándulás a II. SBS ládjainkba, és nemcsak KARÁCSONYosztállyal, Madáretetők készítése, KOR.
Műanyaghulladék-gyűjtés,
Ősma„Békességet, boldogságot, csengőszót
gyarok, Papírgyűjtés, Régiből újat, és gyertyalángot-, ajándékot, szeretetet,
Sport és táplálkozás, Színház-A házi- s mindent, ami fontos Neked.”
kó, Színház-Kismanó,
nagymanó,
Kegyelmekben Gazdag, Békés, Boldog, Szép Karácsonyt!

Hírek a Petőfi Sándor Iskolaközpontból
Dr. Zsók Izabella tanárnő

A

csíkdánfalvi végzős diákok héthetes romántanfolyamon vettek
részt, október 21 és december 5 között.
A Beszéljünk helyesen románul! című
tanórán kívüli tevékenység megszervezésére a megyei önkormányzat ifjúsági tevékenységeket támogató prog-

ramja keretén belül kerülhetett sor. A
tizenkilenc diák összesen 36 órában
gyakorolhatta a román nyelv használatát, a délutáni foglalkozásokat a
mindennapi szókincs gyarapítására, a
román nyelvű kommunikációs készségek fejlesztésére koncentrálva állította össze Csáki Sarolta-Teréz román
szakos tanárnő. A tanulók november
27-én meglátogatták a gyergyóhollói
szakközépiskola román ajkú XI-XII.
osztályait, hiszen a nyelvtanulásban
fontos a tapasztalatszerzés és a folyamatos gyakorlás. A tizenkettedikesek
hasznosnak találták ezt a tanulási
lehetőséget és remélhetőleg hasznosítani tudják tapasztalataikat majd az
érettségi vizsgán.
Az oktatási-nevelési folyamat nemcsak az iskola falai között történik,

hanem az iskolán kívül is. Szeptembertől körülbelül 110 iskolán kívüli
tevékenységben vettek részt a tanulók az óvodától egészen a líceumos
szakosztályokig. A gyermekek a környezetnevelés, sport és egészséges
életmód, színház, tánc és hagyományőrzés,
valamint
közlekedés
és
egészségügyi nevelés terén szerezhettek tapasztalatot.
A diákok adventi koszorút kötöttek,
ünnepi hangulatba varázsolták, díszítették osztálytermeiket, így számolgatva a hátralévő napokat Karácsonyig és a várva várt téli vakációig.
A Petőfi Sándor Iskolaközpont munkaközössége Áldott, békés karácsonyi ünnepeket és örömökben gazdag boldog Újévet kíván minden
kedves olvasónak!

Cs í kd ánfa l va k öz él e ti la pja

C S Í KD Á N F A LV I

5 Oldal

H AR A N G S ZÓ

Évértékelő
a Felcsík Kistérségi Társulásnál
Süket Zsombor
Térségmenedzser

C

élkitűzések, tervek, erőforrások,
kompetenciák,
elégedettség,
munkatársak, közösség. Többek között
ezek a kifejezések jutnak eszünkbe,
amikor év végén mérleget vonunk az
ez évi eredményeinkről.
Honnan kezdtük és hova jutottunk
egy év alatt könnyű lenne felsorolni.
De nálunk is, mint minden más szakmai területen összefüggnek az eredmények az előző évek munkáival. Vannak olyan programok, projektet, amiket tavaly kezdtünk el, vannak olyanok, amiket négy éve
kezdtünk el és van olyan
is, amit hat évvel ezelőtt
álmodott meg öt felcsíki
település.
Ha csak a 2015-ös évet
nézzük, akkor a már hagyományosnak mondható
programjaink, rendezvényeink idén is megállták
helyüket, sőt egyre inkább
fejlődnek, egyre inkább
rutinszerűvé válik a velük
járó munka. Ilyen programnak mondható a vers
és prózaíró pályázatunk
V-VIII osztályos diákoknak, a számítógép kezelő tanfolyam az idősebb generációnak, vagy a több év óta tartó rendezvényeink – a felcsíki gyermeknap,
az önkormányzati jégkorong bajnokság, a csíkszentdomokosi Lovasnap, a
Szent Mihály napi állatvásár és gazdanap, a felcsíki tűzoltó vándorkupa,
amelyek társszervezésben zajlanak a
helyi Önkormányzatokkal. Vagy vannak olyan programok, rendezvények,
amelyekbe bekapcsolódunk, segítünk a
forrásbevonásba, szervezésbe, népszerűsítésbe.
Ilyenek
például
a
Székelföldi lovas ünnep, a Lovas staféta, a Botorka Néptáncfesztivál, a

Szent György napi állatkiállítás, a
madéfalvi hagymafesztivál, a viseletvarró tanfolyam, amit nagyrészt a
felcsík Kistérség finanszíroz a Megyei
Tanács közreműködésével.
A szervezet még részt vállalt egy
képzési program szervezésében is,
ami segítség volt a munkanélküliek
továbbképzésében, valamint egy konzorcium keretében partnerek lettünk
a Natura 2000-es területek kezelési
tervére kiírt jogcím megpályázásában
a Pogány-havas Kistérségi Társulással, valamint az Alcsík Kistérségi
Társulás közösen.
Alapítói lettünk az első és egyetlen
székelyföldi Turisztikai desztináció

Foto Kristó Róbert
szövetségnek, a Pro Terra Siculorum
szövetségnek. Bízunk benne, hogy
Felcsík is fontos úticélja lesz a Székelyföldre látogatóknak. A szövetség
három megye szakmai szervezeteiből
épül fel, Felcsíkot a Kistérségi Társuláson keresztül képviseljük.
A Leader program keretében sikerrel zártuk a Csíki lakóházak korszerűsítésének módszertanára nyert pályázatunkat, amelynek záró eseményét Madéfalván tartottuk júliusban,
majd azt követően négy településen,
Domokoson, Karcfalván, Dánfalván és
Rákoson is kiállítást szerveztünk a
falunapok keretén belül. A jövőben a

többi település is sorra kerül és tervezzük, hogy eljuttatjuk a kiállítást az
egész Csík Leader térségbe, összesen
22 községbe. A projekt során készült
kiadványok az Önkormányzatoknál
megtalálhatóak. Ingyenes
kiadványokról révén szó, igyekeztünk online
is
elérhetővé
tenni.
A
www.issuu.com/asociatia_felcsik cím
alatt letölthetőek.
2009-ben öt település megálmodott
egy integrált fejlesztési projektet,
amit az akkori vidékfejlesztési program egyik intézkedésén meg is pályázott. Ez a projekt iskola építést, kultúrotthon felújítást, utcák aszfaltozását,
valamint tűzoltó autó és nehéz munkagép vásárlást tartalmazott.
Az
akkori
programban a pályázat
nyertesként került ki,
viszont nem volt elég
pénzügyi alap a finanszírozására. Idén ez a
projekt az újracsoportosított pénzügyi alapok révén támogatást
nyert, aminek eredményeképpen 2017 szeptemberéig meg is fog
valósulni. Óriási előrelépést fog jelenteni az
öt felcsíki településnek,
hiszen többek között Madarastól Domokosig több mint 18 km utca kerül
aszfaltozásra.
Aminek holnap nekifogunk, azzal a
holnaputánra vagyunk hatással, amit
holnap elképzelünk majd dolgozunk
annak megvalósításán, az lesz majd
munkánk gyümölcse. Még nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő, de hogy rengeteg mindenre van lehetőség, abban
biztosak vagyunk. Minden azon múlik, hogy mihez kezdünk kompetenciáinkkal, milyen célokat tűzünk ki, kik
lesznek a munkatársaink, partnereink és hogyan fogadja majd munkánkat a közösség. Minden mindennel
összefügg.
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Dobos Károly
ifjú honvéd részvétele a második világháborúban
és az orosz hadifogságának története
~ harmadik rész ~
Pál Zoltán
történelemtanár

A

láger épülete nyírfából épült,
sárral a két oldalát bevonták,
majd a tetejét szintén fával kirakták
és azt is sárral sikították le, hogy a
csapadék tudjon könnyen lefolyni.
Abban a lágerbe így nem volt hideg.
Volt 11 darab fejőstehén. Mi őriztük a
lágert is. Négy órát kellett egy hoszszába őrizni. Volt egy hosszú bunker,
azt is a foglyok csinálták, udvarhelyi
volt a mester, abban tartottuk a pityókát és a tejet is ott tároltuk. Később pedig egy éjjel hozzáfértünk az
éléskamránkhoz. Előzőleg szappanra
rányomtuk a kulcsot, majd ez alapján
elkészítettük a kulcs pontos másolatát és így bejutottunk egy kis élelemért, de az orosz parancsnok ezt észrevette. Egy este neki állt és mivel
homokos volt a bunker alja ezért elgereblyélte a homokot, hogy látszódjon meg a nyoma annak aki oda bemegy. Tízen voltunk őrök egy őrszobában, mind fiatalok, egy oroszul jól
tudó magyar őrmester volt a parancsnokunk. Addig lestük mi fiatalok a
lehetőséget, amíg bejutottunk a bunkerba. Volt annyi eszünk, hogy mindig vittünk annyi vizet magunkkal,
mind amennyi tejet elhoztunk, hogy
azzal kipótoljuk. Mindig annyit hoztunk fel a tejből, hogy a társaságnak
is jusson, úgyszintén a pityókából is.
Ez jól ment egy darabig, aztán még
télben a következőt csináltuk, mivel
oldalból volt egy ablak addig spekuláltunk, hogy lejutottunk, majd kitalálták, hogy egy kassal friss havat
szitáltunk és így tüntettük el a nyomokat. Az idős emberek mérgelődtek,
hogy a fiatalok jobban gondoskodnak
magukról, ezért egy szép nap lementek és semmi elővigyázatosság nélkül
felhoztak az élelemből. Reggel jött az
orosz és elővette, hogy ki volt szolgálatba mert lopás történt. Megfenyegette a társaságot, hogy beviteti az
egészet a büntető századba. Az őrmester oroszul jól tudott és azt mondta neki, hogy mi megyünk a büntető-

századba de maga is megy Szibériába. Az orosz felmérgelődött, hogy
hogy merünk mi olyant állítani. Az
őrmester tudomására hozta az orosznak, hogy az őröket mindig megkérdezte, afelől, hogy az orosz mit vitt ki
a lágerből? Az őrök elmondták és azt
az őrmester mindig feljegyezte. Most
elővette és felsorolta az orosznak
hogy mikor mit vitt ki a lágerből. Az
orosz erre megijedt és kérte, hogy
hallgassunk és csináljuk ahogy akarjuk.
Oroszországban is csalódnunk kellett, mert 1947-ben a magyarországi
magyarokat hazavitték, az erdélyi
magyarok ott maradtak tovább is. El
voltunk keseredve. Semmit sem dolgoztunk, az oroszok vigasztaltak,
hogy csak azért tartottunk vissza
mert jön a mezőgazdasági munka.
Aztán innen elvittek Tula városba.
Ez hatalmas város volt, itt 1947 telén a legtöbbet a villamos sínek közül takarítottuk ki a havat és a jeget.
Itt januárban megint úgy leszereltem, hogy betettek hármas kategóriába. Eljött 1948 tavasza és kivittek
innen. A láger részére volt egy nagy
mezőgazdasági terület. Káposzta
palántálni vittek ki. Nagy sátrakban

laktunk. Ott volt egy nagy folyó, az
Oka nevű folyó, amin a hajók közlekedtek. Az Oka folyó vizét mertük, a
káposzta palánták öntözéséhez. Már
sötétben, reggel korán felköltöttek,
mert öntözni kellett. Ezen a területen
hatalmas káposzták lettek.
Volt ott egy olyan terület is, ami két
-három hektár lehetett, valamikor
uradalom volt rajta, de a mi időnkben
ekkor uborka, dinnye volt benne. A
falutól csak egy pár száz méterre
volt, de a civilek annyira rájártak,
hogy nem lehetett bírni velük. Oda
tettek ki őrnek, ketten maradtunk
ott, mert a magyarokat bevitték a
városba. Itt csináltunk egy bunkert
és ott aludtunk. A németeknek hozták az ételt és abból nekünk is jutott.
Egy százados kapitányi rangban járogatott ki oda és engem úgy szólított,
hogy Iván. Hát így Iván voltam. Anynyiszor megvizsgáltak, hogy fiatal
voltam, mert arra gondoltak, hogy
nem voltam-e nyilas. Egyszer jön ki s
azt mondja hogy na Iván mentek haza. Kérdeztem mikor? Mondta, hogy
hamarosan (bckope!). Mondtam neki,
hogy a maguké a bckope olyan mint a
(folytatás a következő oldalon)
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(folytatás az előző oldalról)

gumi, nyúlik! Erre ő azt mondja, hogy
ezt én mondom. Egy hét sem telt el a
kapitány hát jött újra. Na Iván, mentek haza! Öltözzél! De előre vetkőzzél
le. Levetkőztem a kapitány átvizsgált, de én nem féltem mert nem voltam nyilas. Itt az volt a helyzet, hogy
mikor első percben kimentünk felvették az adatainkat, hogy hogy hívnak,
hol születtél, anyád nevét, apád nevét, hol estél fogságba, hogy adtad
meg magadat, önként vagy így vagy
úgy. Telt az idő, esztendő, hívattak fel
egyeztetni, amelyiknek nem talált az
adata újból hívták s azt úgy elvitték,
hogy többet nem láttuk.
1948. augusztus elején a lágerben a
magyarok boldogok voltak, énekeltek,
hogy megyünk haza! Felvonultattak
egy nagy tribun előtt, ahol egy piros
csíkos nadrágos tiszt volt ott és előtte
kiabálni kellett, hogy „Sztálin! Sztálin”! Így búcsúztattak!
Náluk az volt, hogy ötös sorba kellett állni, csak ötig tudtak számolni.
Aztán vagoníroztak, ha valakinél
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pénz volt vagy micsoda - nálam is
volt vagy ötven rubel, mert őr voltam – egyebet nem lehetett venni
csak szivart vagy kenyeret, amit
már lehetett kapni. Vagoníroztak,
aztán hoztak hazafelé. Kolomijába
(a mai Ukrajnában) leszállítottak.
Esett az eső, a vonat előtt sorakozót
parancsoltak, az orosz tiszt kiadta a
parancsot, hogy ötös sorban sorakozó. Milyen is volt, már bőcsök voltunk, hogy jövünk haza. Máskor
nem igen szivaroztunk, de akkor
szivart vettem arra a pénzre s rágyújtottam. Más is szivarozott, de
valahogy az orosznak nem tetszett,
azt mondja, gyere ide.
Oda megyek és mondom:
-„Parancsoljon!”
Mondja:
„Hogy van a te hadseregetekbe? A
sorba lehete szivarazni?
Mondom: „Nem!”
„Na a milyenkbe sem, az oroszokéban sem.” Azt mondta menjek
vissza a sorba. Mint a bolond akkor
is a szivart magamnál hagytam,
vigyázba álltam és a szivart a ke-

zembe leengedtem. Ellépett és én
csak a szájamhoz vettem. Akkor azt
mondja menjek csak oda. Az őrnek
adja ki a parancsot, hogy kísérjen az
állomásnál a fogdába. Jaj én elkeseredtem, az őr elővette a puskát és
intette, hogy menjek előre. Mikor
tértem volna le a tábortól oda szólt
az őrnek hogy „Na ereszd el!” Viszszamentem, vigyázba álltam és azt
mondja „Még szivarozik-e?” „ Én
soha sem!” Aztán így visszahoztak.
Megjegyezni kívánjuk, hogy ez
év december 2-án Károly bácsi a
Román Nemzetvédelmi Minisztérium 1934/2015 sz. rendelete
alapján a Hargita Megye Katonai Központjának parancsnokságától megkapta az őrvezető
(„gradul de fruntaş”) katonai
rendfokozatot. Az új rendfokozatát december 8-án vehette át Károly bácsi. Ezúttal is gratulálni
szeretnénk Károly bácsinak az
új rendfokozathoz és elismeréshez.
(folytatjuk)

Vitéz Dobos Károly és családja 1943-ban
Felső sor: Dobos Karolina, Vitéz Dobos Károly, Dobos Gergely, Ifj. Dobos Károly
Alsó sor: Kajtár Lukács, Kajtár (sz. Dobos) Ágnes, a kislány Kajtár Magdolna (Erőss Áronné),
Dobos Anna (Páll Györgyné), Péter Vilma (sz. Dobos) és leánya, valamint Péter Dénes
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TÁMOGATÓ AZ RMDSZ ÉS A
COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY

A CSÍKDÁNFALVI HARANGSZÓ
SZERKESZTŐSÉGE MINDEN
KEDVES OLVASÓJÁNAK
KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS BÉKÉS, BOLGOG ÚJ ÉVET KÍVÁN!
Karácsony
A puha hóban, csillagokban,
az ünnepi foszlós kalácson
láthatatlanul ott a jel,
hogy itt van újra a karácsony.
Mint szomjazónak a pohár víz,
úgy kell mindig e kis melegség,
hisz arra született az ember,
hogy szeressen és szeressék.
S hogy ne a hóban, csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem
a szívekben legyen karácsony.
(Szilágyi Domokos)

