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Június 28-án a 40 évesek, július 12-én a 60 évesek tartották a kortárstalálkozójukat.  

Isten éltesse őket! 
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A  hétvégén megrendezésre kerülő Falunapok keretében a 

„Csíkdánfalváért” Egyesület és a Csíkdánfalvi Községi Könyv-

tár vetélkedőt szervez V-VIII osztályos tanulóknak „Ki tud többet 

Csíkdánfalváról?” címmel. Az eseményt Hargita Megye Tanácsa 

támogatja. A negyedik alkalommal megrendezendő verseny helyszí-

ne a Dugás-fürdő, szombaton 15 órakor a nagyszínpadon. Ered-

ményhirdetés és díjkiosztás 17 órakor történik. 
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A z idei Csíkdánfalvi Falunapok al-

kalmából, vasárnap 14 órai kezdet-

tel a „Csíkdánfalváért” Egyesület 

néptánctalálkozót szervez öt együttes 

r é s z v é t e l é v e l .  F e l l é p n e k  a 

csíkszentdomokosi, a csíkszenttamási, a 

csíkmadarasi, valamint a csíkdánfalvi 

Töpörtyűk és Kaláka tánccsoportok.  

A rendezvény támogatója a Hargita 

Megye Tanácsa. 
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Zarándoklat a családokért  
Bara Ferenc plébános  

 

A  Mária Út Egyesület és a Mária 

Rádió 2014 augusztus 16-án, a 

Mária úton Mariazelltől Csíksomlyóig, 

közel 1400 kilométeren több száz tele-

pülést érintve zarándoklatot szervez a 

családokért. Szervezői füzetük beveze-

tőjében a következőket olvashatjuk: ,,A 

városokba szorult, atomizáló-

dott társadalmakban vagy a 

falvakban a meggyengült 

közösségeiben magányosan 

élő emberekben él a vágy, 

hogy kilépve a mindennapi 

élet hajszájából, a virtuális 

világból visszataláljanak az 

alapvető, örök értékekhez. 

Erre a belső igényre nyújt 

kiváló választ az ősidők óta 

élő hagyomány, a zarándok-

lat. A zarándoklaton járó 

soha nincs egyedül: a közös 

céllal, közös úton lévők meg-

ismerkedhetnek az őket kö-

rülvevő világ csodás termé-

szeti értékeivel, kulturális 

örökségeivel és szakrális em-

lékeivel. Ugyanakkor a lelki 

és fizikai próbatételeken ke-

resztülmenve újra visszata-

lálhatnak önmagukhoz és a 

Teremtőhöz,,. 

A Mária út olyan zarándokút, amely 

összeköttetést teremt kelet-nyugat 

irányban az osztrák Máriazell, Buda-

pest, Máriapócs és Csíksomlyó között, 

valamint észak-dél irányban 

Czestochowa, Esztergom, Budapest és 

Medjugorje között. Az útvonal egy 

nagy keresztet rajzol ki Közép-Európa 

térképén. 

Az augusztus 16-iki zarándoklaton 

a résztvevők egymásért, családjai-

kért zarándokolnak és imádkoznak. 

Az 1400 kilométeres útszakasz régi-

ókra van osztva. Minket, 

dánfalviakat érintő régió Csíkrákos-

tól Szentdomokosig tart, 

Csíkkarcfalva központtal. A zarán-

dok csoportok Rákosról, Madarasról, 

Dánfalváról, illetve Domo-

kosról és Szenttamásról 

Csíkkarcfalvára déli órá-

ban érkeznek. A szentmi-

se délután 1 órakor az 

Úrangyala imádsággal fog 

kezdődni, ugyanis az 1400 

km-es útszakaszon lévők, 

különböző helyeken, eb-

ben az időpontban megáll-

nak, elcsendesednek és 

elvégzik a déli imádságot 

a családokért.  

Családjainknak szüksége 

van Isten áldására, ke-

gyelmére. Ezért csatlakoz-

zunk mi is a zarándokok-

hoz és imádkozzunk csa-

ládjainkért. Az augusztus 

16-iki zarándoklatunk 

részletes programját a 

templomban fogom ismer-

tetni a hívekkel.  

Ezer Székely Leány Napja– 2016  
Szabó Zsófia 
a Dánfalvi Ifjúsági Szervezet 

alelnöke  
 

A z Ezer Székely Leány Napja a 

székely népviselet, néptánc és 

népzene évente megszervezendő ha-

gyományőrző találkozója.  Az évről 

évre megrendezett találkozó lehetősé-

get teremt a székely népviselet és 

népművészet értékeinek bemutatásá-

ra, megőrzésére és népszerűsítésére. 

A találkozó eseményei a csíkszeredai 

Szabadság téren, a csíksomlyói kegy-

templomban és a csíksomlyói nyereg-

ben zajlanak. 

Az elmúlt évekhez hasonlóan már 

harmadik alkalommal szekérrel ér-

keztünk be Csíkszereda központjába. 

A  fúvószenekar indulójának ritmusá-

ban meneteltünk a Szabadság térre. 

A felvonulást követően szekerekkel 

vonultunk ki a csíksomlyói kegytemp-

lomhoz, ahol részt vettünk az ünnepi 

szentmisén, amelyet Böjte Csaba test-

vér celebrált. A szentmisét követően a 

csíksomlyói nyeregben folytatódott a 

találkozó. Részesei lehettünk a fellépő 

tánccsoportok és népdaléneklők elő-

adásainak. A tánccsoportok között 

fellé- (folytatás a következő oldalon) 
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Vége van a tanévnek – az óvodában 

Kajtár Klára óvónő                                               

„Vége van a tanévnek, itt van már a 

nyár.  

Örvendene az óvodás, de a szíve fáj 

Az a sok jó pajtás, nem lesz együtt már 

Kit erre, kit arra – elzavar a nyár. 

Ne búsulj, ne búsulj, te kicsi pajtás 

Mert téged az óvoda újra visszavár,  

Pihend ki jól magad, sokat játszodjál 

Szeptember havában együtt leszünk 

már-

.”                                                       ( Óv

odai évzáró dal, az 1979-1978-as tan-

évből) 
 

K aszasuhintó Júniusban – nem 

kedvezett az időjá-

rás arra, hogy  kirándul-

junk és ismerkedjünk a 

nyári  rét élővilágával. 

Mégis akadt bőven újdon-

ság és jókedv az óvodá-

ban. 

Június másodikán, hét-

főn Gyereknapot tartot-

tunk az óvodában. Idén is 

azon a napon, színes lufi 

fergeteg és vidám zene 

fogadta reggel az érkező-

ket.  Reméljük minden 

gyerek érezte, hogy az a 

nap más, mint a többi, az 

a nap az ők napjuk.  Az 

Arcfestő műhely ismét 

nagy sikernek örvendett. 

Minden gyerek arcára 

került egy kedves alkotás, ami a nyári 

rétet juttatta eszünkbe: színes pillan-

gók, méhecskék, kankalinok, ibolyák, 

kéknefelejcsek, margaréták, pitypan-

gok, pipacsok, …- de akadt olyan is, 

aki rózsát vagy füsti fecskét festetett  

az arcára.  Ebéd után közösen fogyasz-

totta el mindenki a gyereknapi fagyit. 

Minden csoport, a saját csoportszobá-

jában, egy órát használta a Játékfutár 

Kft-től bérelt Légvárat.  Egy kis közös 

ajándék is volt, ami pár udvari játék- 

vagy sporteszközt tartalmazott 

(homokozó felszerelést, ugráló labdát, 

tollas ütőt, és egy pöttyös labdát). Más-

nap minden gyerek megkapta a gye-

reknapi emléklapját.  

Idén is megtartottuk a Bóbita napot 

az óvoda udvarán.  A nap legnagyobb 

élménye egy másik, egy nagyobb légvár 

volt (szintén a Játékfutártól), amelyet 

mindenik korosztály használhatott ad-

dig, amíg az eső el nem jött. Utána foly-

tatódott a játék a csoportszobákban. Az 

esős idő ellenére egy vidám napot töl-

töttünk az óvodában. 

A tanév utolsó hetén a Szivárvány és 

a Pitypang csoport, évzáró ünnepélyt 

tartott. 

  Minden gyerek abból az évszakból 

idézte fel a kedvenc  versét, mondóká-

ját vagy  dalát, amelyikben született. 

Ezt megelőzte egy mondat, amely az 

adott irodalmi alkotást vezette be.  

Végül egy közös tánc kö-

vetkezett a Napoleon 

Boulevard: Legyetek jók, 

ha tudtok című dalára. 

E tanévvégi mottónkat, 

Néri  Szent  Fülöp életé-

ből ragadtuk ki, melyet  

útravalónak is szántunk: 

„Az az egy fontos, legyetek 

jók most, már nem kell 

túl sok a holnaphoz, le-

gyetek jók, ha tudtok, 

 s a többi nem számít.”  

Kalászkonyító Július és 

Aranyat izzó Augusztus 

már a nyári szünidőben 

telik. Minden gyereknek 

és felnőttnek egy kelle-

mes, élményekben gaz-

dag nyarat kívánunk.  

pett a dánfalvi tánccsoport is. A színpa-

di eseményekkel egyszerre megtekint-

hettük a székelyruha varrás fortélyait 

és kézművesek portékáit. 

Terveztük, hogy jó lenne  megnyerni a 

fődíjat, vagyis az eskető széket, amelyet 

a település lakosságához viszonyítva a 

legtöbb székelyruhába öltözött telepü-

lés kapja. Elhatároztuk tehát, hogy 

nyerni szeretnénk. Felkértük az Ifjúsá-

gi Szervezet nevében a polgármesteri 

hivatal munkaközösségét, a közbirto-

kosságot, a nyugdíjas klubot, A DISZ 

(Dánfalvi Ifjúsági Szervezet) minden 

tagját és Dánfalva népét, hogy aki csak 

teheti csatlakozzon népviseletben a 

dánfalvi csapatunkhoz. A felkérésnek 

szép számban eleget tett a lakosság. 

Tervünk sikerült, megnyertük az eske-

tő székeket és az adománylevelet átve-

hette a Polgármester Úr. A csapatunk 

éljenzésétől visszhangzott a csíksomlyói 

nyereg. A népviseletmustrán is részt 

vettünk és sikerült ott is díjat kap-

nunk.  

Mivel megnyertük a fődíjat, így jövő-

re mi lehetünk a rendezvény tisztelet-

beli házigazdája, amely azt jelenti, 

hogy a találkozó megszervezésébe  sok 

munkát kell befektetnünk, amelyhez 

minden dánfalvi emberre szükségünk 

lesz. Jövőre tehát még népesebb cso-

porttal  s zeretnénk képviselni 

Csíkdánfalvát, az Ezer Székely Leány 

Napjának házigazdáját. Büszkék lehe-

tünk a székely gyökereinkre és arra, 

hogy egy ilyen összetartó közösségnek 

tagjai lehetünk. 

A Dánfalvi Ifjúsági Szervezet nevé-

ben szeretném megköszönni minden 

népviseletbe öltözöttnek a részvételét, 

az Önkormányzatnak és a Közbirto-

kosságnak a résztvevők számára készí-

tett ebédjét. 
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Pál Zoltán történelemtanár 
 

1 945.  június 17-én tartott népgyű-

lésen bemutatkozik Sebők Béla 

karnagy vezetésével az újonnan meg-

alakult csíkdánfalvi dalárda, amely az 

akkori idők szellemében  előadja a har-

madik internacionálét, a munkásdalt és 

ifjúsági indulót.  

  Ezen a gyűlésen is tovább folytató-

dik a havasok ügyének ismertetése, 

ugyanis Gál Tóbiás közbirtokossági 

jegyző beszámol a havasi kiküldetéséről 

és a vele volt bizottságról, kikkel együt-

tesen végezték a rájuk bízott havasi 

ügyeket. A jegyző beszámolójából kide-

rül, hogy a havasokat bejárták és több 

helyen látták, hogy az odavaló lakosok 

helyeket kerteltek be. Van amelyiket 

kaszálónak és másokat szántónak hasz-

nálnak. Tárgyalásba bocsátkoztak a 

tettesekkel, kik belátták helytelen cse-

lekedetüket és ezt a jogtalan eljárásu-

kat kártérítéssel hajlandók megfizetni. 

A közgyűlés a károk megtérítésének 

időpontjául június 15-ét jelölte meg, a 

következő módon. Fizessék ki a haszon-

bért azok az egyének, akik jogtalanul 

használják a területeket, ha erre nem 

hajlandóak, akkor a termést nem sza-

bad ők elvigyék. Ha kifizetés megtör-

tént, akkor a dánfalvi Közbirtokosság a 

korábban bekertelt helyeken szedesse 

le a kerteket. 220 darab juh után 70 

000 lej haszonbért fizessenek azok, akik 

jogtalanul legeltettek a dánfalvi hava-

sokban és ha netalán nem fizetnek, úgy 

költözzenek el a havasból. Áll a népgyű-

lés határozatában.  

Szintén ezen a népgyűlésen hozza 

szóba Fülöp Félix községi kisbíró azt, 

hogy sokan a pityóka beszolgáltatáskor 

fagyos pityókát hoztak, mit az átvevő 

bizottság nem vett át. „De sokan még a 

zsákok után sem jönnek, és a zsákok-

ban elrothad a pityóka, és mi pedig, 

nagy baj, hogy a zsákokra sem jegyet, 

sem házszámot nem tettünk.’’ A hatá-

rozat értelmében akik nem jöttek a 

zsákokért, azok nem kapnak fizetést. 

Így ért véget a pityóka beszolgáltatás 

körüli probléma. Valószínű, hogy ezt  

beszolgáltatást a kora tavasszal írták 

elő, mert tudomásunk van egy őszi 

krumpli beszolgáltatásról is, melyet a 

képmellékleteknél fogunk tárgyalni. 

Kötelező beszolgáltatásról már koráb-

ban is volt szó, amikor Antal József 

akkori községi jegyző 1945. május 6-i 

népgyűlésen ismertette a kötelező 

marha-beszolgáltatást, amelyet a Vö-

rös Hadsereg részére kellett beszol-

gáltatni és amit ugyan ki is fizettek, 

de áron alul.  

1945. július 29-én újabb népgyűlést 

tartottak Csíkdánfalván, ahol a nép-

gyűlés vezetői Pál János községi bíró, 

Antal József községi jegyző, Molnár 

György M.N.SZ. helyi elnök, Kosza 

Gergely M.N.SZ. helyi titkár vannak 

jelen.   

Pál János községi bíró üdvözli a 

megjelenteket és a gyűlést is ő nyitot-

ta meg. Elsőként azon gazdák pana-

szával foglalkoznak, akiknek a világ-

háború következtében besorozták és 

elvitték lovaikat. Az elvett lovak tu-

lajdonosainak írásbeli kéréssel fordul-

tak a közbirtokossághoz. Gál Tóbiás 

közbirtokossági jegyző, rámutat arra, 

hogy a csíkdánfalvi lótartó gazdáktól 

besoroztak 77 drb. lovat és sokan iga-

vonó állat nélkül maradtak, úgy hogy 

gazdaságukat nem bírják végezni. 

Kérik a közbirtokosságot, hasson oda, 

hogy valami utat és módot találjon és 

kárpótolja őket. A kérés aláírói között 

ott találjuk Albert József, Antal Imre, 

Both András, Szőcs Gyula, Albert Ist-

ván, Pál Benedek, Szabó Béla, Abos 

János, Bálint Félix, Both János, Both 

Ferenc, Gál Ferenc, Lukács József /: 

városi :/, Kajtár Sándor, Szőcs József, 

Ambrus Dénes, Kajtár József, Fülöp 

József, Kajtár Márton, Gál József, Do-

bos Márton, Antal Imre, János Péter, 

Kajtár Péter, Ambrus Ábrahám, Bőjte 

Ferenc, Antal Mihály, Zsók József, Do-

bos Károly, Horvát Áron, Horváth 

Márton, Antal Áron  csíkdánfalvi gaz-

dákat.  

A népgyűlés tudomásul vette a lótu-

lajdonosok írásbeli kérését és arra a 

megállapodásra jutott, hogy mindenek 

előtt azokat a gazdákat fogja segélyez-

ni, kiknek a lovait besorozták, azután 

rátérnek a többi háborús károsultakra 

is. A népgyűlésen Kosza Gergely indít-

ványozza és arra kéri a közbirtokossá-

got hogy, a kitelepültek részére szavaz-

zon meg valami pénzsegélyt. Hosszas 

vita után a népgyűlés kimondja, hogy 

a kitelepülteknek családonként fizet a 

közbirtokosság 1000 pengőt, mit a csa-

ládfejek a közbirtokosság pénztárából 

felvehetnek.                          (folytatjuk) 

Csíkdánfalva 1940 és 1945 között 
(Hetedik rész) 

Levente kiképző parancsnokok Désen 1942. 

februárjában. Köztük csíki tisztekkel.  

Darvas Dénes (1890 – 1962) csíkdánfalvi 

plébános dánfalvi fiatalokkal.  

A kép 1941-ben készült a templom előtti 

hídon, a háttérben a községháza lenti olda-

la látható. Darvas plébános úr 1939 és 1944 

között teljesített Dánfalván szolgálatot. Az 

idén éppen 70 éve annak, hogy 1944 őszén a 

front elől menekülő dánfalviakkal, köztük 

Biró János kántortanítóval együtt ő is elme-

nekült.  

A csíkszeredai 1. számú beszolgáltatási al-

központ rendelete.  

Az 1945. augusztus 15-én kiállított 3-as szá-

mú átirat Csíkdánfalva Község részére  lett 

kiállítva, 1945. augusztus 7-én a 623281 

számú rendelete, mely előírja hogy augusztus 

19-ig a karcfalvi lerakathoz be kell szolgál-

tatni 10 000 kilogramm krumplit, az orosz 

hadsereg szükségleteire, amelyért kilogram-

monként 100 lejt fizetnek. A dokumentumból 

az  i s  kivehető  hogy  e rede ti leg 

Csíkszenttamásnak volt kiállítva, de mini-

mális átalakítással  a Tomești-ból „dămești” 

–t csináltak a Dănești helyett. Ezen minimá-

lis változtatásból az is kitűnik, hogy nagy 

valószínűség szerint, a csíki községek számá-

ra községenként 10 000 kiló krumpli beszol-

gáltatása volt kiróva.  
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Kürtőskalács-fesztivál 

 

 

Szabó Anita 
 

E lső alkalommal került megrende-

zésre a Csíkdánfalvi Kürtőska-

lács Fesztivál, a Dánfalvi Ifjúsági 

Szervezet (DISZ) szervezésében a 

Dugás-fürdőn.  

    Az idilli júniusi kép - forró meleg, 

szénaillat, lubickoló fiatalok - ugyan 

elmaradt, s helyette esőben bővelke-

dő, nyakig-sár időjárás volt, azonban 

ez még rendíthetetlenebbé tette a 

versenyzőket. Tíz csík területi ifjú-

sági szervezet vett részt a rendezvé-

nyen, valamint Csík Terület Ifjúsági 

Tanácsa (CSTIT), néhány tagja, 

akik a közös ebéd elkészítésében se-

gédkeztek. A kezdeti nehézségeket 

követően munkának láttak a szorgos 

kezek. A kürtsütésben segítségünkre 

voltak a Nefelejcs Nyugdíjas Egyesü-

let tagjai is, ők adták át jó tanácsai-

kat a tésztadagasztás, valamint a 

kürtsütés összes csínját-bínját illető-

en. A délutánra elkészült cukros, 

diós, kókuszos, csokis finomságok 

készen álltak a zsűrizésre, melynél 

főként az ízvilág, de még a tálalás sem 

volt mellékes, így a végső összesítés 

alapján a Szenttamási Ifjúság a Közös-

ségért Egyesület (SZIK) nyerte el a 

„legfincsibb kürtőskalács” díjat. A 

lelkes fiatalok egy fantasztikus na-

pot tudhattak maguk mögött. Ren-

dezvényünk nem jöhetett volna létre 

támogatóink nélkül (Közbirtokosság, 

Polgármesteri Hivatal), akiknek ez 

úton is szeretnénk megköszönni se-

gítségüket, valamint lelkes fiatalja-

inknak, akik nemcsak megálmodták, 

de meg is valósították. 

„A hagyományt nem ápolni kell, 

hisz nem beteg, nem őrizni, mert 

nem rab. A hagyományaink csak 

akkor maradhatnak meg, ha megél-

jük őket” (Sebő Ferenc)  
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M ájus végén a Dánfalvi Ifjúsági 

Szervezet tagjai kaszával, sarló-

val, gereblyével a kezükben elindultak 

a falu parkjaiba takarítani. A fiúk le-

kaszálták a füvet, padokat, kerítést, 

szemeteseket javítottak. A lányok ge-

reblyével, sarlóval és metszőollóval 

próbáltak a parkok kinézetén javítani. 

Amelyik padról és kerítésről már a 

festék is lekopott, azt újrafestettük. 

Utolsó helyszín az 1001+1 üzlet előtti 

park volt, ahol szintén ugyanezek az 

eljárások mentek végbe. A kemény 

munkát Erőss Zoltán jóvoltából egy 

hatalmas házikenyér elfogyasztásával 

zártuk. 

*  *  *  

2016. július  5-én a Dánfalvi Ifjúsági 

Szervezet (DISZ) szemétszedési akciót 

indított a falu erdei útjain. Az 5-én 

délben összegyűlt ifjúság és a tanács 

tagjai két csoportra oszolva, zsákok-

kal felszerelkezve indultak el az erdő 

fele. 

Rengeteg szemét gyűlt össze az út 

végére, helyenként egyszerre több 

zsák is megtelt. Szörnyű látvány volt, 

hogy nem tiszteljük a természetet, 

minden lépésben flakonok, nylonzacs-

kók és hasonló, embertől származó 

hulladékok tarkították az erdei uta-

kat.  

Ami még nagyon elrettentő volt, 

hogy valakik a szemetet zsákostól 

(több zsák egymás mellett) dob-

ták be a csipkebokrok közé, 

ahonnan nehezen, de ki tudtuk 

szedni.  Autógumik, állatszőr-

zetek, zsákolt faforgács mind-

mind megtalálható volt az út 

mentén.  

A szemetet próbáltuk szelektí-

ven szedni, de sajnos a kategó-

riák száma egyre gyarapodott. 

Az akció végére több autónyi 

szemét gyűlt össze.  

Ezzel a bejegyzéssel szeretnénk fel-

hívni a falu apraja-nagyját, hogy vi-

gyázzon a természetre, ne dobáljon 

szét sem zsákban, sem anélkül szeme-

tet. Egyrészt szennyezzük a környeze-

tünket vele, másrészt nagyon csúnya 

minden méterben egy sörös, pálinkás 

palack. Mi, fiatalok is megpróbálunk 

környezetvédőbb szerepet betölteni.  

A szemetes autó minden hónapban 

elviszi a szemetet. Használjuk ki ezt a 

szolgáltatást!  

TÁMOGATÓ AZ RMDSZ ÉS A 

COMMUNITAS ALAPÍTVÁNY 

A Csíkdánfalvi Önkéntes Tűzoltók  

Egyesületének tevékenységéből  

H argita Megye Tanácsa kiírásán 

nyert pályázatból ebben az év-

ben is vásárolt védőbakancsokat a 

Csíkdánfalvi Önkéntes Tűzoltók Egye-

sülete. A felszereléseket szerdán, júli-

us  6-án adta át Borboly Csaba megye-

elnök és Szentes Antal megyei taná-

csos. A 2014 novemberében alakult 

egyesület tavaly fiatalította csapatát 

több 18 és 22 év közötti fiatallal. Az 

alakulat másfél éves fennállása alatt 

számtalan bevetésen segítette a helyi-

eket, ugyanakkor tagjai rendszeresen 

helytállnak a térségünkben egyre nép-

szerűbb tűzoltóversenyeken is, tudtuk 

meg Fülöp 

Ödöntől, az 

egyesület el-

nökétől. Szen-

tes Antal el-

mondása sze-

rint a megye 

ö n k é n t e s e i 

egyre jobb 

felszerelések-

kel teljesít-

hetnek köz-

szo lgálatot , 

példát mutat-

va a helyi fia-

t a l s á g n a k . 

Borboly Csaba szerint Dánfalván lát-

hatóan jó irányban haladnak a dolgok, 

összefogásban valósulnak meg a pro-

jektek, hiszen a helyi közbirtokosság 

segítségével is támogatják az önkénte-

seket, akiknek a példamutató munkája 

és önzetlensége a helyi közösséget erő-

síti. 

Bőjte Csongor Ernő, Csíkdánfalva 

polgármestere köszönetét fejezte ki a 

közbirtokosságnak és a megyei tanács-

nak, és méltatta az önkéntes alakula-

tot. Ezt követően Borboly Csaba kiosz-

totta a fiatal önkénteseknek az új ba-

kancsokat. 


