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szombaton, július 4-én megrendezendő Ezer Székely Leány Napjának házigazdája idén
Csíkdánfalva lesz. A tiszteletbeli házigazda címet, mint tudjuk, a tavalyi részvételéért
kapta a falu, hiszen a legnépesebb, viseletbe öltözött csoporttal vett részt az ünnepségen. A
tiszteletbeli házigazda feladata többek között az aranykapu építése, valamint az előkészületekben való részvétel, a színpadi műsor nyitása.
Az idén is nagy számú dánfalvi fog elmenni a rendezvényre, szekerekkel. Ott lesz a
Csíkdánfalvi Fúvószenekar, a Vonószenekar, a tűzoltók, a Csíkdánfalvi Ifjúsági Kaláka Néptánccsoport, a sok érdeklődő. Idén abban a megtiszteltetésben is részesülünk, hogy Tevel testvértelepülésünk küldöttsége is eljön velünk erre az ünnepre, mi több, fel is fognak lépni néptánccsoportjukkal és zenekarukkal.
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Minden jó,
ha vége jó
4. oldal

Május 16-án az 50 évesek, június 6-án pedig a 40 évesek tartották a kortárstalálkozójukat.
Isten éltesse őket!

Cserépcsere

Ifjú Dobos Károly
mint már sokan észrevették, az elmúlt
visszaemlékezése
napokban, hetekben kicserélték a Kö(Első rész)
zségházán
és a tűzoltószertáron a cserepe5-6. oldal
ket. Az történt ugyanis, hogy a 2007-ben
felrakott cserepek a nyugati és az északi
oldalon erősen hámladoztak. Lévén, hogy
garanciában van, a gyártó cég képviselője a
helyszíni szemle után elismerte, hogy gyártási hiba történt és a cég teljes költségén
újra födik az épületeket.

A
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Szent II. János Pál pápa
János Lehel
jabban megfigyelhető, hogy templo-

Ú munk egyik oszlopa egy új képpel

gazdagodott, ez nem más mint Szent II.
János Pál pápa képe. Erről a pápáról
már több könyvet írtak, és filmet készítettek, ezért nagyon nehéz róla csak egy
oldalt írni, de pár fontosabb dolgot szívesen megosztanék a kedves olvasókkal.
II. János Pál pápa, saját nevén Karol Wojtyla született
1920.
május
20-án
Wadowicében, Lengyelországban. Fiatal korában érezte
Isten hívását a papságra, teológiára jelentkezett és hamar
pappá szentelték. Mikor az
Isten látta, hogy jól végzi a rá
bízott feladatot, több ranggal
ruházta fel, mígnem bíboros
lett. Bíborosként is nagyon jól
bizonyított és 1978. október 16
-án bíboros társai megválasztották a katolikus egyház fejévé, pápának. Ettől kezdve élete végéig 2005. április 2-ig
teljesítette szolgálatát. Halála
és temetése után közel két
hétre új pápát választottak, a
ma is élő nyugalmazott Benedek pápát, aki után már mai
Ferenc pápa az Egyház feje.
Kétségtelenül elmondható,
hogy II. János Pál pápa az
összes eddigi között a legismertebb,
ugyanakkor a legismertebb lengyel születésű a világon, ő a harmadik akik az
eddigi pápák közül a legtöbb időt szolgálhattak, Szent Péter és IX. Piusz pápa
után. A pápa összesen 1338 embert avatott boldoggá és 482 személyt szentté.
Utóda, XVI. Benedek pápa 2011. május
1-én avatta boldoggá és ünnepét október
22-re tette, majd 2013. július 5-én Ferenc
pápa írta alá a szentté avatáshoz szüksé-

A

ges dokumentumot. Szentté avatására
2014. április 27-én került sor, az Isteni
irgalmasság vasárnapján.
Többször beszélgettem emberekkel a
szentté avatott pápáról, talán még reformátusokkal is, és róluk azt kell tudni,
hogy ők nem hisznek a szenteknek, nem
tisztelik őket, de nekik is volt egy pozitív
benyomásuk a pápáról. Sokszor azon
gondolkodtam el, hogy mit tett ez a pá-

pa, hogy ennyire a szívükbe férkőzött az
embereknek, és ennyire szeretik őt? Talán csak annyit, hogy önmagát adta.
Utazott, meglátogatta azokat, akik nem
tudtak elmenni hozzá. Azt csinálta amit
ő maga is szeretett. Azzal, hogy önmagát adta, nem zárkózott el az emberek
elől és mindig mosolygott, megszerettette magát. Ajánlanám mindenkinek,
hogy próbálja ki, minden embernek mosolyogjon és ezzel a szeretet nyelvvel

kommunikáljon és garantálom, hogy
minden embert még a búskomorságban
szenvedőknek is mosolyt csal az arcára.
Talán ezzel, ha semmi egyébbel nem is,
szebbé tudjuk tenni környezetünket,
világunkat.
A pápa életéből egy tragikus történetet osztanék meg, ez nem más mint a
merénylet ellene. Nem tudom aktuálisan mennyire terjedt el, amikor 1989ben egy török férfi pisztolyával
meg akarta lőni a pápát. Tudjuk azt, hogy János pápa a
béke pápája nevet is kapta,
ami azt jelenti, hogy ellene volt
a háborúnak, az agresszivitásnak. Akik ezeket a módszereket alkalmazták azoknak nyilvánvalóan ez nem tetszett.
Ellenséges szervezeteknek
nem tetszett az, hogy a pápa
egyre jobban az embereket az
erkölcsös életre hívja. Ezért
egy török férfit béreltek fel
arra, hogy a pápát lelője. Függetlenül attól, hogy mesterlövész volt, nem ölte meg, csak
az oldalát és az ujját lőtte meg.
A pápa őrei, a svájci gárdások
pillanatokon belül elkapták és
tárgyalások után börtönbe zárták. Miután a pápa helyrejött,
mert kezelni kellett, ő látogatta meg, és megbocsájtott annak, aki mindezeket elkövette.
A pápának köszönhette azt is, hogy
nem életfogytiglanit kapott, hanem pár
éven belül szabadon engedték.
Ismertetőként ennyit a szentté avatott pápáról, és én kívánom, hogy legyen példakép mindannyiunk számára
alázatával és szeretetével. Végül arra
kérném a kedves olvasókat, hogy gondolkodjanak el, vajon: ,,Én képes lennék megbocsájtani annak, aki meg
akart ölni ? "

Író-olvasó találkozó a Közbirtokosságnál

nyomdafesték friss illata áradt abból a könyvből, amelyet
Hegedűs Imre János mutatott be vasárnap, június 28-án.
A címe: Székelyország - Szerelmes földrajz. Az íróról tudni kell,
hogy 1941-ben született Székelyhidegkúton, a 60-as években itt
tanított Csíkdánfalván, 1984-ben Ausztriába emigrált, ott munkatársa volt a Bécsi Naplónak, tudósítója a Szabad Európa Rádiónak.
Nem véletlenül épp Csíkdánfalván került sor erre az eseményre, hiszen a Közbirtokosság, Csíkdánfalva Tanácsa valamint a
lelkes volt tanítványok oroszlánrészt vállaltak a kiadás költségeiben. A remek hangulatú találkozó egyik érdekessége, hogy a
Tanár úr tisztán emlékezett minden diákjára, és az egykor játszott A Pál utcai fiúk színdarab szereplőinek nevén szólította
őket. Így jelen volt Nemecsek, Csónakos, Barabás, Áts Feri, stb.
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Tanévzárás az óvodában
Kajtár Klára óvónő
Zelk Zoltán: Vakáció
„Hova menjünk, milyen tájra? Hegyre
talán, vagy pusztára?
Folyópartra vagy erdőre? Faluszéli zöld
mezőbe?
Lepkét fogjunk, vagy horgásszunk?
Vagy mégiscsak hegyet másszunk?
Akár erdő, akár folyó: gyönyörű a vakáció .”

A

tavaszi hónapok igen mozgalmas napokat tartogattak az óvodáskorú gyerekek számára. A húsvéti
készülődés alatt sok tapasztalatra tettek szert a az ünneppel kapcsolatosan.
Kísérletekkel, megfigyelésekkel, az
ünneppel kapcsolatos népszokások
eljátszásával, mesék dramatizálásával,
sokszínű kézműves foglalkozással és
művészeti tevékenységgel telt az ünnep előtti Nagyhét, amely a már hagyománnyá vált Húsvéti Kiállítással
zárult. Ezen a kiállításon a gyerekek
alkotásait, munkáit lehetett megtekinteni, majd mindenki hazavitte a sajátját, hogy azok az otthoni ünnepi asztalt is díszítsék.
A Másként hetet is tartalmas séták,
kirándulások, látogatások töltötték ki.
Voltak, akik a község könyvtárába
látogattak el, mások kipróbálták a Csíki Csobbanó vizét, gyerektáncházban
vettek részt, a fazekasműhelyben megismerkedtek a falu ősi mesterségével
és az agyag feldolgozásának munkafázisaival, ellátogattak a Falu házába,
megcsodálhatták a tűzoltó autót, és
betekintést nyertek a hivatalban dolgozók munkájába is. Körbejárták az
irodákat, ahol a kedves fogadtatás
mellett gyarapodtak ismereteik az ott

dolgozók munkájáról, a zászlókról és a
tűzoltó autóról.
Abban a hónapban
megtartottuk az óvodában: A víz világnapját és a Föld napját.
A hónap végén, minden gyerek örömére, Páll Ibolya nemezelt bábokkal
bemutatta, A táltos ökör című népmesét. Az előadás végén népdalokat énekeltek közösen, amiket népi hangszerével, a kobozzal kísért az előadó.
A Föld napja munkával telt: kőszedéssel, szemétgyűjtéssel és szelektálással.
Május első hetén az édesanyák és
nagymamák köszöntésére készültek a
gyerekek. Ajándékkal,
köszöntővel,
verssel, dallal lepték meg, a számukra
legfontosabb személyt, az édesanyákat.
A hónap első felében, saját veteményest készítettek a gyerekek és elvetették a Kiskertész Program keretében
kapott magokat. Az ágyást ásó, kapa
és gereblye segítségével hozták létre.
Gyomlálgatták, öntözgették és a kikelt magok termését, a retket és salátát az utolsó tanítási napon leszedték
és megkóstolták.
Májusban, a Madarak és fák napját,
egy hetes projekttel tartottuk meg.
Séták, kirándulások alkalmával, számba vették hogy a falunkban hol, milyen
fafajták találhatók és ismerkedtek a
madarakkal is. Messziről megfigyelték
a jegenyefát és végigsétáltak a Dugás
fürdő felé vezető nyárfasor alatt.
Számba vették az Erzsébet kert körüli
hárs és erdei fenyőket. Megismerkedtek a fürdő dombján növő magányos
tölgyfával és meglátogatták a Csere
tető vén vackorfáját. A vackorfa éppen
a virágzás időszakában volt, ezért pár
percig hallgathatták a méhek zümmögését, akik szorgalmasan gyűjtötték
róla a nektárt és a virágport. A fák
napja alkalmával Jókai Mór versét
hallhatták újra, idéztek fel és sajátították el a gyerekek.
Ültess fát! Hogyha mást nem, lombot ád.
Árnyékában megpihenhetsz, gondot ő
visel reád.
Szép tavasszal nyit virágot, messze érzed
illatát,
Kis madárka száll reája, vígan hallgathatod szavát. Ültess fát!

A vackorfa körül, ki-be szaladgáltak
a pitypangok közt a zöld fűben, végigszámlálták a hat község templomának
tornyait, majd gyönyörű kankalin
csokrokkal tértek vissza az óvodába.

Azon a héten nemcsak a község fáit
figyelték meg, hanem sokan az udvarukon levő gyümölcsfákat is számba vették, megcsodálták a virágzás idején.
Június 7-én tartottuk a gyermeknapot. Lufi fergeteg és zene fogadta őket.
Működött az arcfestő műhely, volt aki
gyurmázott, bumerángozott, krétával
rajzolt a járdára, buborékokat fújt, légvárazott vagy óriáscsúzdázott. A program végén, minden gyerek fagyizott.
Júniusban a Pitypang csoportos gyerekek egy vonatos kirándulás alkalmával, a Csíki Székely Múzeumban megcsodálhatták az állandó kiállítás népművészeti részét, ahol különböző régi
mesterségekről, tárgyakról, használati
eszközökről szereztek tudomást. Az
állandó kiállításokból a Múzeumtörténeti részt is nagy örömmel és csodálkozással járták végig, ahol megtekintették a Mikó vár kútját. A múltat idéző
kis film után a bálteremben felpróbálták a mentéket. Az időszakos kiállításon, a szárhegyi képtárlatot fürkészték
végig.
A tanév végéhez érve, a nagyok izgalmasan készültek az évzáró ünnepségre.
Mindenki meghívta az iskola dísztermében tartott ünnepségre a szeretteit.
Az évzáró előtti napokon, a tanév emlékeit idézték fel a gyerekek és a nevelők. Erre a tevékenységre kivetített
pillanatképek, fényképek nézegetése és
beszélgetések által került sor, amelyet
közben óvodai búcsúdalok hangaláfestése tett még szebbé. Egy nagyon mozgalmas és szép tanévet hagytunk a
hátunk mögött, amelyre remélem szeretettel fogunk visszagondolni mindannyian.
Minden gyereknek, szülőnek és nevelőnek egy kellemes nyarat és jó egészséget kívánunk.
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Minden jó, ha vége jó
Márton Annamária tanítónő

E

zt mondhatják a dánfalvi kisiskolások, akik immár vakáción
vannak és egy sikeres tanévet hagytak maguk után. Nemcsak sikeres,
hanem mozgalmas is volt ez a tanév,
különösen a második fele, amelyben
olyan rendezvényeket szerveztek és
bonyolítottak le a dánfalvi tanítók,
mint a felcsíki és oldalcsíki tanítók
módszertani köre és a Meseszer című
rendezvény.
A módszertani kör témája a problémás gyerekek kezelése volt, melyen a
meghívott előadók Kocsis Adorján
Zsófia iskolapszichológus és Kristóf
Károly gyógypedagógusok voltak. A
színvonalas előadásokat interaktív
foglalkozások tették még érdekesebbé. Külön köszönet az anyagi támogatásért Bartó Józsefnek, Bartó Leventének, Simon Évának, Bogács Lórándnak, a madarasi Bomilact tulajdonosának, Mi há l y Andreának, a
madarasi Biovital gyógyszertár tulajdonosnőjének, az 1001 üzletnek,
Ádám Ella, Bálint Enikő és Gál Éva
szülőknek és még mindazoknak a szülőknek, akik munkájukkal segítettek
ennek a napnak a kivitelezésében.

A Meseszer című rendezvényre a
dánfalvi tanítók három iskolát hívtak
meg: a székelyderzsi, szentmártoni és
jenőfalvi iskolát, hogy ünnepélyes
keretek közö tt áta dhass ák a
szentmártoni és jenőfalvi iskola képviselőinek a Mesestafétát, amelyet
előzőleg a dánfalviak a
székelyderzsiektől kaptak. A rendezvény fő részét a Kalandozás Meseországban című mesevetélkedő alkotta,
amelyen mindegyik iskola csapatának
hét próbán kellett átmennie úgy, mint
a mesében. A rendezvény közös ebéddel záródott a vendégházban, ahol
hála a dánfalvi közbirtokosság támo-

gatásának, megebédelhetett az öszszes dánfalvi kisiskolás, közel százan
és a három vendégiskola képviselői,
ötvenen.
A sok verseny tette még mozgalmasabbá ezt a tanévet, amelyekre a
gyermekeket tanítóik úgy készítettek fel, hogy jó eredményekkel térhettek haza. Csak a legutóbbi versenyeket említeném, mivel a korábbiakat már Csíkdánfalvi Harangszó
előző számában ismertettük.
Március 15 emlékére rajzversenyt
szerveztünk az előkészítősöknek és
az elsősöknek, ahol az előkészítősök
közül Antal Soma, Márton Örs és
Albert Arnold és az elsősök közül
pedig János Bíborka, Kajtár Dávid és Albert Gergő bizonyult a legügyesebb rajzolónak. Ugyancsak
Március 15 alkalmából a nagyobbak,
vagyis a második, harmadik és negyedik osztályosok Petőfi Sándorról
és a forradalomról szerzett tudásukat mutathatták meg egy feladatlap
kitöltésével. A leghelyesebben dolgozó tanulók a II. osztályból Both Eszter, Ábrahám Emese, Bálint Anna-Regina és Kajtár Szilárd voltak, a III. osztályból Pál Dorka,
Gál Szabolcs, Böjte Barbara és
Kozma-Sipos Zselyke
valamint a IV. osztályból Zsók Ákos, Simon
Nóra, Gál MártonKároly és Zsók Gabriella voltak. Minden
díjazott oklevélben és
könyvjutalomban részesült.
A csíkcsicsói helyesírási
versenyen
iskolánkat
képviselte két elsős:
Dobos Rita és Bőjte
Ábel, két másodikos: Both Eszter és
Bálint Anna-Regina, valamint két
harmadikos tanuló: Bőjte Sámuel
és Kozma-Sipos Zselyke. Második
díjat kapott a harmadikos Bőjte Sámuel és
mindkét elsős dicséretben részesült.
A madarasi mesemondó versenyen egy negyedik osztályos tanuló,
Szekeres
Ákos vett
részt Ilók és Mihók című
népmese előadásával.
A csíkszentdomokosi
népdalvetélkedőn isko-

lánkat Kajtár Gellért, előkészítő osztályos tanuló képviselte.
A Szilágy megyében szervezett
Kányádi Sándor országos szavalóversenyen Szabó Angyalka, előkészítő osztályos tanuló vett részt, ahol László
Noémitől A cipő című verset szavalta
el. A Nagygalambfalván szervezett
Kányádi Sándor megyei szavalóversenyen Simon Nóra, IV. osztályos tanuló
képviselte iskolánkat.
A Barangolás az EU-ban című versenyen a IV. osztályosok EU-vándorok
nevű csapata III. díjat kapott, a csapattagok Zsók Gabriella, Tankó Zsombor és Gál Márton-Károly voltak.
Szintén a IV. osztályból Simon Nóra,
Rusu Attila és Zsók Ákos CsakEgyütt
nevű csapata pedig IV. díjazott volt.
Ugyancsak negyedikesek vettek részt a
Csíkszeredában szervezett Flashmob
(villámcsődület) az olvasásért című
programon.
A domokosi Kis csíki színészek találkozójára az előkészítő osztályosok mentek el, ahol A kismanó, nagymanó című
színdarabot előadva elnyerték a Legnépiesebb előadás címet és a színdarab
bemutatásakor Szabó Márk bizonyult
a legtehetségesebb szereplőnek.
A Töpörtyűk néptánccsoport meghívást kapott a Szent György napi állatkiállítás és Gazdanapra. Táncukkal a
rendezvényre látogatókat szórakoztatták. Az előadásra a csíkdánfalvi kisiskolásokat Karda László táncoktató készítette fel.
A dánfalvi kisiskolások közösen ünnepelték meg a Gyermeknapot a dánfalvi
fürdőre kirándulva szabadidős tevékenységekkel.
A sok munka után minden gyermek
megérdemli a várva várt vakációt.
Kedves gyermekek, pihenjetek,
játszodjatok, szórakozzatok, kiránduljatok jó sokat, hogy majd újult erővel
kezdhessük az új tanévet!
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Ifjú Dobos Károly visszaemlékezése
(második világháborútól az orosz hadifogságig)
I. rész
Pál Zoltán történelemtanár

E

bben a kis részben bepillantást
nyerhetünk a csíkdánfalvi Dobos
család háborús történetébe, mely a mai
csíkdánfalvi emberek számára is érdekes lehet. Egy olyan családdal ismerkedhetünk meg, amelyet joggal nevezhetünk a székely családok hagyományos katona családjának, ugyanis
amint az lent majd kiderül volt időszak, amikor a család minden férfi szereplője a hazát védte és szolgálta, kiérdemelve a honvéd cím méltó viselését.
A Dobos családnév igen elterjedt a
magyar nyelvterületen és önmagába
foglalja azt a foglalkozást, ami a család
őseinek feladata lehetett. A név ilyen
formában, hogy Dubos vagy Dobos már
a 12. században megtalálható a magyar
történeti forrásokban. De térjünk viszsza a dánfalvi Dobos-családhoz. A családfő idős Dobos Károly született 1892.
augusztus 11-én és mint 82-es honvéd
végig harcolta az első világháborút. A
család ma is büszkén őrzi a megmaradt
régi katonai kitüntetéseket, amelyek
között találunk bronz vitézségi érmet,
sebesülési érmet, kardos-sisakos háborús emlékérmet, IV. Károly vitézségi
kis ezüst érmet. Nejétől Ambrus Katalintól (sz. 1896) öt gyermeke született
Ágnes (sz. 1919), Vilma (sz. 1921), Gergely (sz. 1924), Károly (sz. 1927) és Anna (sz. 1930). A családfőt 1941-ben vitézzé avatták.
Ifjú Dobos Károly a ma élő volt honvédek és hadifoglyok azon egyike, aki még
elevenen emlékszik vissza a háború és
az azt követő időszak borzalmaira. Károly bácsit igen fiatalon, 16 évesen
“besorozták” és így került Budapestre a
honvédség kötelékéhez tartozó 2 éves
tanfolyamra patkoló és gyógykovács
szakot tanulni, majd megtapasztalta a
háború borzalmait és az azt követő embertelen orosz katonai lágerekben való
hadifogságot. Károly bácsi a Szovjetunió egyik hírhedt, a 7323/12 számú
lágerbe került és a nehéz megpróbáltatások ellenére túlélte a borzalmakat és
hazatért.
A vele készített riport izgalmas viszszaemlékezése alapján valósággal megelevenedik a múlt, ott van előttünk Alexin város melletti fogolytábor mindennapi élete, tanúi lehetünk Tula városá-

ban és a környékén lévő újabb megpróbáltatásoknak. 1948. tavaszán és
nyarán az Oka-folyó partján dolgozó
fiatal magyar honvéd még remélni
sem meri, hogy hamarosan hazatérhet szülőfalujába Csíkdánfalvára. A
riport azért is érdekes, mert Károly
bácsi azon kevés dánfalvi volt orosz
hadifoglyok egyike, aki még életben
van és rendkívül jól visszaemlékszik
mindenre. Ezzel a kis írással tisztelegni kívánunk Károly bácsi előtt.
Apámat 1941-ben vitézzé avatták.
Járt nekünk a vitézi újság, abban
megjelent egy cikk, hogy katona iskolába vesznek fel vitézi család vagy

Ifjú Dobos Károly 1944-ben

hadi rokkant gyermekeiből. Édesapám
kapott rajta és beíratott az iskolába.
Csíkszeredában katona orvosok soroztak be és 1942. október 1-én kellett
bevonuljak. Én akkor 16 éves voltam,
a katona kufert is alig bírtam.
Bevonultam Budapestre az Aréna út
52-es laktanyába, aztán ott mint a rendes standbéliek (sorkatona régebbi
kifejezése) olyan kiképzést kaptunk
csak fegyver nélkül. Fegyvert nem
kaptunk, mert úgy mondták, hogy a
miénk az katonai alapképzés volt. Az
iskolában patkoló és gyógykovács szakot tanultunk. Délelőtt voltunk a kovács műhelyben, délután polgári iskolába jártunk. Reggel héttől mentünk a
műhelybe, délkor mosakodás és délután kettőkor mentünk a polgári iskolába. Este rendesen parancs kihirdetés
volt, mint a katonaságnál.
1943. áprilisáig voltunk Budapesten.
Innen Pusztaszerre vittek, ahol volt
egy nagy tanya, oda a sebesült lovakat
hozták vissza a frontról. Ott a sebesült
lovakat kellett kezelni, körülbelül 200300 darab sebesült ló volt ott. Végzett
állatorvosok - karpaszományosok voltak, akik nem kaptak tiszti rangot látták el a lovakat. Mi egész nyáron ott
voltunk és az állatorvosoknak segédkeztünk a munkában.
Aztán télire megint visszamentünk
Budapestre tanulni. 1944-ben szintén
abba a táborba vittek vissza. Ott voltunk egészen 1944. október 8-ig. Ekkor
(Folytatás a 6. oldalon)
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Ifjú Dobos Károly visszaemlékezése
Folytatás az 5. oldalról
az oroszok a Tiszán úgy átkeltek, hogy
semmi ellenállásba sem ütköztek. Mi a
Tiszától körülbelül két kilométerre
voltunk és csak azt vettük észre, hogy
az orosz katonák jönnek. A táborból
mindenki gyorsan elmenekült, ami
létezett felszerelés mindent hátrahagytak. Nekünk akkor puskát adtak, hogy
biztosítsuk a szállítást, az utánpótlást,
de a mi szakaszunkba alig voltunk
vagy 13-an, 14-en. Az urak elmenekültek mind, minket pedig hátrahagytak.
Nem volt mit tenni mi is lassan megkezdtük a visszavonulást északnyugat
irányba, de az oroszokkal szembetalálkoztunk a műúton. Ők se mertek lőni,
mi se mertünk lőni, igaz akkor már
valóban volt puskánk.
Dunaföldváron a katonaság össze
volt gyűlve, ott kellett mindenkinek a
Dunán átkelni egy hídon. Mi 48 órás
várakozás után tudtunk átmenni, mert
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közben vonultak vissza a németek, a
magyarok. Itt tőlünk a fegyvert elvették, innen kerültünk Bodajkra, oda
szállásoltak el. Ide 1944. október 15én értünk, amikor Horthy kapitulált.
Itt a civilek már a rádióban hallották
Horthy beszédét és nekünk már kiáltották a következőket: “Vitéz urak!
Hallják-e, hogy mit mond a rádió?
Horthy kapitulált!” Hallottuk hogy
Horthy mondta: “Katonák, tisztek,
altisztek… tovább nem harcolunk …
elég volt a német csalogatásból …!”
Egy házhoz voltunk bekvártélyozva
mikor riadót fújtak. Egy főhadnagy
volt a mi parancsnokunk - a németek
az állomástól 100 méterre már támadásra indultak a magyarokkal szemben - azt mondja, hogy készültséget
kell szervezni, mert a németek reánk
jönnek és megölnek az egészünket.
Amikor megszervezték volna és puskát adtak volna nekünk, akkora a
Forradalom Kapuján a németek már
jöttek, mi sorba voltunk állva. Még
jobb lett volna, hogy a németek jöjjenek, de voltak közöttük olyan ukránok, akik korábban beálltak a német
seregbe, ott harcoltak a németekkel.
Kijelentették, hogy akinél egy golyót kapnak, azt fejbe lövik, aztán
mindenkivel rakatták le a fegyvert.
Soha sem felejtem el, hogy a főhadnagy nem akarta a pisztolyát átadni,
erre odament az ukrán elvette azt,
majd fenéken rúgta jól a főhadnagyot.
Mikor vége lett ennek azt mondták
mindenki mehet amerre akar arra.
Idegenbe voltunk, mihez kezdtünk
volna? Nem volt sem civil ruhánk,
sem fegyverünk. Szerveztük a kollégákul, hogy valahova elbújunk. Közben a németek az utcára kiállottak,
tüzelőállást foglaltak és tüzeltek rá a
magyar katonákra. Egy szakaszvezető és két katona kocsival jöttek be a
település irányába, a németek tüzet
nyitottak rájuk és lelőtték őket.
Öt órakor Szálasi fellépett és bejelentette, hogy tovább harcolunk mindenki térjen vissza a csapatjához és
aki elhagyta a csapatját, annak 24
óra van adva hogy visszatérjen, ellenkező esetben fejbe lövik. Mi még ekkor, ott voltunk a faluban a kultúrotthonban, még a zenefelszerelés is ott
volt mellettünk. Innen kihelyeztek
engemet egy erdős területre, ahol ott
volt az uraknak is egy része. Édesapám a többi visszavonuló honvéddel
megérkezett és engem keresett. Ő 52

esztendős volt ekkor, ott szolgált a
határőrségnél, tizedesi rangban.
Az egyik kollégám, amelyik ott maradt a szálláshelyen azt mondja nekem reggel:
„Te Dobos, apád ott aludt a te ágyadba az éjjel!” Én 1944. júliusában voltam szabadságon itthon, akkor találkoztam utoljára édesapámmal és a
család többi tagjaival. Most pedig Mór
nevű községben találkoztunk újra.
Tovább mentünk már nem tudom melyik községbe a Dunához közel, itt egy
házhoz bementünk és ott aludtunk.
Reggel édesapám elment az ő alakulatához Szombathely felé, mi pedig mentünk Komáromon át a Felvidékre,
Pozsony fele vonultunk.
Mikor az oroszok Komáromnál átjöttek nekünk akkor vonulni kellett tovább. A tiszt azt mondta, hogy Magyarország határát nem hagyjuk el. Mentünk, ejeszen vagy három nap, de csak
éjjel mentünk, mert az utat annyira
géppuskázták, hogy nem lehetett ott
menni. Reggel megérkeztünk egy uradalomba, a főúttól körülbelül egy 300
méterre volt. Ott megálltunk és lepakoltunk, mivel éjjel mentünk ezért
fáradtak voltunk és lepihentünk egy
lucerna kazalba. Egyszer csak azon
vettük észre magunkat, hogy kiabálják „Ne az oroszok mennek az úton!”.
Az oroszok a műúton mentek, de felénk nem jött senki. Mi az alakulattal
pedig ott voltunk meghúzódva. A tiszt
azt mondta, hogy meg kellene mondjuk az oroszoknak, hogy vegyenek át
minket. Erre nem kellett sokat várni,
mert hát egyszer jött két berugott
orosz, az egyik részegebb volt, mint a
másik. Kérték a vodkát és az órát. A
puskákat és a lőszert is le kellett adjuk. A puskákat elvették és összetörték.
Reggel felköltöttek és kimentünk a
főútra, ott az oroszok még mindig vonultak folyamatosan nyugat fele. Minket visszakísértek észak Komáromba.
Emlékszem, hogy egy éjjel temetőbe a
sírok közt aludtunk, innen reggel vittek tovább. Közben a magyar katonák
számára az oroszok papírt adtak ki és
azt híresztelték, hogy hamarosan mehetnek haza. Két katona bekísért a
komáromi várba s a várba egy piros
nadrágos nagy beszédű orosz tiszt
elmondta, hogy senki se szökjön meg,
mert egy hét megfigyelés után mindenkit hazaengednek.
(Folytatjuk)

