
Több hónapos munka és sok-
sok ember összefogásának 
ered ményeként befejeződött a 

Kis boldogasszony-templom tornyának 
restaurálása,  a torony körüli térrendezés 
és drénezés. A munkálatokat a Teleki 
Alapítvány támogatásával Czimbalmos 
Attila restaurátor vezette. A munká-
latok végén Diószegi László, a Teleki 
Alapítvány igazgatója, Czimbalmos 
Attila restaurátor és Tövissi Zsolt mű-
építész tartott előadást október 11-én 
Göröcsfalván. 

A terepbejárást követően – amely 
során minden érdeklődő a szakemberek 
vezetésével nézhette meg az elvégzett 
munkát – a göröcsfalvi kultúrotthonban 
a munkafolyamatról tartottak tájékozta-
tót. Tövissi Zsolt műépítész arról beszélt, 
hogy a torony körül megtervezett dréne-
zési munka folyamán fi gyelembe kellett 

venni, hogy a beavatkozás ne változtassa 
meg a tér korábbi látványát, de a víz el-
vezetése is minél hatékonyabb legyen, a 
vizet minél távolabb lehessen tartani a 
templom falától. 

Czimbalmos Attila restaurátor hang-
súlyozta: a munkát a legjobb tudásuk 
szerint, körültekintően végezték el, en-
nek időtállósága azonban évek múlva 
fog megmutatkozni. A szakember egy-
ben arra is rávilágított, hogy a temp-
lomtorony lentről felfelé keskenyedik, 
így a felső párkányzatról lecsepegő víz a 
torony közepét áztatja. A következő idő-
szakban ezt a kérdést is meg kell oldani, 
hogy a falfestmények ne károsodjanak. 
A falakat ezúttal vízlepergető anyagok-
kal is kezelték, azonban a kezelést időn-
ként meg kell ismételni. 

 
 folytatás a 3. oldalon
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Összefogás 
a templomtorony körül

Gyümölcsöző 
testvértelepülési hálózat

A z elmúlt években egyre fon-
tosabbá váltak a test vér-

települési kapcsolataink. Csík rákos 
községnek jelenleg három település-
sel van hivatalos testvértelepülési 
szerződése, de célunk, hogy a törté-
nelmi Magyarország minden egy-
kori tájegységéről egy-egy település-
sel ilyen kapcsolatot alakítsunk ki. 
A legrégebbi kapcsolatunk a ma-
gyarországi Boda és Jászladány te-
lepülésekkel van, de a tavaly a dél-
vidéki Oromhegyessel is aláírtuk a 
megállapodást. A felvidéki Szilas 
településsel is egyre aktívabb kap-
csolat bontakozott ki. Kárpátalján 
is keressük a lehetőségét annak, 
hogy megtaláljuk a kapcsolatot. 

Úgy gondolom, hogy ezek a 
testvértelepülési kapcsolatok nagyon 
fontos színfoltjai községünk életének. 
Idén szinte minden testvértelepülé-
sünket sikerült meglátogatnunk, és 
abban a szerencsés helyzetben vol-
tunk, hogy ezek a látogatások pályá-
zatokból valósultak meg. Ezek az al-
kalmak lehetőséget biztosítanak arra, 
hogy megismerjük egymás kultúrá-
ját, hagyományait, életvitelét. Sokat 
tanulhatunk egymástól, így ez nem 
kidobott pénz és nem kidobott idő. A 
találkozóknak az elsődleges haszonél-
vezői azok, akik már kezdettől dolgoz-
tak rajta, és a testvértelepülési viszonyt 
komolyan gondolva, személyes kap-
csolatok révén is aktívan részt vesznek 
a programokban. Legutóbb Szilasra 
egy 38 fős küldöttséggel utaztunk ki, 
olyan személyekkel, akik tevékenyen 
bekapcsolódnak a civil fórumba, az 
itthoni programok szervezésébe.   

 folytatás az 5. oldalon
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Csíkrákos községből harminchárom gazda nyújtott be pályázatot a 
Pro Economica Alapítvány által meghirdetett kisértékű mezőgazda-
sági támogatási program kiírására. A pályázat keretében 15 ezer euró 
értékű támogatást lehet elnyerni, amelyből a gazdaságok moderni-
zálására nyílik lehetőség. A benyújtott pályázatok közül harminckét 
pályázatot bíráltak el pozitívan. A gazdák jelentős része, hetven szá-
zaléka traktor vásárlására nyújtott be támogatási kérést, de bálázó-
ra, rendsodróra, utánfutóra, kaszálógépre, kerti kisgépekre, szarvas-
marha és méhcsaládok vásárlására is kértek támogatást. A megítélt 
támogatások összértéke községszinten 14 734 012 lejnek megfelelő 
összeg. A gazdák pályázatainak megírásában, illetve ezek ügyinté-
zésében a polgármesteri hivatal nyújtott és nyújt támogatást. A Pro 
Economica Alapítvány közlése szerint a gazdákkal legkésőbb decem-
ber 10-ig kötnek szerződéseket, míg a kifi zetési kérelmeket december 
31-ig kell benyújtaniuk a pályázóknak. 

Szépkorúak köszöntése

Csíkrákos és Göröcsfalva szépkorú lakóit kö-
szöntötték október 20-án a településen. A 
Bogátalji Mozgalom szervezésében megtartott 
rendezvényre meghívást kapott minden het-
venedik életévét betöltött lakos. A vasárnapi 
ünnepi szentmisét követően a göröcsfalvi 
kultúrotthonban gyűltek össze a meghí-
vottak, ahol Császár Attila polgármester 
üdvözölte az ünnepelteket, majd kulturá-
lis műsorral köszöntötték a község lakóit. 
A Gerendely Férfi kórus mellett fellépett 
a Csalogány Néptánccsoport, ugyanakkor 
Regián Melinda tanítónő vezetésével rene-
szánsz táncokat adtak elő a negyedik osz-
tályos tanulók. A rendezvényen közel 190 
szépkorú vett részt, akik alap-élelmiszerek-
ből álló csomagot kaptak. Azok számára, 
akik ágyhoz kötöttek és ezért nem tudtak 
jelen lenni a köszöntésen, a csomagot ház-
hoz vitték, vagy a hivatalban vehették át. A 
rendezvény fő támogatója Hargita Megye 
Tanácsa, valamint Hargita Megye Tanácsá-
nak Szociális és Gyermekvédelmi Vezérigaz-
gatósága volt. 

Fűtéstámogatás
Október 15-től igényelhető a 
fűtéstámogatás a polgármesteri 
hivatalban. Idén azok a családok 
jogosultak a támogatásra, ahol az 
egy főre eső jövedelem nem ha-
ladja meg a 750 lejt. A támogatási 
kéréseket munkanapokon 9 és 13 
óra között lehet benyújtani a hi-
vatalnál. A szükséges iratok jegy-
zékéről a község honlapján (www.
rakos.ro) tájékozódhatnak. 

Falugyűlés
November 17-én, vasárnap a szent-
misét követően falugyűlés lesz a 
göröcsfalvi kultúrotthonban. 

Harminckét gazda fejlesztheti gazdaságát
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Összefogás a templomtorony körül

folytatás az 1. oldalról

A munkálatokat fi nanszírozó Te-
leki Alapítvány igazgatója, Diószegi 
László vetített-képes előadásában az 
elmúlt évek munkáiról számolt be a 
hallgatóságnak, kifejtve, hogy az ala-
pítvány a magyar kormány támogatá-
sával a Kárpát-medence egész területén 

műemlékek restaurálását, felújítását 
koordinálja. Láthattunk csodálatosan 
felújított, az enyészettől megmentett 
épületeket, amelyek anyaországi forrá-
sok nélkül soha nem kaphatták volna 
vissza régi pompájukat. Az előadás 
hallgatósága arra is választ kaphatott, 
hogy miért van szükség a Teleki Ala-
pítvány hozzáértő jelenlétére ezeknél 

a restaurálási, felújítási munkálatok-
nál. Diószegi László néhány hátbor-
zongató példával érzékeltette, hogy 
mi történik, ha hozzá nem értő kezek 
nyúlnak hozzá egy-egy műemléképü-
let felújításához. 

Diószegi László előadásában pél-
daértékűnek nevezte a helyiek össze-
fogását. Ugyanakkor elhangzott, hogy 
jövőben is folytatódnak a munkálatok 
a templom körül, és a templom külső 
tatarozására is sor kerülhet. 

A találkozón jelen volt Kedves 
Imre, a Gyulafehérvári Érsekség gaz-
dasági igazgatója, akinek külön is 
megköszönte, hogy az érsekség a mun-
kálatok idejére biztosította az állvány-
zatot, amely a torony köré volt építve.  

A helyi közösség nevében mondott 
köszönetet Császár Attila polgármester, 
aki ezúttal is külön értékelte azt, ahogy 
a lakók részt vettek az állványzat le- és 
felrakásakor szervezett kalákákban. 

A templomtorony és templom 
restaurálására, tatarozására 10 millió 
forintnak megfelelő összeg állt rendel-
kezésre.   

 (D.D.)

Befejezték a közvilágítás korsze-
rűsítési munkálatait a község 
területén. Az Országos Tele-

pülésfejlesztési Program keretében 
teljesen megújult a közvilágítási 
rendszer a faluban. Összesen 266 
darab LED lámpatestet szereltek fel 
a Tigra Will Kft . munkatársai. Az 
európai út mentén 37 darab 79 Watt 
teljesítményű lámpatest került az 

oszlopokra, a megyei út hosszán 59 
darab 29 Watt erősségű lámpatestet 
helyeztek el, a községi utak mentén 
152 darab 22,5 Watt teljesítményű 
világítótestet üzemeltek be. A Szé-
kely Vándor panzióhoz vezető út-
szakaszon 18 napelemes 24 Watt 
teljesítményű lámpát szereltek fel. A 
korszerűsítési munkálatok összérté-
ke 430 ezer lej.

LED-típusú közvilágítás 
a községben



4

Iskola

A Cserei Mihály Általános Iskola 

Már  javában benne vagyunk 
a 2019–2020-as tanév első 
félévében. Idén egy héttel 

hamarabb kezdődött a tanév, mint az 
előző években, de sikerült zökkenő-
mentesen előkészíteni a tantermeket 
tanulóink számára. Az első iskolai na-
pon ünnepi szentmisén vettünk részt, 
majd az ünnepélyes tanévnyitó után a 
tanítók, osztályfőnökök megtartották 
az első osztályfőnöki órát, a tanulók 
megkapták az órarendet, tehát már a 
második iskolai napra órarend szerint 
csomagolhattak. 

A VII. osztály kivételével sikerült 
minden osztályt ellátni érvényes  tan-
könyvekkel. Sajnos, a jelenlegi he-
tedikesek már előkészítős koruktól 
tankönyvek nélkül kezdték az új tan-
éveket, és most sincs kilátás arra, hogy 
a közeljövőben kézbe vehetnék a tíz 
tantárgyból hiányzó VII-es tanköny-
veket. Tudomásunk szerint a tanköny-
vek magyarra fordítása folyamatban 
van, de hogy mikor kerülnek nyom-
dába, az még talány. A román nyelv 
és irodalom tankönyv nyomtatása 
pedig valahol a közbeszerzési törvény 
botlasztóiban akadt el. A 2011-ben 
indult tantervreform első áldozata ez 
az évfolyam. A tanárok igyekeznek 
megoldásokat találni, beszerezni lega-
lább egy-egy román nyelvű példányt 
az új tankönyvekből, de nem könnyű 
feladat sem tanárnak, sem diáknak. 
Segítségünkre vannak a munkafüze-
tek, amelyek illeszkednek a tananyag-
hoz, de ezeket, sajnos, a szülőnek kell 
megvásárolnia. 

Az előző évekhez hasonló létszám-
mal indultak az osztályok.  Az öt ele-
mi osztályba (előkészítő osztálytól  
IV. osztályig) összesen 69 gyerme-
ket írattak be. Az előkészítő osztályt 
idén Szőcs Anna tanítónő indította a 
Göröcsfalvi Elemi Iskolában. Ugyan-
ott tanul tovább a III. osztály László 
Ede tanító vezetésével. A göröcsfalvi is-

kola is jól felszerelt, kellemes, otthonos 
környezetet biztosít az odajáró gyer-
mekek számára. A tanulók oda-vissza 
való  szállítását Göröcsfalvára, illetve 
Csíkrákosra az iskolabusz biztosítja. 
Vargyas Mihály, az iskolabusz vezetője 
pontos időben érkezik, és gondja van 
az autóbusz karbantartására. A III. 
osztályosok az idén is részt vehetnek 
Csíkszeredában az úszóprogramon, 
szállításukat szintén az iskolabusszal 
oldjuk meg. Az iskolabusz működte-
tése nagyon sokba kerül. Mindehhez 
a pénzalapot a helyi tanács biztosítja, 
amelyért köszönetemet fejezem ki ez-
úton is az iskola nevében.

Beindult a korcsolyaprogram is az 
előkészítős és elsős gyermekek számá-
ra. Őket ingyen szállítják az idén is a 
karcfalvi jégpályához és vissza.

A télire való tűzifa biztosítva van, 
viszont igen nagy gondunk, hogy a 
karbantartót, aki egyben a kazánfűtő 
is, baleset érte augusztus végén, és az-
óta sem jelentkezett senki a meghir-
detett helyettesítői állás betöltésére. 
Ez igen nagy gond, hisz a kazánfűtői 
feladatkör ellátásához képesítéssel ren-
delkező szakember alkalmazása köte-
lező, ezt törvény írja elő. Ideiglenesen 
Misi bácsi, az iskolabusz vezetője gyújt 
be reggelenként az óvodai és az iskolai 
kazánba, miután a gyermekek szállí-
tását befejezi, így reggelente hidegek 
a termek, fáznak a gyerekek és a pe-
dagógusok, míg aztán 10 óra tájban 
kezdenek kimelegedni az osztályok. 
Emellett az iskolánál a fát ki kell hor-
dani az udvarról a kazánházhoz. Ez-
úton is kérem a szülők segítségét, hogy 
valahogy megoldódjon ez a probléma. 
Télen a karbantartó ezt hetente egy-
szer lovakkal, szekérrel oldotta meg.

Az óvodánál szülői segítséggel fel-
vágtak, elraktak mintegy három öl fát. 
Ez is nagy segítség. Köszönjük Fodor 
Gábor és Nagy Barna szülőknek és 
Both Sanyi bácsinak a segítséget!

A gimnáziumi osztályokba 54 
gyermek jár (16, 13, 13, 12).  Bizony 
eléggé kis létszámú osztályok, lehet-
nének kétszer, háromszor ennyien is, 
de hát Csíkrákoson évente kb. ennyi 
gyermek születik. 

Tavaly tíz tanuló végzett a VIII. 
osztályban. Ők 12-en indultak első 
osztályban, de egy tanuló abbahagy-
ta a tanulmányait, egy tanulót pedig 

nyolcadik osztály elején csíkszeredai 
iskolába írattak. Mind a tízen letették 
a záróvizsgát, valamivel jobb eredmé-
nyekkel, mint az előző év végzősei, de 
van még mit újragondolni. Az osztály 
átlagmédiái: román: 3,78, matemati-
ka 4,38, magyar: 7,53, osztályátlag: 
5,23.  Átmenési %: román 20%, ma-
tematika 50%, magyar 100%. Magyar 
nyelv és irodalomból egy 9.25-ös jegy 
is született, ami dicséretes. Mind a tíz 
tanulónak sikerült már első körben 

„ Az idei tanév 
változásokat hozott 
a IX. osztályba való 

iratkozásokat 
illetően is.  

A Tanügy minisz-
térium rendelete szerint  

csak azok a tanulók 
iratkozhatnak líceumi, 
szaklíceumi osztályok-

ba, akik mindhárom 
vizsgatantárgyból elérik 

az 5-ös átmenő jegyet 
a záróvizsgán. ”
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jelenlegi helyzetéről
bejutnia az általa választott szakis-
kolába, illetve szaklíceumi, líceumi 
osztályba. Az ERDELYSTADT sta-
tisztika szerint iskolánk az országos 
listán a  427 magyar tannyelvű isko-
la között a 255. helyen áll a vizsga-
eredmények szerint, ami közepesnek 
mondható, de igyekezni fogunk 
előkelőbb helyre kerülni. Amint azt 
az ERDELYSTADT statisztika mu-
tatja, az ilyen kis létszámú osztályok 
átlagos eredménye gyengébb, mint a 
nagy létszámú osztályoké. Viszont, 
ha az iskola szakképzett pedagógu-
sokkal való ellátottságát tekintjük, 
jobb eredményekre számítanánk. 
Ugyanis iskolánk minden tanítója, 
tanára szakképzett pedagógus, több-
ségük I-es tanügyi fokozattal, úgy, 
hogy ilyen szempontból jól állunk 
sok más Hargita megyei iskolához 
mérten. De mint tudjuk, kettőn áll a 
vásár. A gyermek fejébe nem lehet a 
tudást beletölteni, ha ő nem akarja. 

A vizsgatantárgyakból ingyenes 
felkészítőket tartanak szakos tanára-
ink, már októbertől. Remélem, tanu-
lóink is komolyan veszik a vizsgára 
való felkészülést, és kihasználják úgy a 
tanórákat, mint a felkészítő órákat.

Az idei tanév változásokat hozott 
a IX. osztályba való iratkozásokat 
illetően is.  A Tanügyminisztérium 
rendelete szerint, csak azok a tanulók 
iratkozhatnak líceumi, szaklíceumi 
osztályokba, akik mindhárom vizs-
gatantárgyból elérik az 5-ös átmenő 
jegyet a záróvizsgán.  A másik nagy 
változtatás a tanév felosztása: a 2019–
2020-as tanév is két félévből áll, de az 
első félév december 20-án befejező-
dik. Tehát ez egy rövidebb, 15 hetes 
félév lesz, úgy, hogy hamarosan követ-
keznek a dolgozatírások a gimnáziumi 
osztályokban. A második félév január 
13-tól június 12-ig tart. A VIII. osz-
tályosok egy héttel hamarabb, azaz 
2020. június 5-én fejezik be a tanévet.

A téli vakáció 2019. december 
21-től 2020. január 12-ig tart. A tava-
szi vakáció 2020 április 4. és április 21. 
között lesz. 

Az október végén tartott Iskola 
másként hét keretében az V–VIII. 
osztályos tanulók többek között egy 
két napos Erdei iskolában vettek részt 
a Madarasi Hargitán, ahol megismer-
kedhettek a Rákosi Sáté különleges, 
természeti ritkaságnak számító, jégkor-
szakbeli növény- és állatvilágával, vala-
mint ellátogattak az ivói Vadasparkba 
is. Az iskola egyesületének a Bethlen 
Gábor Alaphoz benyújtott ezirányú 
pályázatát 250 000 Ft-tal támogatta a 
BGA, illetve a Magyar Kormány.

Röviden az óvodai csoportokról 
is: az idén is két csoport indult, egy 
normál csoport 26, és egy napközis 
csoport 31-es létszámmal. Örülünk 
annak, hogy ilyen szép számban van-
nak, de  nem könnyű az óvónők dolga 
ilyen népes csoportokban, különösen, 
ha azt nézzük, hogy több gyerek még 
nem töltötte be a harmadik életévét, és 
van olyan is, aki még nem szobatiszta, 
pelenkázni kell, pedig dada alkalma-
zására nincs lehetőség. Jelenleg Both-
Fodor Brigitta, aki ellátja ezt a feladat-
kört is a takarítói munka mellett, 0,75 
normával.  

Az óvoda berendezése az elmúlt 
tanévben szép, új bútorzattal, szek-
rénykékkel, didaktikai eszközökkel 
bővült, és tanévkezdésre felépült az új 
játszótér is a régi mellé, mindez a Ma-
gyar Kormány támogatásával.  Ezúttal 
is köszönjük a támogatást!

A 2019–2020-as tanévre is sok 
színes nevelési programot terveztünk, 
amelyekkel kicsit változatosabbá, 
vonzóbbá tehetjük az iskolát. Ezekről 
rendszeresen beszámolunk az iskola 
Facebook-oldalán, és lehetőség szerint 
a faluújságban is.

Pálosi Veronika 
igazgató

folytatás az 1. oldalról
Arra törekszünk, hogy minél 

több ember részt tudjon venni ezek-
ben, hogy a személyes kapcsolatok el 
tudjanak mélyülni. A rendszer nyi-
tott, bárki, aki be szeretne kapcsolód-
ni a hálózatba, lehetőséget kap rá. 
Jászladányon találkoztunk a testvér-
települések képviselőivel és megerősí-
tettük azon szándékunkat, hogy ke-
ressük az együttműködés lehetőségét 
az élet minden területén, nem csak 
gazdasági vagy kulturális vonalon. 

A testvér-településeken láttuk jó 
példáit az együttműködéseknek: pél-
dául Bodán van egy szövetkezeti rend-
szer, ami akár itthon is működtethető 
lenne, de sajnos, nálunk e téren még 
gyermekcipőben járunk.  Éppen ezért 
is fontos, hogy lássuk, miként jutottak 
el ők az  A pontból a B pontba. A közös 
együttműködésekből egy gyümölcsöző 
testvér-települési hálózatot lehet kiépí-
teni, az egész közösség javára. 

Császár Attila

Gyümölcsöző 
testvértelepülési hálózat

Adók: igyekezni kell 
a befizetéssel

Aki még nem fi zette be az idei 
évre szóló adóját, az minél előbb 
tegye meg, mivel szeptember 30-
án lejárt az adók befi zetésének 
határideje. Azoknak a személyek-
nek, akik ezt követően fi zetik ki 
adójukat, büntetőkamatot kell 
fi zetniük a teljes érték után. Az 
adókat továbbra is be lehet fi zetni 
a polgármesteri hivatalban kész-
pénzzel vagy bankkártyával, de 
lehetőség van az adók befi zetésére 
a ghiseul.ro oldalon keresztül is. 
A helyi adókat közel hatvan szá-
zalékban fi zették be mostanig, a 
kintlévőség eléri a 100 ezer lejt. 
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Kitekintő

„Volt egyszer, hol nem volt...” Így kezdődnek a me-
sék. Így kezdi örökszép meséit Benedek Elek, a 
nagy mesemondó is. 2005 tavaszán a Magyar 

Olvasástársaság felhívással fordult mindazokhoz, akiknek 
fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség 
továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a kezdemé-
nyezéshez, amely szerint szeptember 30. – Benedek Elek szüle-
tésnapja – legyen a népmese napja.

A népmese napját első ízben 2005. szeptember 30-án ren-
dezték meg. A nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a 
pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint 
a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a napon megkülön-
böztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más 
népek meséi felé.

A népmese napja immár határokon átívelő mozgalom. 
Hírét viszi a helyi rendezvényeknek, és összekapcsolja a közös 
ünneplés jegyében a népmesét szeretőket.

A Cserei Mihály Általános Iskola II. osztályának tanulói is 
készültek erre a napra. Csoportos munkában rajzokat készí-
tettek a „Nem fogadott szót a kiskakas” című népmeséről. A 
rajzokat  meséléssel egybekötve mutatták be. A gyerekek me-
seillusztrációi is szembetűnően kifejezték, hogy az egyes ala-
kok, a mesét hallgató számára kézzelfoghatóan és plasztikusan 
ábrázolhatók minden felszínes jellemzés ellenére.

Ezt követően az osztályteremben különböző mesés felada-
tokat játszottunk: többek között a gyerekek meserejtvényt ké-
szítettek Benedek Elekről. Benedek Elekről, akinek a meséiből 
a gyermekek optimizmust sajátítanak el és azt a mesei etikát, 
amelynek alapjai, ahogy Faragó József megállapította: „a szü-
lők és testvérek szeretete, az öregek tisztelete, az igazmondás, az 
adott szó szentsége, a jótékonyság viszonzása, a gyöngék, az el-
esettek megsegítése, a jó jutalma, a gonosz büntetése, az elnyo-
mott kicsi győzelme az elnyomó naggyal szemben, a pozitív 

hős diadala a negatív hős felett.” Villámkérdések következtek: 
Hétmérföldes csizmában Meseországba utaztunk. Útközben 
találkoztunk egy-egy mesehőssel, aki röviden bemutatkozott 
nekünk. Az volt a feladatuk, hogy a rövid ismertetésből felis-
merjék, melyik meséről van szó. Népmese-totóval folytattuk: 
kérdéseket kaptak három válaszlehetőséggel. Ehhez a játékhoz 
13 mesét kellett ismerjenek ahhoz, hogy helyesen válaszolja-
nak. Ezután apróhirdetéseket olvastam fel, és ki kellett találják, 
hogy melyik meséből valók. 

 Íme egy kis ízelítő: 1) Fűző, pántlika, alma kapható! Aki 
nálam vásárol, nem éli túl; 2) Lencse válogatását hamuból is 
vállalom!; 3) Régi, rozsdás lámpa fényesítését vállalom; 4) El-
adó két kis ökör! Megtekinthetők, de csak nagyítón keresztül; 5) 

Szövést, fonást toronyszobámban vállalok, ha tud rá várni 100 
évig; 6) Egy kislány kosárral ebédhordást vállal erdőn keresztül 
is! Mesecímek javítása következett. Helytelenül mondtam a 
címeket, a tanulóknak csoportmunkában kellett kijavítaniuk. 
Pl.:  Piroska és a medve, Hófehérke és a négy törpe, Karcsi és Ju-
liska, A vizes hableány, A császár nyúlruhája, A magasra nőtt 
fa, Porcipőke. Beszéltünk a mese műfaj-csoportjairól: tündér-, 
varázs-, tréfás-, állat-, hazugság-,novella-, láncmesékről. 

Ez a beszélgetés előremozdította a gyerekek erkölcsi tulaj-
donságainak kialakulását. Mert a mese a jó és a rossz egysze-
rű alapgondolatából él. A jó az mindig az igazi, az igazságos, 
a hasznos, a szorgalmas, a bátor, aki nehézségek és áldozatok 
árán is felülkerekedik. Az az igazán jó mese, amelyikben a jó 
és a rossz egyértelműen különválik, vagy  amelyik olyan prob-
lémákat hordoz, amelyek a gyermek életében is előfordulhat-
nak, illetve  amelyekben felismerheti saját családi viszonyait, és 
átélt konfliktusaira, azok feloldására válasz kap. 

Tehát: A gyerekeknek mese kell! – és a felnőtteknek sem 
ártana…

 Birta Tünde tanító néni

A népmese napja

ERŐD-program az iskolában. A csíkrákosi Cserei Mihály 
Általános Iskola bekapcsolódott a Juventutti Alapítvány ál-
tal meghirdetett, négy évre tervezett ERŐD-programba. 
Az ERŐD – Iskolai erőszak-megelőző program egy moz-
gásos tevékenységeken, játékokon, tapasztalati élményszerű 
témafeldolgozáson alapuló, kognitív és szociális készségeket 
fejlesztő erőszak-megelőző foglalkozássorozat a csíkszeredai 
és környékbeli 5. osztályos diákok számára. A program és a 
foglalkozások fő célja a gyermekek készségeinek fejlesztése 
(magabiztosság, önbizalom, önismeret, önreflexió, elfoga-
dás, tolerancia, relaxáció, önkontroll, fegyelem, empátia, 

érzelemfelismerés, metakommunikáció, térbeli tudatosság, 
dühkezelés) izgalmas, szórakoztató, játékos gyakorlatok 
révén. A foglalkozások során a gyermek erőssége, szociális 
készsége és kreativitása is érvényesül. A különböző kész-
ségek egyéni fejlesztése, valamint az osztályközösség 
építése, a csapatösszetartás erősítése mind egyazon célt 
szolgálnak: hosszú távon megelőzni az iskolán belüli 
kortárs-bántalmazást, és egy biztonságos, egészséges is-
kolai légkört kialakítani.

 
 Pálosi Veronika
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Tükör

Hogy is kezdődött? Mint minden kisebb gyerek a 
családban, én is mindig a nővérem nyakán lógtam, 
és ez ‘98 nyarán sem történt másképp, szerencsé-

re. Izgalommal, kíváncsisággal indultam a táborba, hisz nem 
tudtam elképzelni, hogy  vajon mit is rejteget maga a cserké-
szet. Barátságosan és énekszóval vártak a többiek a Dörrencs 
tetején, úgyhogy máris oldódott a hangulat. Kicsit sem csa-
lódtam, lassanként felfedeztem a cserkészet apró bájait, és a 
sok ismeretlen dolog annyi új élményt adott, hogy akkor és 
ott beleszerettem ebbe az életformába.

Hogyan folytatódott? Itt és a következő táborokban 
sokat tanultam úgy a cserkészetről, mint önmagamról. 
A cserkészekkel együtt felfedeztük a természet szépsé-
geit, játékosan tanultunk, neveltek és neveltünk mind a 
fegyelemre, mind a tiszteletadásra, itt tanultam meg al-
kalmazkodni másokhoz, megtanultam, hogyan kell csa-
patban dolgozni, segíteni önzetlenül. A természet iránti 
szeretetem, a nomád életmód, a valahova tartozás érzése 
az évek során a második családommá tette a cserkésze-
tet. Ezekben a táborokban ismerkedtem meg azokkal az 
emberekkel, akikkel a mai napig barátságban vagyok, és 
elmondhatom, hogy a legjobb baráti társaság verődött 
össze a jó kis csapatból. Ezért vagyok talán a leghálásabb a 
cserkészetnek, hisz a legjobb barátaimat adta, ezért is nőtt 
úgy a szívemhez a mai napig.

Legjobb tábori élmény?  Rengeteg van. Minden tábor 
valami mást adott, sok minden az ember szívéhez nő az 
évek során, de talán a megszokott apró dolgok a legjobban: 
Várpataka, ami a  legszebb erdőrész lett számunkra, a túrá-
zások a Madarasi Hargitára, amikor az erdő a csatakiáltá-
sainktól volt hangos, az esti csillagnézések, a rohampályák, 
ahol nem az volt a legboldogabb, aki a leggyorsabban telje-
sített, hanem akinek a legsárosabban sikerült a végén befut-
ni, a mosakodások a hideg Várpatakban, az egymásra való 
odafi gyelés, a rengeteg játék és „bolondos” mesék az esti 
tábortüzeknél, a sátrazás, főleg, amikor sikerült a legdom-
bosabb helyre felverni a sátrat és reggel mindig a sátoron 
kívül ébredtél, az, amikor olyan éhes voltál,  hogy mindent 
fel tudnál volna falni, de az őrsöd rendetlenül állt és csak 
utolsónak engedett be a konyhára a napos tiszt, az éjjeli ci-
pőelcsenések, a közös munka, ami énekszó mellett folyt, a 
pogányvári csalóka háborúk, „a túrós és túratlan” laska, az 
őrangyalozás, az éjjeli őrködés, amikor minden farecsegés-
től megijedtünk, és a legszebb táborkapunk.

Remélem, e sorokat elolvasva mindenkinek (cserké-
szeknek és nem csak) felelevenedett pár kedves cserkész-
tábori emléke. 

Vrâncean Renáta, a következőben a te legjobb élmé-
nyeidről is szívesen olvasnánk! Jó munkát! 

Both Réka

„Második családommá vált 
a cserkészet”
Cserkészemlékek 3.
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Októberben több alkalommal 
is telt házas rendezvény hely-
színe volt a csíkrákosi kultúr-

otthon. Ezúttal a Hagyományok Háza 
és a Hargita Megyei Kulturális Köz-
pont támogatásával a Zenélő Székely-
föld rendezvény keretében látogatott 
el hozzánk a Karmazsin Népi Együttes. 
Az egyórás előadás alatt megismerhet-
tük Gyergyószék népzenéjét, a térség 
népviseletét, néptáncát, és egy kis ízelí-
tőt is kaptunk a térség anekdotáiból. Az 
előadást éjszakába nyúló táncház kö-
vette. A rendezvény alkalmat teremtett 
arra, hogy a helyi néptáncegyütteseink 
táncosai is még közelebb kerüljenek 
a tánchoz, népi kultúrához, és azok is 
kedvet kaptak a tánctanuláshoz, akik 

eddig nem vettek részt a mozgalom-
ban. Október 22-én, kedden a Hargita 
Víz „Közösségi Fejlesztési Egyesület” és 
a Harvíz Rt. megalakulásának tízéves 

évfordulója adott alkalmat arra, hogy a 
Hargita Nemzeti Székely Népi Együt-
tes folklórműsorát láthassa a helyi kö-
zönség.  

Egymást követték a néptáncelőadások

Idén Csíkvacsárcsi volt a házi-
gazdája a kilencedik alkalommal 
megrendezett Felcsíki Tűzoltó 

Vándorkupának. Az október 5-én 
megtartott versenyen a Csíkrákosi–
Göröcsfalvi Önkéntes Tűzoltók mel-
lett rész vettek csíkcsicsói, madéfalvi, 
csíkmadarasi, csíkdánfalvi, karcfalvi, 
csíkjenőfalvi, csíkszenttamási és csík-
szentdomokosi tűzoltók. 

Újdonságnak számított, hogy idén 
vegyes csapatokban kellett rajthoz áll-
niuk a versenyzőknek, így nem egy-
egy település önkéntesei versengtek 
egymással, hanem azt is bizonyítaniuk 
kellett az önkéntes tűzoltóknak, hogy 
miként tudnak egymás keze alá dolgoz-
ni. A verseny közösségformáló erejét 
hangsúlyozta érdeklődésünkre Vizoli 

Miklós alpolgármester is. Az idei ve-
télkedőn a község huszonhat önkéntes 
tűzoltójából tizenkettő tudott jelen 
lenni. A következő felcsíki vándorku-
pának a csíkrákosi–göröcsfalvi csapat 
lesz a házigazdája.

Felcsíki önkéntes tűzoltók versenye
Védőfelszerelés
pályázatból  

A Bogátalji Mozgalomnak a Csík 
Leader Egyesülethez benyújtott sikeres 
pályázata révén 10 ezer euró értékben 
vásárolhatnak védőfelszerelést és lég-
zőkészülékeket a  helyi önkéntes tűzoltó 
alakulatnak. A nyertes pályázatból er-
dőtüzeknél használatos háti permete-
zőket is beszereznek. 


