
Közel tízezer facsemetét ültettek 
el a csíkrákosi Pogányvár Köz-
birtokosság két évvel ezelőtt 

leégett területére csíkrákosi, göröcsfalvi, 
csíkszeredai és szegedi diákok. A május 
első napjaiban végzett ültetés sok szem-
pont emlékezetes marad a diákoknak, 
kísérő tanároknak és a munkát koordi-
náló erdészeknek is. A zord, de csemete-
ültetéshez kedvező időjárás lehetőséget 
adott a tanulóknak, hogy a gyakorlatban 
is megtapasztalják milyen a hegyoldalba 
csemetét ültetni, a jövő nemzedékek szá-
mára erdőt telepíteni. A munkálatokat 
a segesvári székhelyű Mihai Eminescu 
Trust támogatta, akivel az erdészeten ke-
resztül vette fel a kapcsolatot a Pogány-
vár Közbirtokosság.   

Több mind tíz kilométerrel elhagy-
tam a Csíkrákos határát és a Hargita ol-
dalán kapaszkodom a jól járható úton. 
Egy-egy útelágazásnál a Bogát Ön-
kormányzati Társulás  által állíttatott 

turisztikai jelzőtáblák mutatják, hogy 
éppen merre kell menni. Egy jó dara-
big a Kecskevész és Pogányvár irányt 
kell követni, majd csak a Pogányvár 
jelzést követem. A Pogányvár közelé-
ben járok, amikor Tamás Lajossal, a 
csíkrákosi közbirtokosság elnökével 
találkozom. Közel két kilométeres sza-
kaszon az erdő között vezet az út. Itt 
már csak négy-kerék meghajtással lehet 
kapaszkodni. Két évvel ezelőtt, amikor 
a tűzeset volt, akkor a tűzoltó autók ki 
tudtak jönni, mert akkor volt megjavít-
va az út – tudom meg a közbirtokosság 
elnökétől. Még lent a medencében is ér-
ződik, hogy csak csíkiasan érkezett meg 
a tavasz, de itt a hegytető közelében 
biza még fehérlik az erdő. A fák között 
az áfonyakóró is csak most kezdi bonta-
ni leveleit. A hideg ellenére már néhány 
virágocska is jelzi, hogy itt a magasban 
is tavasz van.

folytatás a 4. oldalon

                         | Csíkrákos község lapja     | 2019. április–május

Erdőültetés a jövőnekKésői költségvetés
A költségvetés sarokszámainak 
ismerete nélkül kellett dolgozniuk 
az év első három hónapjában a 
romániai közigazgatási intézmé-
nyeknek. Csíkrákos Községben is 
úgy kellett gazdálkodni, hogy nem 
tudták, mekkora összeg áll majd 
a Göröcsfalva és Rákos rendelke-
zésére 2019-ben. Az idei költség-
vetési mutatókról Császár Attila 
polgármester számol be. 

Úgy vélem, hogy a késlekedés-
nek bizonyos előnyei is 

vannak. Az év első hónapjaiban 
nagyobb beruházásokra nem köl-
töttünk (nem mertünk költeni), 
így az első negyedévben felhalmo-
zódott összegek most elérhetővé 
váltak. Ebből az elkezdett beru-
házásokat, a sürgetőbb kiadásokat 
tudjuk most fedezni, ugyanakkor 
azt is látjuk, hogy ilyen körülmé-
nyek között is végesek az összegek. 
A polgármesteri hivatal és az iskola 
működési költségei az összköltség-
vetésünk 67 százalékát emésztik fel. 
A költségvetési törvény előír egy 
minimum költségvetést mindegyik 
község számára. Nyilván ez az elő-
írás a legkisebb községeknek kedvez. 
A tavalyi költségvetésünk 1 920 000 
lejről indult, az idei 2 000 000 lejről, 
tehát kaptunk 80 000 lejt a tavaly-
hoz képest. A többlet mellé viszont 
kaptunk egy 400 000 lejes kiadási 
tételt: a beteggondozók bérét teljes 
egészében a helyi költségvetésből 
kell fedezni.         folytatás a 3. oldalon
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községi figyelő

Törvényszéki eljárás tarlóégetésért

Idén tavasszal ismét több helyszínen gondot okozott a tarló-
tűz. A Bogát hátánál, a Rákos vize mellett 5 hektár, a Sósré-
ten 10 hektár terület égett le. A felelőtlen tarlóégetéssel nem 
csak a területalapú támogatások kerülnek veszélybe. Terü-
leteink nagy része a Natura 2000 természetvédelmi terület 
részét is képezi, és az ilyen területeken a tarlóégetés nemcsak 
tetemes, akár 3 ezer lejt is elérő pénzbüntetéssel jár, de tör-
vényszéki eljárást is maga után vonhat.  

Parkoló az iskola előtt

Új parkolóhelyeket alakítottak ki  a göröcs-
falvi iskola előtt. A legalább harminc autó 
számára biztonságos megállást biztosí-
tó parkolók részben kalákával, másrészt a 
göröcsfalvi Kokojzavész Közbirtokosság, a 
csík rákosi Pogányvár közbirtokosság, a Pol-
gármesteri Hivatal és az önkormányzati kép-
viselők támogatásával készült el.

Szemétszállítás Csíkrákoson 
és Göröcsfalván

Június: 6. és 20.
Július: 4. és 18.

Drénezés a templom körül

A 2000-es években felújított, különös falképekkel díszített csíkrákosi 
templomtorony állapotának romlását elsősorban az okozza, hogy az 
épület vízelvezetése nem történt meg. Ezt a problémát szünteti meg a 
műemléktemplom nemrégiben megkezdett drénezése. – Ez a munká-
lat egy egészséges együttműködés révén, a megyei önkormányzat, a két 
közbirtokosság és a helyi tanács közös finanszírozásával valósulhat meg 
– tájékoztatott Császár Attila polgármester. – A mintegy 90.000 lejes 
összköltségű munkálat során nem csak a torony környezetéből, hanem a 
templom teljes területéről megtörténik a vízelvezetés. Ugyanakkor szép 
járdák is készülnek.
Amint a községvezető elmondta, a vízelvezetés elvégzéséhez szükséges bu-
karesti engedélyeket már beszerezték. A kivitelezés során el kell költöztet-
niük egy sáncot, és teljesen el kell vezetniük a vizet a templomhajótól.
– Ha önerőből megszüntetjük az állagromlást kiváltó okot, a nedvességet 
és a párafelszívást, akkor a torony újrarestauráláshoz magyarországi finan-
szírozásra is számíthatunk – hangsúlyozta Császár Attila, hozzátéve, hogy 
a már megkezdett munkálatok kivitelezési határideje egy hónap. 
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Kitekintő

Késői költségvetéssel „segítették” 
a túlélést
folytatás az 1. oldalról
Ami a visszaosztott összegeket illeti: 
a megyei önkormányzat egészen más 
koncepciót követ az idei évben: vagyis 
csak az a település kap pénzt, ahol va-
lós megvalósítás körvonalazódik illetve 
azok, ahol nagy baj van. Mi legtöbb 200 
000 lejt kaphatunk. 

Ettől függetlenül bizakodó vagyok. 
Egyre javul az együttműködésünk a 
közbirtokosságokkal, és örvendetes, 
hogy nagyon sok mindent közösen 
tervezünk el, illetve támogatják elkép-
zeléseinket. Ilyen közös megvalósítás a 
göröcsfalvi park, amit Húsvétra kiala-
kítottunk, és a parkolóval átellenben 
tervezett kerítés, amit a szeptemberi 
búcsúra szeretnénk elkészíteni. Hason-
ló együttműködéssel készül a rákosi 
iskolánál a fásszín is. Nagy segítség ez 
most, amikor az önkormányzatnak úgy 
a humán, mint a pénzügyi erőforrásait 
a futó uniós pályázatok szolgálatába 
kell rendelnie. A határidők sürgetnek, 
a közbeszerzések pedig eléggé elhú-
zódtak. Az uniós pályázatok nagyobb 
kiadásokat követelnek, így a kisebb, de 
annál látványosabb, összefogást igény-

lő, a település arculatát meghatározó 
beruházásokra nem tudtunk volna sa-
ját erőforrásból elegendő pénzt előte-
remteni. Ezért is fontos a közbirtokos-
ságok aktív szerepvállalása. 

Jelenleg két, 1-1 millió euró értékű 
pályázatunk van folyamatban. Az egyik 
út esetében a vasúti sínekkel párhuza-
mosan zajlanak a munkálatok, ezért 
egyetlen dokumentáció elkészítése 30 

ezer lejbe kerül. Ezt egy szakcégnek 
kell láttamoznia, és esetleg műszaki ja-
vaslatokat tennie, hogy a vasúti övezet-
ben milyen jellegű munkálatokat lehet 
az előre megtervezett munkálatokból 
megvalósítani. Tehát ez csak egy kü-
lön kicsi terv, amiből két darabra van 
szükség, és 60 000 lejre rúg a két pályá-
zatnál. A költségvetés szűkösségét ez is 
érzékelteti. 

Május 26-án választás és népszavazás lesz

Románia Európai Uniós csatlakozása óta harmadik al-
kalommal került sor olyan voksolásra, amelynek eredmé-
nyeként képviselőket választunk az Európai Parlamentbe. 
Idén május 23–26-án zajlanak a választások Európa-szerte. 
Minden ország a saját választási törvényeinek megfelelően 
szervezi meg a választást. Nálunk május 26-án vasárnap a 
már megszokott helyszíneken – Göröcsfalván és Rákoson is  
– lesznek a szavazó körzetek, ahol vasárnap 7–21 óra között 
várják a szavazópolgárokat. A községi választói névjegyzékén 
ezúttal 1313 szavazópolgár szerepel. Fontos: ahhoz, hogy 
élni tudjanak szavazati jogukkal, a szavazókörzetbe maguk-
kal kell hozniuk az érvényes személyi igazolványukat. 

Mivel aznap elsőáldozás is van, kérjék meg a vendégeket, 
hogy hozzák a személyit és jöjjenek szavazni (is)! Az Euró-
pai Parlamenti képviselők megválasztása mellett országos 
népszavazás is zajlik, ezért erre vonatkozóan is szavazólapot 
kapnak a választók. Mindkét kérdés igazságügyi témákra vo-
natkozik. A két kérdés: „Egyetért-e a korrupciós bűntetteket 
elkövetők amnesztiában részesítésének betiltásával?” „Egyet-
ért-e annak megtiltásával, hogy a kormány a bűncselekmények 
témakörét, a büntetéseket, valamint az igazságszolgáltatás 
megszervezését érintő sürgősségi rendeleteket adjon ki, illetve 
azzal, hogy terjesszék ki a sürgősségi kormányrendeletek alkot-
mánybíróságon való megtámadására jogosultak körét?”
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Figyelő

Erdőültetés a jövőnek

folytatás az 1. oldalról
A leégett erdős-rész közelében üst-

ben készül a meleg étel, amit a dolgos 
fiatalok kiérdemelnek. Közben az ol-
dalban egész népes csapat ülteti az apró 
csemetéket. 

Időközönként hallatszik, amint a 
kapa egy-egy kőbe talál. Nem könnyű 
a terep, de a fenyő itt is képes megka-
paszkodni. Csak körül kell nézni...

A látvány egyedi. Erről beszélnek 
azok a diákok is, akik leginkább a sík-
sághoz vannak szokva; most Szegedről 
érkeztek és részt vesznek a szakmai gya-
korlaton.

Volford Tibor egyike a szegedi 
Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola  
diákjainak. Megerősíti, hogy tényleg 
egyedi élményben van részük. Aztán 
kiderül, percekkel korábban arról be-
szélgettek a vezető tanárral, hogy ta-
lán vissza kéne később is jöjjenek erre 
a helyre, hogy megnézzék, mekkorát 
nőttek a csemeték.

János Levente, a csíkszeredai erdészet 
vezetője is részt vett a csemeteültetésen. 

Meglátása szerint a helyi iskola tanulói a 
jövendőbeli tulajdonosokat képviselik. 
A csíkszeredai Venczel József Szakkö-
zépiskola tanulói a következő szakem-
ber generációhoz tartoznak, míg a sze-
gedi diákok lehetnek a hírnökök, akik a 
világ és Európa felé viszik a hírt, hogy mi 
Székelyföldön nem csak vágjuk, írtjuk 
az erdőt, hanem vissza is ültetjük. Az 
erdészet vezetője, aki kollégaival együtt 
részt vesz az ültetés szakmai irányításá-
ban, úgy véli, hogy most a jövő számára 
is bizonyítják, hogy Székelyföldön fenn-
tartható erdőgazdálkodás folyik.

Az csemeteültetésen a Csíkrákosi 
Cserei Mihály Általános iskola 5-8 osz-
tályos diákjai vannak jelen. Bodor An-
namária tanárnő szerint a diákok szá-
mára azért is jó, hogy bekapcsolódtak a 
programba, mert amiért az ember meg-
dolgozik, azt megbecsüli. Ugyanakkor 
majd a tanórák keretében is tudatosítani 
lehet ennek a programnak a fontosságát 
– fogalmazott a tanárnő.

Popovics Angéla Tünde, testnevelés 
szakos tanár úgy véli, hogy ez a tevé-

kenység is segíthet abban, hogy a diá-
kok megbecsüljék az erdőt. A fáradt-
ságos munka után, gondolom, hogy 
ráébrednek arra, hogy következőben 
nem bántják a fát, nem húzatják le az 
erdőből fát, és ezzel tudatosul bennük 
a felelősség is.

A segesvári székhelyű Mihai Emi-
nescu Trust már több éve szerepet 
vállal újraerdősítésekben. Kádár Ti-
bor-Sándortól, az alapítvány koordi-
nátorától megtudtuk, hogy olyan terü-
leteken segítik a visszatelepítést, ahol a 
tulajdonost valamilyen kár érte. Mivel 
a csíkrákosi közbirtokosság területén er-
dőtűz volt, így kerületek kapcsolatba az 
alapítvánnyal. A támogatási feltétek kö-
zött szerepel az is, hogy a tevékenység-
be be kell kapcsolni a helyi iskolásokat. 
„Fontosnak tartjuk, hogy míg itt a kis 
facsemetéket elültetjük, addig a gyere-
kek fejében is ültessük el azokat a gon-
dolatokat, amiket fontosnak tartunk a 
természettel, erdővel kapcsolatosan”– 
fogalmazott Kádár Tibor.  

Daczó Dénes
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Kitekintő

Több szinten zajlanak a munkálatok

Társulni jó, társulni kell!

Több szinten is zajlik a gázvezetés 
előkészítése Csíkrákos, Göröcsfalva, 
Madéfalva és Csíkcsicsó településeken. 
Bár a földgáz bevezetésének története 
még a nagyközség idejére nyúlik vissza, 
az utóbbi két évben jelentős lépéseket 
tettek a falvak azért, hogy minél előbb 
kigyúljon a földgáz a háztartásokban, 
az intézményeknél, a vállalkozásoknál. 
A jelenlegi helyzetet Szentes Csaba is-
merteti.

A három község különválása előtt 
már a vezetékek egy része föld 
alá került, a szolgáltatót is kivá-

lasztották, mégis elölről kellett kezdeni a 
beruházást. A törvénykezés változásával 
a korábbi tervek elavultak, a már lefekte-
tett vezetékeket pedig az időközben vég-
zett víz- és csatornahálózati munkálatok 
rongálták meg.  Az elmúlt években újra 
és újra előkerült a gázbevezetés témája, 
amihez a fa árának jelentős emelkedése 
is hozzájárult. Igazából szeretnénk a la-
kosság számára elérhetővé tenni minél 
több energiaforrást, hogy a választhassa-
nak a minél hatékonyabb, olcsóbb vagy 
kézenfekvőbb energiaforrások közül. 
Ez a fő szempont, ami miatt újra elő-

került a földgáz témája.  Újra elővettük 
a terveket, beszélgettünk a tervezővel, 
építővel. Próbáltuk feltérképezni a régi 
vezetékeket, helyenként nyomáspróbá-
kat végeztünk, és mindenhol az jött ki, 
hogy a régi vezeték, úgy a víz- és csator-
nahálózat kiépítésekor, valamint egyéb 
munkálatok során annyi helyen sérült és 
annyi problémát rejt magában, hogy az a 
döntés született, hogy újra kell tervezni 
az egészet.

Elindult az újratervezés. A terv már 
elavult volt, nemcsak pénzügyileg, ha-
nem műszakilag is, és jogilag sem volt 
megfelelő, miközben kezdetben mi is 
azt hittük, hogy a régi tervet leporoljuk, 
pénzügyileg aktualizáljuk a mostani árak 
szerint, és mehet minden tovább. Végül 
kiderült, hogy nem, mert változott a 
törvénykezés, másképp kell mindent 
csinálni. Sok tárgyalás, egyeztetés zajlott 
a döntés meghozatala előtt. Nem volt 
könnyű feladat, meghozni a  döntést, 
de végül közös elhatározásra jutottunk: 
nekifogunk, és bár hány évbe kerül, vé-
gigvisszük. Miután kiegyezett a három 
község, nekifogtunk dolgozni. Nagy 
segítség volt a közbirtokosságok hozzá-
állása. A topo- és a geotanulmányok kifi-

zetését – ami nem kis összeg volt− felvál-
lalták a közbirtokosságok. A topográfiai 
felmérés befejeződött, és le van adva a 
kataszteri hivatalba. Már egyik részét ki 
is fizették a közbirtokosságok, a másik 
része még hátra van, de le van szerződve. 
A geológiai tanulmánnyal ugyanígy van, 
és közben leszerződték az előtanulmá-
nyokat a tervezőkkel, és ezt is a közbir-
tokosságok fogják finanszírozni, de már 
részben ezt is elvégezték egyesek. Jelen 
pillanatban zajlik az előtanulmánynak 
az elkészítése, ha ez megtörténik, akkor 
a következő lépés a kiviteli terv lesz, és 
ezzel párhuzamosan már el kell dönteni, 
hogy ki lesz a szolgáltató.

A Transgaz, aki a fővezetéknek az 
adminisztrátora, már a rácsatlakozási 
engedély előtt kéri, hogy közöljük, ki 
fogja szolgáltatni, számlázni, fenntartani 
a rendszert. Tehát párhuzamosan több 
munka is zajlik: a rendszer tervezése, a 
finanszírozás  és a pályázat előkészítése.

Rengeteg ismeretlen van még a gáz-
bevezetés folyamatában jogi, pénzügyi 
úton. Most áll össze a teljes kép, de biz-
tos, hogy ennek a végére tudunk járni. 
Hogy hány év alatt, azt nem tudom, de 
hogy meglesz, az biztos.

Együtt többet lehet – bár közhe-
lyesen hangzik ez a kijelentés, az 
elmúlt tíz–tizenkét évben az a 

tapasztalat, hogy az önkormányzatok 
társulásai – vagy, ahogyan mi emleget-
jük: ADI (az önkormányzati fejlesztési 
társulás román megfelelője, az asociație 
de dezvoltare intercomunitară rövidí-
tése) – sikeresek a fejlesztésekben. Ha 
több önkormányzat összerakja a szük-
séges pénzt, abból sikertörténetek szü-

letnek! Erre az egyik jó példa a Bogát 
Önkormányzati Fejlesztési Társulás, 
az európai uniós támogatások lehívása 
terén is. Ezek a támogatások fontosak. 
Szoktuk úgy emlegetni az Európai 
Uniót, mint egy távoli intézményt 
Brüsszelben, ahol bürokraták ülnek, 
és döntéseket hoznak – tőlünk távol, 
ám ez csak egy képkocka az egészből. 
Ekkora intézményrendszer természe-
tesen nem működhet hibátlanul, de 

ne feledkezzünk meg arról, hogy mi is 
részei vagyunk, és alakíthatjuk, bármi-
lyen hihetetlennek és távolinak is tűnik 
olykor. Sokszor talán észre sem vesszük, 
milyen óriási EU-s összegek érkeztek 
Csík térségébe. Sok kicsi sokra megy 
alapon, csak a gazdák mezőgazdasági 
támogatása több mint negyedmilliárd 
euró volt Csík térségében, a csatlakozás 
óta eltelt 12 évben. 

folytatás a 6. oldalon



6

Interjú

A göröcsfalvi Kokojzavész Közbir-
tokosság a környék legkisebb köz-
birtokossága. Ennek ellenére, akár-
csak a nagyobbak, bevételeinek 
egy részét közösség célok megva-
lósítására fordítja. Zöld Csabával, 
a közbirtokosság elnökével tavalyi 
eredményeikről, idei terveiről be-
szélgettünk.

– Milyen év volt a 2018-as esztendő? 
– Elég jó év volt. Be tudtunk se-

gíteni a községnek a gázvezetésbe, 
és ezt a továbbiakban is támogatjuk. 
Vásároltunk a rákosi óvodának egy jó 
nagy mosógépet. A Húsvéti passió és 
a pásztorjátékok szereplőit segítettük. 
Rendszeresen támogatjuk a szépvízi 
öregotthont. A Gerendely Férfikórus 
esetében a népviselet beszerzésébe pó-
toltunk bele. A közbirtokosság részére 
utat javítottunk, legelőt takarítottunk, 
és fakitermelés is történt. Tavaly és ta-
valyelőtt is nagy széldöntések voltak, 
sok fát levert a szél, és az érintett erdő-
részeket ki kellett takarítani. A fafölös-
leget eladtuk. Különben általában mi 
nem adunk el fát, mert kicsi a közbir-

tokosság, kicsi az erdő. Mindössze 180 
hektár erdő és tíz hektár beerdősödött 
legelő a miénk. 

– Az idénre mit terveznek?
– Az idénre is sok tervünk van. Az 

egyik legfontosabb, ami most készül, 
a parkoló a göröcsfalvi iskola előtt. A 
rákosi közbirtokossággal közösen vá-
sároltuk meg a csöveket és vállaltuk 
fel a kivitelezést. A gázvezetés folyta-
tódik, abból álljuk a ránk eső részt. A 
templomkert rendezése szintén közös 
erővel történik, a Megyei Tanács és a 
két közbirtokosság összefogásával. Be-
ültettünk egy 1 hektár, 30 áras terüle-
tet csemetével. Lebontattunk egy régi 
épületet, aminek a helyére szeretnénk 
egy másik épületet – garázsnak, fásszín-
nek – visszaépíteni. Ezek a fontosabb 
terveink. Emellett a legelőtakarítást, az 
útkarbantartást minden évben el kell 
végezni. Van egy andezitbányánk, több 
bérlőnk is volt az évek során a működ-
tetésre, de úgy megszigorítottak min-
dent, hogy egyelőre nem működik a 
bánya, viszont a tárgyalások még folya-
matban vannak.

– Fát adnak a tagságnak?
– Igen. Nemcsak tűzifát, hanem 

épületfát is. Egy fél köbméter műfát, s 
egy fél köbméter tűzifát. Aki nem ve-
szi ki, annak az ellenértéket kifizetjük. 
ezen kívül részesül a tagság a terület-
alapú támogatásból is. Ezt a támoga-
tást egyébként négy részre osztjuk fel, 
vagyis megoszlik a tagság, az állattartó 
gazdák, a legelőkarbantartás és a köz-
birtokossági fejlesztések között.

– Mennyi jutott egy jog után a 227 
tagjuknak 2018-ban?

– 2018-ban egy rendes jog után 
70 lej járt, a területalapú támogatás 
után 80 lejt adtunk. Ezen kívül az ál-
lattartó gazdáknak egy számos állat 
után 180 lej támogatást nyújtottunk. 
Ebbe benne van hat juh, vagy egy 
ló, egy tehén. Kinek hány joga volt, 
aszerint adtuk a 180 lejt állatonként. 
Ezzel próbáljuk a gazdákat ösztönöz-
ni, mert az állatlétszám évről évre 
fogy, s végül odajutunk, hogy a te-
rületeket nem lesz, mivel lefedni, s 
ha nincs mivel lefedni, akkor nincs 
támogatás.

Mindenre jut egy kicsi

folytatás az 5. oldalról
Uniós pénzből sok tíz kilométernyi 
megyei kategóriájú út újult meg, több 
millió euró értékben. A falvak ivóvíz- és 
szennyvízcsatorna-hálózata is bővült az 
Uniónak köszönhetően. A vállalkozói 
környezet szintén javult, fogorvosi, ál-
latorvosi rendelők is nyíltak uniós pá-
lyázatból.

Hargita Megye Tanácsa, a pályáza-
tai révén, a Székely termék mozgalom 
népszerűsítését ugyancsak EU-s pá-
lyázattal erősíti. Az egészségügyi szol-

gáltatások színvonala tovább javult 
a megyei tanács EU-s pályázatainak 
köszönhetően, évek óta megújult járó-
beteg-rendelőkben látják el a betege-
ket a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi 
Kórházban. Ugyancsak megyei taná-
csi uniós projekttel a lakosság bizton-
sága nőtt azáltal, hogy az új járművek 
beszerzésével csökkent a mentősök és 
a tűzoltók reakcióideje, valamint új 
hegyimentőbázisok épültek.

Hargita Megye Tanácsának a célja az, 
hogy további EU-s forrásokat hívjon le 

a megyei utak felújítására, környezetünk 
fejlesztésére, biztonságunkat célzó szol-
gáltatások javítására. Kívülről beleszólni 
nem lehet, ezért ott kell lennünk az Eu-
rópai Parlamentben, a Régiók Bizottsá-
gában és különböző fórumokon. Május 
26-án tehát a tét óriási: beleszólhatunk-e 
továbbra is a döntésekbe mi, magyarok 
Kárpát-medence-szerte. A cél egyértel-
mű, a felelősség közös.

 Borboly Csaba,
Hargita Megye Tanácsának

elnöke

Társulni jó, társulni kell
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Tükör

„Nem szabad kihagyni 
a lehetőségeket…”
Cserkészemlékek 2.

Fodor Csaba vagyok, vagy, aho-
gyan a cserkésztestvérek szó-
lítanak: „Csababá”. 1995-től 

vagyok a Zöld Péter cserkészcsapat 
vezetője. A csapat  megalakulásában 
nagy szerepet töltött be Veres Judit, 
aki már a csíkszentmihályi cserkészcsa-
patot vezette. A csapat vezetését fele-
ségemmel, Fodor Évával vállaltuk el, és 
időközben mind a négy gyerekünkből 
cserkész lett.

Az első nagytáborunk 1995 augusz-
tusában volt, amire meghívtunk egy 
kolozsvári öregcserkészt, „Pistabát”, 
hogy útbaigazítson a tábor szervezé-
sében, ami annyira jól sikerült, hogy 
azóta is folytatjuk minden évben.

A csapat vezetését önkéntesen fel-
vállaltuk, ami nem kis felelősséggel 
jár. Ezekben az években nagyon sok 
csikrákosi, göröcsfalvi és madéfalvi gye-
rekkel megszerettettük a cserkészéle-
tet, ami Máthé Sándornak is nagyban 

köszönhető. A nagytáborokat közösen 
szerveztük Csíkrákos, Göröcsfalva, 
Madéfalva és Szentmihály cserkészei-
vel sok éven keresztül. Ezekben a tábo-
rokban tartós barátságok alakultak ki.

De mi is a cserkészet?
A cserkészet egy politikamentes, 

önkéntes nevelőszervezet, amely az 
otthoni és az iskolai nevelés mellett 
próbál egy kis pluszt adni, a 10 cser-
késztörvény és a fogadalom szövegének 
szellemében. A cserkészek megfogad-
ják, hogy híven teljesítik kötelességü-
ket, amelyekkel Istennek, hazájuknak, 
nemzetüknek és embertársaiknak tar-
toznak. Ebben a szellemben próbáljuk 
nevelni őket.

A cserkészet tulajdonképpen játsz-
va tanulás, barátság, játék, móka, hit-
élet, sátorozás, természetjárás... egy-
szóval egy életre való kaland. Ezért 
nem szabad kihagyni a lehetőségeket, 
amelyeket az élet elénk gördít, mert 

nem biztos, hogy még egyszer vissza-
térnek.

Én örvendek annak, hogy 
1995-ben nem szalasztottuk el a lehe-
tőséget és csapatot alapítottunk. Egy 
olyan generáció veszi át a vezetést, akik 
szívügyük nek tekintik a cserkészetet.

Ehhez a feladathoz kívánok erőt, jó 
kedvet, kitartást! Befejezésként hadd 
jöjjön egy idézet, attól, aki mindezt 
megálmodta:

,,Isten megadott nekünk mindent 
ezen a világon, hogy az életet széppé 
tehessük, de rajtunk múlik, hogy jól 
használjuk-e adományait. Igyekez-
zél hasznára lenni másoknak” (Lord 
Robert Baden-Powell)

JÓ MUNKÁT! 
Cserkésztestvéri szeretettel, 

Csababá

Ui. Felkérem Both Rékát, hogy 
folytassa a cserkészemlékek fonalát!
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A nagyböjti időszak mindig 
a lelki megtisztulás ideje és 
folyamata kell, hogy legyen 

a keresztény ember életében. Nagyon 
fontosnak tartom, hogy ilyenkor el-
csendesedjünk lelkileg és mélyebb 
párbeszédet folytassunk a szenvedő 
Krisztussal. 

Nagyon sokat töprengtünk azon, 
hogyan lehetne a fiatalságot köze-
lebb hozni a húsvéti eseményekhez, 
hogy megértsék a hitünk mély lénye-
gét, ahogyan Szent Péter apostol is 
mondta: „Ha Krisztus nem támadt 
volna fel a halálból, akkor hiábavaló 
lenne a mi igehirdetésünk és a ti hi-
tetek.” Így született meg a gondola-
tom 1990-ben, a kommunista rezsim 

megomlását követően, hogy indítsuk 
el a fiatal legényekkel együtt a szentsír 
őrzését, amelyet a templomunkban a 
Szűzanya oltáránál készítenek el a lel-
kes asszonyok, a Rózsafüzér Társulat 
tagjai. 

Elmondtam Búzás Árpád plébá-
nos úrnak az ötletemet és lelkesen 
támogatta ennek a kivitelezését. A 
fiatalok lelkesen mellém álltak, és az 
egyháztanács is támogatta ezt a javas-
latot. Így kezdődött Csíkrákoson a 
szentsír őrzése, amelyet azóta minden 
évben megszervezünk. 

A legények mellett a leányok is 
szívesen ministrálnak a húsvéti szent 
három napon (latinul: Triduum 
Pachale). Nagypéntektől a feltámadá-

si szertartásig őrzik a sírt a székely nép-
viseletbe öltözött legények. Pozsony 
Ferenc néprajzkutató így ír 1993-ban 
erről az eseményről: „Csíkrákoson a 
bal oldali mellékoltáron állítják fel a 
jelképes sírt. Itt egy szentsírt ábrázoló 
festett textíliát terítenek az oltár asz-
talára. Rákoson éjjel-nappal őrzik a 
sírt. Egyszerre két legény áll mellette 
őrséget. Székely ruhában vannak, bal 
karjukon egy csokorra kötött hosz-
szabb piros szalagot viselnek.” 

Az őrséget csíkrákosi és göröcsfalvi 
fiatalok alkotják, akik a húsvéti határ-
kerülésen is szívesen részt vesznek. 
Valóban méltóságteljesen tudunk így 
ünnepelni minden esztendőben. 

Máté Sándor

A szentsír őrzése


