
Öt ország képviselőinek részvé
telével szervezik meg az idei 
falunapokat Csíkrákos köz

ségben. Európa a polgároké jelszó alatt, 
Demokráciára és a szolidaritásra épülő 
Európai Unió téma köré csoportosított 
előadások sorozatát tartják a települé
sen a rendezvény idején. A programok 
lehetőséget teremtenek a közösségnek 
a bemutatkozásra, de arra is, hogy meg
hallgassák, miként gondolkodnak Szer
bia, Szlovákia, Magyarország és Finnor
szág lakói az európaiságról, az Európai 
Unióról.

A meghívott vendégek szeptember 
6án érkeznek a felvidéki Szilasról, a 
magyarországi Bodáról és Jászladányról, 
a vajdasági Oromhegyesről és a fi nn
országi RieskaLeader térségéből. Az 
eseménysorozat részeként péntektől 
vasárnapig több szakmai előadásnak ad 
otthont a csíkrákosi kultúrotthon, ahol 
a jelenlegi európai politikai kontextus
ról, az eurószkepticizmusról, a migrá
ciós nyomásról, a brit referendumról, 

de még szociális vállalkozásokról is szó 
esik majd.

A háromnapos rendezvénysoro
zat Hargita Megye Tanácsa, a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt., a Communitas 
Alapítvány és az Európai Unió Európa 
a Polgárokért programjának anyagi hoz
zájárulásával valósul meg.

Kisboldogasszony napján, szep
tember 8án 11 órától búcsús szent
misét tartanak, 19 órától Ádám Jul
csi, Ádám Rebeka és Molnár Anis 
előadásában látható a Dallamos mese 
című előadás felnőtteknek és gyere
keknek, majd ezt követően a Góbé 
zenekar lép fel. Vasárnap, szeptember 
9én a göröcsfalvi iskola udvarán főző
verseny lesz, a kultúrotthon udvarán 
fellép a Csalogány néptánccsoport, 
a Gerendely Férfi kórus, a Madarasi 
Népi Zenekar, a madéfalvi Mereklye 
néptánccsoport, a madéfalvi Rokolya 
együttes, valamint a Székely Góbék 
előadása látható. Este a NoName ze
nekar koncertezik.

                                                         | Csíkrákos község lapja     | 2018. auguszus

Rendhagyó 
európai találkozó 

Kedves Olvasó!
Többéves szünet után újra kezében 
foghatja községünk lapját, a Bogáti 
Lelátót. Az első lapszám megje-
lenésétől kezdve az volt a célunk, 
hogy a helyi közösség lapja közössé-
günk krónikája legyen. Ez ma sincs 
másként.

Időközben behálózott minket is 
a digitális világ, percről percre kö-
vethetjük a nagyvilág eseményeit, 
tévében, rádióban vagy az inter-
neten, de ebben a nyitottnak tűnő 
világban sokszor nem tudjuk, mi 
történik a szomszédos utcában, 
Alszegben, Felszegben vagy éppen 
községünk másik településén. Ép-
pen ezért Csíkrákos és Göröcsfalva 
krónikája szeretne lenni a lap, 
amely rögzíti, bemutatja a közös-
ség számára jelentős dolgokat, azo-
kat, amelyek igazán csak nekünk, 
helyiek nek fontosak.

Közösségünk meghatározó ma-
gaslata a Bogát-hegy, onnan be le-
het látni a településeket, és onnan 
nézve sokszor más-más dimenzi-
óba kerülnek a problémák, mint 
amikor a falvakból nézzük. A 
hegyről lenézve sokszor tisztábban, 
egyértelműbben látszanak a dol-
gok. Ezért is választottuk egykor 
lapunknak a Bogáti Lelátó nevet, 
hogy az ebbe leírtak segítsenek a 
dolgok jobb megértésében, a tisz-
tánlátásban, a tervezésben.

Tegyük a közösség lapjává a Bo-
gá ti Lelátót. Legyenek mindannyian 
olvasói és egyben írói is lapunknak!

Császár Attila  
polgármester



2

községi figyelő

Úszásprogram 
Csíkrákosi és göröcsfalvi diákok is bekapcsolód-
tak a Tánczos Barna szenátor által kezdeményezett 
Kori&Úszás programba. A község harmadik osztályos 
diákjai 2018 első félévében nyolc alkalommal vettek 
részt úszásoktatáson a Csíki Csobbanóban. A program 
lebonyolításához a Csíkrákosi Községháza 2856 lejjel 
járult hozzá. „A 2017–2018-as tanév második felében 
elindított Kori&Úszás programot a csíki vidéki iskolák  

 
 
számára azért kezdeményeztem, hogy a falun élő gye-
rekeknek is legyen lehetőségük szervezett formában, 
iskolai program keretében úszásoktatásra járni, a vá-
rosi társaikhoz hasonló körülmények között. A program 
bevezetésével azt szeretnénk elérni, hogy minden csí-
ki gyerek elmondhassa felnőttként, hogy harmadikos 
korában megtanult úszni!” – írta az idei programzáró 
értékelőjében Tánczos Barna szenátor.

Egyeztetés a földgázvezetésről
A csíkrákosi Községházán egyeztettek a csík csi-
csói, a madéfalvi, a göröcsfalvi és a rákosi köz-
birtokosságok elnökei, a három község vezetői, 
valamint a Bogát és a Forest Önkormányzati Fej-
lesztési Társulások képviselői a gázhálózat építé-
séről. A találkozón a tervezéssel és kivitelezéssel 
kapcsolatos legfontosabb teendőket pontosítot-

ták. Ezúttal újra egyértelműen leszögezték, hogy 
mindhárom község fontosnak tartja a földgáz be-
vezetését, és mindent megtesznek azért, hogy a 
technikai terveket, engedélyeket, dokumentációt 
véglegesítsék. Amennyiben a kormány a gázhá-
lózatok kiépítésére pályázatot ír ki, készen állnak 
majd a pályázati ügycsomó benyújtására.

Székely zászló minden portán

Szemet gyönyörködtető és lélekemelő érzés, hogy 
a csíkrákosi és a göröcsfalvi házakon, kapukon ott 
lobognak a székely zászlók. Az RMDSZ-es önkor-
mányzati képviselőktől minden háztartás kapott 
egy székely zászlót, a zászlórudakat a göröcsfalvi 
Kokojzavész és a csíkrákosi Pogányvár közbirto-
kosságok biztosították.
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Utak aszfaltozása, játszótér, park 
és buszmegálló építése, kul
túr otthonok felszereltségének 

bővítése kezdődhet el több sikeres pályá
zat eredményeként Csíkrákoson és Gö
röcsfalván. Ha eddig a pályázatok elké
szítésével telt az idő, most a kivitelezések 
időszaka kezdődik.

– Túlpályáztuk magunkat – fejtette 
ki Császár Attila polgármester. – Éreztük 
és láttuk azt, hogy a helyi, a megyei és a 
kormányzati források végesek, és szükség 
lesz uniós források lehívására is. A máso
dik uniós ciklus végéhez közeledve kije
lenthető, hogy aki nem kapaszkodott fel 
a pályázati vonatokra, azoknak már csak 
a konc maradt. Olyan specifikus pályáza
ti kiírások maradtak, amelyek számunkra 
nem meghatározóak. Az igazán fontos 
infrastrukturális beruházások gyorsan 
kimerülnek. Ezt a mechanizmust felis
merve döntöttünk úgy, hogy próbálunk 
minden pályázati lehetőséget kiaknázni. 
Azt is mondhatnám, hogy a jelenlegi 
mandátum első két éve papírgyártással 
telt el, de a pályázati eredményeket látva 
úgy érezzük, eredményes volt a munka. 
Most a kivitelezések következnek.

Aszfaltozás az utcákban
Az elöljáró elmondta, a településen 

évekkel ezelőtt sikerült megoldani a 
közművesítést és részben (három kilo
méteren) aszfaltszőnyeg borítja az utca
hálózatot is. Hamarosan a többi utcát is 
leaszfaltozzák, ez újabb öt kilométernyi 
aszfaltburkolatot jelent.  – A nemzeti vi
dékfejlesztési program (PNDR 7.2 intéz
kedése) keretében sikeresen benyújtott 
pályázat nehézkesen haladt a bürokrácia 
miatt – tette hozzá Császár Attila –, de 
már van reális esély arra, hogy tavaszra 
startra kész lesz a kivitelezés, és a munká
latok eredményei is láthatók lesznek.

Híd Rákos patakára
– Korábban volt egy 99,9es pont

számmal értékelt, sikertelen pályáza

tunk a mezei utakra – magyarázta a 
községvezető. – Egyszerűen nem volt 
elegendő keret a pályázatok finanszíro
zására, ezzel magyarázható, hogy 100 
pontos pályázatok is elbuktak. Mivel 
a pályázathoz megvolt minden előta
nulmány, engedély és terv, akkor úgy 
döntöttünk, hogy nem hagyjuk veszni 
ezeket, és a kormányhoz nyújtottuk be a 
pályázati kiíráskor. Ezt a pályázatot idén 
januárban pozitívan bírálták el. Jelenleg a 
közbeszerzések előkészítésénél járunk. 

Szintén az előkészület része, hogy az 
egyik mezeit utat községi úttá nyilvání
totta az önkormányzat, hogy leaszfal
tozhassák, mert közvetlen kapcsolatot 
biztosít a mezőgazdasági területek je
lentős részéhez, illetve összekapcsolja a 
községet Madéfalvával. 

– Ha megépül ott az ipari park, 
akkor oda is aszfaltozott út fog vezet
ni, anélkül, hogy az országutat kellene 
érinteni – vélte Császár Attila. – Emel
lett ugyanebből a pályázatból betonhíd 
épül Rákos patakára, ami több évtizedes 
problémát orvosol. A községben azon a 
részen van ipari termelés, már működik 
egy gatter, egy farm, és a közbirtokosság 
is egy nagyobb területet vásárolt ott. A 
beruházások számára is kedvezőbb felté
teleket biztosít az út és hídépítés. 

A két utas pályázatra egyegy millió 
euró áll a község rendelkezésre.

Felszerelés 
a kultúrotthonokba
Az önkormányzat a Csík Leader 

Egyesülethez is sikeresen pályázott. 
Buszmegálló épül és parkosítást végez
nek az európai út mentén, a Felcsík felé 
vezető oldalon, az iskola közelében, a hi
vatal épületével szemben. 

– A faluképvédelmi projekt kereté
ben korábban már elkészült két busz
megálló Göröcsfalván és Rákoson is – 
mondta a polgármester. – Ezek kapcsán 
nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett. 
A mostani buszmegálló építése egyben 
térrendezést, parkosítást is jelent, ame
lyet 24 ezer euróból valósíthatunk meg. 
A másik sikeres Leaderpályázatunk 
révén pedig a rákosi és a göröcsfalvi 
kultúrotthonok hang, fény és szín
padtechnikája újulhat meg. Különböző 
eszközökre és takarítógép vásárlására 
200 ezer eurót fordíthatunk. Ha eddig 
a pályázati dokumentáció, a tervek, az 
engedélyek beszerzése foglalt le, a követ
kező években a pályázatok eredményes 
kivitelezésére kell összpontosítanunk – 
foglalta össze Császár Attila.

Daczó Dénes                                  

Pályázatok készítése nagyüzemben
aktuális
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A Szilos Egyesület elnöke szerint ma az egyik legnagyobb gond, 
hogy kevés olyan ember van, aki itthon akar gazdálkodni. Az erejük teljé-
ben lévő fiatalok külföldön keresnek megélhetést, s hazatérve nem a mező-
gazdasági tevékenység alapját teremtik meg, hanem olyan befektetéseket 
eszközölnek, amelyek ma vannak, holnap nincsenek. Pedig a mezőgazda-
ságban, az állattenyésztésben hosszú távon sokkal nagyobb lehetőségek 
lennének.

A csíkrákosi és göröcsfalvi szar
vasmarhatenyésztő gazdák 
2015ben döntöttek úgy, hogy 

egyesületbe tömörülnek, és megpróbál
ják úgy alakítani gazdálkodásukat, hogy 
eleget tegyenek a változó feltételeknek. 
Az idő mostanáig őket igazolta. 

Antal Vilmos, a Szilos Egyesület 
elnöke nem titkolja: féligmeddig kény
szerből jött létre az egyesület, amikor 
a tejfelvásárlók egyenként már nem 
akartak szóba állni a gazdákkal, és tej
begyűjtő csarnok nélkül maradt a falu. 
Ekkor szükség volt egy jogi személyiség
gel rendelkező entitásra, amely legalább 
egy tejcsarnokot működtet. Kezdetben 
nagyon kevesen álltak a kezdeményezés 
mellé – emlékszik vissza.

A gazdaegyesület közgazdász vég
zettségű elnöke mindjárt a beszélge

tésünk elején több számadattal is alá
támasztotta a civilszervezet szerepét. 
Elmondta, hogy a közös értékesítés 
megszervezését követő időszakban 
havonta legtöbb ötezer liter tejet érté
kesítettek az egyesületi tejcsarnokon 
keresztül, majd fokozatosan nőtt a 
mennyiség, és idén júniusban már 16 
ezer liter tejet adtak el az egyesületen 
keresztül.

– Ebből is látszik, az emberek úgy 
érzik, több erő van a közösben, mint 
bármilyen külön érdekeltségben. Ha 
van, aminek a mentén felsorakozzunk 
és közös a cél, akkor több az erő – fogal
mazott Antal Vilmos.

Fejőházat épített 
a közbirtokosság

A szarvasmarhatartó gazdák segíté
sére a közbirtokosság fejőházat épített, 
amit a gazdaegyesület rendelkezésére 
bocsátott. A csordába járó közel száz 
tehénből 4245 hazajáró, a többit a fe
jőházban fejik meg, majd az állatok a 
közelben kialakított, villanypásztorral 
körülzárt kosarakban éjszakáznak. A 
fejőház egyben a hazajáró csorda meg
maradására is megoldást biztosított.

– A mezőgazdaságra sem érvénye
sek már a régi szabályok. A hazajáró 
csorda el fog tűnni, bár ennek hagyo

A változó világban is  fenntartani 
a gazdálkodást

Gazdaszemmel
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mánya van. Hagyománya van annak, 
hogy a családok magukat ellátják, de 
változik a helyzet. Ma már az az alapve
tő kérdés, hogy érdemes vagy sem állat
tenyésztéssel foglalkozni. Amennyiben 
úgy látják az emberek, hogy nem éri 
meg, inkább a külföldi kenyérkerese
tet választják. A csíkrákosi–göröcsfalvi 
gazdák sem kivételek ezalól. Község
szinten egyre kevesebb az állattartó 
gazda. A községben öt olyan gazda van, 
aki öt szarvasmarhánál többet tart, 
a többinél kisebb az állatlétszám. Az 
egykét tehenes gazdának nem éri meg, 
hogy ezzel foglalkozzon. A fix időkölt
ség ugyanannyi, mint a tíz tehénnel. Az 
egész csordában száz körül van a tehe
nek száma, ebből a tehenek kevesebb, 
mint fele hazajáró. Mivel nincs más 
csarnok a községben, ezért csak oda 
hozzák a tejet, máshol nem tudják ér
tékesíteni. Az elmúlt hónapban mi 38
40 tehenet fejtünk és 12 ezer liter tejet 
adtunk le, a hazajáró csordába járó te
henektől 4 ezer liter tejet értékesítettek 
az egyesületi csarnokon keresztül. A 
tapasztalat azt mutatja, hogy legalább 
3035 százalékkal több tejet lehet fej
ni annál a tehénnél, amelyik nem kell 
a több kilométeres utat megtegye, és a 
legelő szélén pihenhet.

Van fejlődési lehetőség 
ebben az ágazatban

– Nincs egy versenyképes állatte
nyésztésünk – jelentette ki Antal Vil
mos –, pedig ez egy olyan ágazat, ahol 
lehet fejlődni, ha van hozzá pénz. Kül
földön a legkisebb tehenészetek 5060
70 fős állománnyal dolgoznak, amit 23 
ember felügyel. Mi ettől nagyon messze 
állunk, pedig a lehetőségek megvannak 
erre. Olyan termékeket lehet ebből a 
tejből készíteni, amelyeknek az ízvilágát 
nem közelítik meg máshol, még ha a 
technológiájuk sokkal jobb is. Az egyér
telműen elmondható, hogy sokkal több 

erő van ebben az ágazatban. Terveink is 
vannak még. A jelenlegi fejőháztól egy 
kilométernyire lehetne építeni egy száz 
férőhelyes nyári szállást, aztán itt a falu 
közelében egy téli szállásban is gondol
kodhatnánk. A kollégáknak még arra 
vonatkozóan is van elképzelése, hogy 
egy kézműves termékekre szakosodott 
feldolgozót hozzunk létre, amelyben 
napi 300–500 liter tejet lehetne fel
dolgozni. Ez semmiképpen nem kí
vánna az ipari feldolgozással vetekedni. 
Ugyanakkor egy vágópontot is lehetne 
működtetni, ahol szintén kész terméket 
lehetne előállítani.

 Daczó Dénes

A Csengő Tejszövetkezet a felvásárló
Az egyesületnek huszonkét szerződése van a tej értékesítésére gazdák-
kal. A tejet a szépvízi Csengő Tejszövetkezet vásárolja fel, télen-nyáron 
egyforma árad ad. – Gazdabarát felvásárló, nem úgy, mint a multik, ame-
lyek nyáron, amikor sok tej van, akkor alacsony áron vásárolnak. Igaz, 
a szépvízi ár is hagy maga után kívánnivalót, de átlagban ma 1,15 lejt 
kapunk literenként a tejért – fogalmazott az elnök.  
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civil ház

Gerendely 
A kórus névválasztása nem volt 
véletlenszerű. A gerendely az eke 
rúdjának megakasztására használt 
faszeg megnevezése, a szántásban 
fontos és nélkülözhetetlen darab, 
amely összefogta az eke részeit. 
Ilyen összefogó feladatot tölt be a 
közösségben a férfikórus – hang-
súlyozta Regián Melinda.

Talán nincs olyan lelkiállapot 
vagy emberi tevékenység, 
amelyre ne találnánk egy kife

jező, találó nótasort. Mégis, manapság 
egyre kevesebben ismerik a nótákat, 
ezért nincsenek már lakodalmakban 
vagy más ünnepi alkalmakkor vé
get nem érő nótázások. A Gerendely 

Férfikórus ezen szeretne változtatni, 
szeretné életben tartani és minél több 
emberhez eljuttatni a nótákat, nótás 
kedvre fakasztani a hallgatóságot.

Csíkrákoson és Göröcsfalván egy
más ra találtak a nótakedvelők, és 
Regián Melinda kórusvezető, tanítónő, 
akinek az első hívó szavára jelentkeztek 
a nótás emberek. Azóta már nemcsak 
a helyi közösség előtt, de országhatá
ron túl is több alkalommal fellépett a 
2017ben Gerendely néven megala
kult férfikórus. Regián Melinda nagy 
lelkesedéssel mesélt lapunknak a kórus 
tevékenységéről, visszaemlékezve az 
első fellépésre, amikor egy március 15i 
ünnepségen hangzottak ropogósan 
az 1848as huszárnóták. Az első fellé
pést újabb és újabb próbák követték, 
mindvégig szem előtt tartva a kórus 
létrejöttének eredeti célját, a régi nóták 

felelevenítését, megőrzését és tovább
adását. – A visszajelzések mindvégig 
biztatóak voltak a csapatnak – mondta 
Regián Melinda –, ugyanakkor szinte 
minden fellépést újabb meghívás is 
követett. Ugyanakkor megfogalmazó
dott a közönség részéről az igény, hogy 
szeretnék magukkal vinni a hallott 
nótákat, így felvétel is készült a férfi
kórus nótázásáról, amelyet az Erdélyi 
Magyar Televízió műsorára is tűzött, 
ugyanakkor egy nótákat tartalmazó 
CDt is kiadott.

A Gerendely Férfikórus legutóbb a 
csíkkarcfalvi Nagyboldogasszony Na
pok keretében lépett fel. A kórus ve
zetője hangsúlyozta, hogy fontosnak 
tartja, hogy a már meglévő repertoár 
mellett újabb és újabb nótákat tanul
janak. Éppen ezért ő maga is hosszú 
ideje gyűjti a nótákat.

Nótaszóban megtalálni 
a közös hangot

A Gerendely Férfikórus tagjai: Balog István, Császár Barna, Dobos Lóránd, 
Ferencz József, Fodor Csaba, Fodor Imre, Fodor István, Fodor Vilmos, 

Kósa Kovács Árpád, Kósa Kovács Levente, Nagy Imre, Péter István, Szőcs Imre. 
Kórusvezető: Regián Melinda. Zenekari tagok: Kajtár József – hegedű, 

Dobos Zsolt – klarinét, Gidró Csaba – harmonika.
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Előadás a gombákról
A gombák sokszínű világába kalauzolta a nagyszámú érdek-
lődőt a Székelyföldi Akadémia csíkrákosi előadásán Zsig-
mond Győző etnomikológus és Demeter László biológus. 
A művelődési otthonban tartott előadáson szó volt arról, 
hogy Afrikában a világ teremtését is gombához kötik, a 
japánoknak nemzeti gombájuk is van, magyar nyelvterüle-
ten pedig számtalan mondóka, népdal kötődik a gombák-
hoz. Ugyanakkor napjainkban az etnomikológia fejlődése 
az informatika tudományának robbanásszerű fejlődéséhez 
hasonlítható. A kutatások többek között kiderítették, hogy a 
gombák DNS-e az állatokéhoz hasonlít inkább.

– A világon ismert közel 1 millió gombafaj közül 
az országban 3-4 ezer található, de mi már azzal is jól 
járnánk, ha a környék erdőinek és mezőinek gombáit 
ismernénk, mert ilyen tekintetben akár gombanagyha-
talmak is lehetnénk – hangzott el az előadáson. A gom-
bászásra a lehetőségek adottak, a gombák ismerete 
pedig bővíthető.

Az előadók hangsúlyozták, hogy érdemes nyitott szem-
mel járni az erdőket, a mezőket, de ha szükséges, jártas 
gombász segítségét kell kérni egy-egy gomba azonosításá-
hoz. A gombászás során pedig ne szégyelljük használni az 
érzékszerveinket: szagoljuk, tapintsuk, és alaposan nézzük 
meg a begyűjtendő gombákat.

Mellények a Gerendely kórusnak
A csíkrákosi és göröcsfalvi Gerendely Férfikórus tagjai új 
mellényeket vehettek át a napokban. A Bogátalji Mozga-
lom nyertes pályázatának eredményeként Hargita Me-
gye Tanácsának, a csíkrákosi Pogányvár, a göröcsfalvi 
Kokojzavész közbirtokosságoknak és a Csíkrákosi Község-
házának a támogatásával tizenöt népies szabású mellény 
készült el. A Gerendely Férfikórus nemcsak a szomszédos 
településeken, hanem külföldi fellépései során is méltó 
nagykövete közösségének.

A térségben elsőként épül meg 
a csíkrákosi iskola udvarán 
az az interaktív, formabontó 

megoldásokat is tartalmazó játszótér 
és park, amelynek építésére a Leader
program keretében nyert támogatást a 
község. A játszótér egyes elemei játékos 
formában a Hargita hegyvonulatát mu

tatják be, és azt is kipróbálhatják majd 
a gyerekek, hogy hányan kell felüljenek 
a lipinkára ahhoz, hogy lenyomják egy 
medve súlyát. A park és a játszótér ötle
te a Pogányhavas Kistérségi Társulás
tól származik, ők kerestek partnert az 
elképzeléshez, amelyhez szívesen csat
lakozott az Önkormányzat.

A beruházás eredményeként az 
eddigi elhanyagolt iskolaudvar képe 
jelentősen megváltozik, ugyanakkor 
megoldódik az épület körül és az udva
ron a víz elvezetése is. A park és játszó
tér tervezése során külön figyeltek arra, 
hogy a száz évesnél is idősebb cserefa 
még jobban hangsúlyozódjon.

Játszótér készül az iskola udvarán

Az iskola udvarán kialakítandó játszótérre és parkra 
192 888 lejt költhet az Önkormányzat, 

a Csík Leadertől nyert támogatás eredményeként
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Csíkrákos község lapja

Kiadja: a Bogátalji Mozgalom – Csíkrákos 
és Göröcsfalva. Szekesztőségi tagok: Császár 
Attila, Fodor Eszter, Fodor Orsolya, Lutz Levente, 
Vizoli Zsombor. Lapszerkesztő: Daczó Dénes. 
Tördelőszerkesztő: Benedek Enikő. 
Elérhetőségünk: Csíkrákos, Fő út 232. szám, 
hivatal@rakos.ro; www.rakos.ro

  impresszum

Negyedik alkalommal vettek 
részt a Bogátalji Ifj úsági Mozga
lom képviselői a Csík dán fal  ván 
meg  rendezett Kür tős ka lács Fesz   
tiválon. Az elmúlt évek alatt 
szerzett tapasztalatokkal és 
re cep tekkel felvértezve a fi ata
lok immár saját jártasságukra 
és a megszerzett ismeretekre 
alapozva készítettek kürtőska
lácsot. Az öt település képvise
lőivel közösen versenyző csík
rá ko si–göröcsfalvi csapat tagjai 
– Do bos Zsolt, Kovács Réka, 
Mezei István, Ráduly Botond 
és Vi zoli Zsombor – ezúttal is 
élmények kel gazdagodva tértek 
haza a ver senyről. Vizoli Zsom
bor ér dek lődésünkre elmond
ta: minden évben nagy szere
tettel készülnek és vesznek részt 
a fesz tiválon. Az idén a részvé
telen, a közösségi és csapatszel
lem erősítésén volt a hangsúly. 
A fesztivál egyben jó alkalom 
volt arra, hogy a települések if
júsági szervezetei újra találkoz
zanak és szórakozva, hasznosan 
töltsenek el néhány órát.

A huszonharmadik alkalommal 
megrendezett Hungarian Open 
Lábtoll-labda Bajnokságon vett 

részt Székelyföld egyetlen lábtolllabda 
csapata. A vidékünkön még ismeret
lennek számító sportot 2016 óta űzik a 
göröcsfalvi–csíkrákosi fi atalok, akik már 
abban az évben Európai Bajnokságon 
képviselték Romániát.

A Mezei István, Ráduly Botond és 
Vizoli Zsombor alkotta hármas a ma
gyarországi Újszászon Franciaország, 
Olaszország, Németország, Csehország, 
Szerbia, Ausztria és a házigazda Ma
gyarország csapatai mellett állt pályára a 
Hungarian Open 23. kiadásán, amelyet 
július 21–24. között rendeztek. A 35 
résztvevő csapatból 32. helyezést ért el a 
göröcsfalvi és csíkrákosi fi atalokból álló 
csapat, de soksok biztatást kaptak a Ma
gyar Lábtollladba Szövetség részéről a 
folytatásra. A csapat lelkesedése töretlen 
– erről sajtótájékoztatón is beszámolták 
a fi atalok, hangsúlyozva, hogy a követ
kező időszakban folytatják rendszeres 

felkészülésüket, edzéseiket. A térségünk
ben még újdonságnak számító sportág 
iránt érdeklődők betekintést nyerhetnek 
a sportba minden szombaton 18 órától 
a csíkrákosi iskola sporttermében, ahol 
nyílt edzéseket tart a csapat. Az egyetlen 
székelyföldi lábtolllabda csapat tagjai 
fontosnak tartják, hogy minél több nem
zetközi tornán vegyenek részt, ilyenkor 
lehetőségük nyílik arra, hogy rutinosabb 
csapatok játéktechnikájával ismerkedje
nek.  A csíkrákosi–göröcsfalvi csapat ez
úttal a tápióbicskei 24 órás lábtolllabda 
maratonra kapott meghívást.

Lábtoll-labda bajnokságon járt 
az egyetlen székelyföldi csapat

A székelyföldi  lábtoll-labda csapata: 
Ráduly Botond, Vizoli Zsombor és Mezei István

Kürtőskalács Fesztivál:

Dánfalván
tekerték a fi atalok


