
– Tavasszal két nagy, utakra vonat-
kozó beruházás kivitelezése kezdődik, 
rendezik a göröcsfalvi kultúrotthon és 
kántori lak környékét, és remélhetőleg 
megkezdődik a gázvezetékek lefektetése is.  
Mit vár az idei évtől? 

– Már többször fogalmaztam úgy, 
hogy lassan kezd beérni a gyümölcse a 
többéves munkának. A nagy beruházá-
saink éppen közbeszerzés alatt vannak, 
és remélhetőleg amint az időjárás is enge-
di, megkezdődhet a kivitelezés. Az egyik 
nagy projekt a községi utak, a másik a 
mezei utak rehabilitálására, aszfaltozá-
sára vonatkozik. Mindkettő 1-1 millió 
euró értékű, és reális esély van arra, hogy 
ezt idén meg tudjuk valósítani. 

– A göröcsfafalvi kulturotthonnál 
végzett munkálatok is elkészültek. Milyen 
munkák zajlottak ott?

– Novemberben, az idősek nap-
ját követően, be kellett zárnunk a 

göröcsfalvi kultúrházat, mert   egy fű-
tésrendszerben keletkezett hiba miatt 
süllyedt a padló, de hangsúlyozom, 
hogy nem gombáról volt szó. Az épület 
felújítása már rég kiment a jótállásból, 
ettől függetlenül a javítási munkála-
tok egy részét ugyanaz a cég felvállalta. 
Mivel padlót kellett cserélni, a tapasz-
talatokból okulva, most PVC-padlót 
tettünk le. Ugyanakkor alapjavítás 
zajlik, megújul a színpad, és zárakat 
cserélünk, ahol szükséges. Az épület is-
mét használható. A munkálatok áfával 
együtt 51 000 lejbe kerültek. 

– Az iskola udvarának rendezése és a 
közvilágítás korszerűsítései is az idei ter-
vek között szerepel.

– Az idén zárul le az iskola körüli tér 
rendezése is, és ezzel párhuzamosan sze-
retnénk az iskola udvarán található foci-
pályát felújítani. 

folytatás a 3. oldalon

                         | Csíkrákos község lapja     | 2019. január–március

Sok munka vár 
kivitelezésre idén is 
Interjú Császár Attila polgármesterrel 

Március 15.
Csíkrákos Polgármesteri Hivatala 
tisztelettel meghívja Önöket, hogy 
vegyenek részt a Nemzeti Ünne-
pünk alkalmával Csíkrákoson és 
Göröcsfalván tartandó ünnepsége-
ken, 2019. március 15-én.

• 10 óra – ünnepi beszédek, 
   koszorúzás a központi parkban
• 11 óra  – ünnepi szentmise 
   és  koszorúzás a Zöld Péter 
   Emlékműnél
• 12 óra – a Cserei Mihály 
  Általános iskola, a Csalogány 
  Néptánccsoport és a Gerendely  
  Férfikórus kulturális műsora 
  a göröcsfalvi kultúrotthonban

Március 31-ig 
kedvezményesen
fizethető az adó
Öt százalékos kedvezményben ré-
szesülnek azok az adófizetők, aki 
egy összegben befizetik a 2019-es 
évre megállapított telek-, épü-
let- és gépjárműadójukat március 
31-ig. Újdonságnak számít, hogy 
a polgármesteri hivatalnál már 
bank kártyával is lehet fizetni. Az 
ügyfeleknek a kártyahasználatra 
nem kell kezelési költséget fizet-
niük. Emellett arra is felhívjuk a 
lakosság figyelmét, hogy az adók 
kifizetésére az interneten is lehető-
ségük van a www.ghiseul.ro olda-
lon, ahol regisztráció és a személyes 
adatok kitöltése után megjelenik a 
megállapított adó összege, amit a 
bankkártya használatával be lehet 
fizetni.
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interjúközségi figyelő

folytatás az 1. oldalról
Fásszín is épül a rákosi közbirtokosság 
finanszírozásával. Sikerrel pályáztunk 
a közvilágítás korszerűsítésére 430 ezer 
lej értékben. Már készülnek a tervek, s 
a bukaresti a szerződéskötést követően 
kezdődhet a közbeszerzés. Remélem, 
hogy június-július folyamán sor kerülhet 
a kivitelezésre. A gázhálózat tervei is ké-
szülnek, mi pedig párhuzamosan keres-
sük a finaszírozást, mert az utas pályáza-
tok miatt különösen fontos, hogy minél 
előbb lefektessük a gázvezetéket, hiszen 
utólag már nem tudunk hozzámatatni. 
E téren is sokat segíthet a közbirtokos-
ság, és ezúttal is hangsúlyoznám, hogy 
nagyon-nagyon jóleső érzés volt, hogy 
felismerték a lehetőséget, támogatták 
eddig a munkánkat, és kifizették az elő-
tanulmányokat. Köszönet érte! 

– Lehet már tudni, hogyan alakul az 
idén a község költségvetése?

– Romániában vagyunk, az év har-
madik hónapjában, s még mindig nincs 
végleges költségvetése az országnak. 
Nem kedvezőek a hírek, annak ellené-
re, hogy a központi média híreiből úgy 
tűnik, hogy rekordköltségvetése lesz 
mindegyik polgármesteri hivatalnak. 
Tudni kell, hogy olyan feladatokkal ter-
heltek meg, többek közt a beteggondo-

zók bérével, amelyek szinte lehetetlenné 
teszik a túlélést. A hivatal működtetése, 
fenntartása, illetve a bérek felemésztik a 
költségvetésünk 80%-át.

– Ilyen körülmények között marad 
pénz önerős beruházásokra?

– Vannak terveink. Többek között 
egységes kerítést építenénk a göröcsfalvi 
kultúrotthon, a kántori lak és a plébánia 
előtt. A kántori lakhoz székely kaput sze-
retnénk állítani, s ezzel befejeződne ott is 
a térrendezés. Ebben partnerek a közbir-
tokosságok, és az előzetes egyeztetések 
alapján egyharmad-egyharmad részben 
támogatnának, tehát a költségek egyhar-
madát a hivatal, kétharmadát a két köz-
birtokosság állja. Az szeretnénk, hogy 

Kisasszony napjára, tehát szeptember 
nyolcadikára a kerítés is, és a székely kapu 
is a kántor udvarán álljon. Ugyanakkor 
két, egyházzal kapcsolatos nyertes pályá-
zatunk van. Az egyik a megyei tanács 65 
ezer lejes finanszírozásával (amelynek ki-
egészítésére szükség esetén ígéretet kap-
tunk a közbirtokosságoktól) a templomi 
belső kerítésnek a felújítására, sáncrend-
szer kialakítására, járadépítésre vonatko-
zik. Ugyanakkor sikeresen pályáztunk a  
Teleki Alapítványnál a templomtorony-
kutatásra és felújításra 3 millió forint 
értékben, s további 3 millió forintra egy, 
a déli oldalon található, félig feltáratlan 
falkép restaurálására. Sajnos ez az összeg 
közel sem elég a templomtoronnyal kap-
csolatos problémák teljes rendezésére. 
Az eredeti elképzelésünk az volt, és eh-
hez még mindig tartjuk magunkat, hogy 
a munkálatot csakis akkor kezdjük el, 
amikor a teljes összeg a rendelkezésünk-
re áll a torony és a templomhajó teljes 
külső felújítására, és ehhez mintegy 50 
millió forintra volna szükség. Mindkét 
pályázathoz beszereztük a szükséges 
építkezési engedélyeket, ami egy ilyen 
„A” kategóriás műemléképület esetében 
mintegy másfél évet és sok utánajárást 
vett igénybe. 

Daczó Dénes

Kötelező a szennyvízhálózatra 
való csatlakozás

Átiratban kért tájékoztatást Csíkrákosi Pol-
gármesteri Hivatalától a prefektúra arra vo-
natkozóan, hogy a községben hány  háztartás 
csatlakozott a szennyvízhálózatra. Az átiratban 
a prefektúra felhívja a figyelmet arra, hogy 
minden háztartás köteles csatlakozni a kiépí-
tett szennyvízhálózatra, ennek megtagadása 
kihágásnak minősül, és büntetést von maga 
után. Egyben arra kötelezik a hivatalt, hogy 
térképezze fel és jelentse a Környezetvédelmi 
Őrségnek a településeken fennálló helyzetet. 
Göröcsfalván a 180 háztartásból 90, míg Csík-
rákoson a 402 háztartásból 130 csatlakozott 
eddigi a hálózatra. Az országos szinten elren-
delt helyszíni ellenőrzésekkel vidékünkön is 
számolni kell. Felhívjuk a lakók figyelmét, 
hogy mindazok, akik mostanig nem csatlakoz-
tak a hálózatra, a büntetések elkerülése érdeké-
ben minél előbb csatlakozzanak.

Drágít a térségi 
vízszolgáltató

Március 1-jétől emelte a szolgáltatások 
árát a Harvíz Rt. A háztartásokban ezen-
túl egy köbméter vízért az eddigi 3,61 lej 
helyett 3,82 lejt kell fizetni. A csatornadíj 
3,09 lejről 3,36 lejre emelkedett. A jogi 
személyek esetében  a víz 3,50+áfa, illetve  
a csatorna díj 3,08 lej+áfa köbméteren-
ként.

Anyakönyvi 
statisztika

Csíkrákos Polgármesteri Hivatalának 
Anyakönyvi osztályán 2018-ban összesen:

* 19 születést, 
* 8 házasságot és 
* 22 halálesetet jegyeztek.

Közmeghallgatás a rendezési tervről

Csíkrákos és Göröcsfalva általános rendezési terve kapcsán tartottak közmeghallgatást januárban a csíkrákosi 
kultúrotthonban. A találkozón sokan megjelentek és meghallgathatták Császár Attila polgármester tevékenysé-
gi beszámolóját a 2018-as évről, majd ezt követően Köllő Miklós, a gyergyószentmiklósi Larix Stúdió vezetője 
ismertette az általános rendezési tervre vonatkozó javaslatokat, tudnivalókat. A találkozón többek között felhív-
ták a jelenlévők figyelmét arra, hogy a települések jövője szempontjából fontos, hogy megőrizzék a környezeti 
adottságokat, az épített örökséget. A turizmusra is alapozó települések szempontjából a táj és épített örökség 
nyújt az ideérkezőnek látnivalót, az itt élőknek pedig jövedelmet biztosíthat. A találkozón több gyakorlati kér-
dés tisztázására is sor került, többek között, hogy mivel szabad födni a házakat, a felújítás során milyen anyagok, 
színek használhatók. Ezeket is szabályozza majd a véglegesítés előtt álló általános rendezési terv.  Az általános 
közmeghallgatás után többen nyújtottak be írott javaslatokat egy-egy terület rendezése kapcsán. (D. D.)

Sok munka vár kivitelezésre idén is 
Interjú Császár Attila polgármesterrel 

Idén új kerítést készül a jelenlegi helyett a göröcsfalvi kultúrotthonnál

A polgármesteri hivatal által megvásárolt ház. Lebontják
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Figyelő Figyelő

Néptáncoktatásra járhatnak 
a fiatalok

Szervezett formában két oktatától 
is tanulhatnak táncot a csíkrákosi 
és göröcsfalvi gyerekek. Míg a ki-

sebbeket Fodor Csaba tanítja, a 4–12 
osztályos diákokkal, három csoport-
ban Udvari Róbert oktató foglalkozik. 
A kedd délutánok a csíkrákosi kultúr-
otthonban a táncoktatással telnek. 
Nemrég az egyik néptáncfoglalkozásra 
látogattunk el, ahol egymást váltották 
a csoportok.

– Most az alapozásnál tartunk. A 
gyerekek most sajátítják el a kéz és a 
láb egymástól való függetlenítését. 
A nagyokkal a vajdaszentiványi tán-
cot kezdtük tanulni, de megbicsak-
lott, mert nem egy egyszerű táncról 
van szó, így visszatértünk a csíkira. A 
kicsik esetében körtáncokkal, mold-
vai táncokkal foglalkozok, az a leg-
fontosabb, mindenki onnan kezdi – 
mesélt az oktatás menetéről Udvari 
Róbert. Az oktató fontosnak tart-
ja, hogy a tanítványok sajátjuknak 
érezzék a táncok minden elemét, és 
a színpadon azt adják, ami belülről 
izzik bennük.

– Minél korábban kezd táncolni a 
gyermek, annál könnyebb vele dolgoz-
ni – magyarázta a táncmester.  Óvodá-
ban gyerekjátékokkal, körtáncokkal, 
énektanulással lehet kezdeni az alapok 
lefektetését, és akkor harmadik osz-
tályig megtanulják a körtáncokat és 
tanulhatnak páros táncokat, felcsíkit 

is. Mindenütt sok múlik a szülők 
mentalitásán. Rákoson, Göröcsfalván 
és a szomszédos Madéfalván is azt ta-
pasztaltam, hogy a szülők biztatják a 
gyerekeket, fontosnak tartják a táncot 
és ez meg is látszik, könnyebben és 
gyorsabban színpadra lehet állítani a 
táncosokat.

Március 4-től benyújthatók 
az egységes agrártámogatási 
kérelmek. Az előző évekhez 

hasonlóan idén is a polgármesteri hiva-
tal mezőgazdasági osztályának mun-
katársai a gazdák rendelkezésére állnak 
munkanapokon 10–15 óra között.  A 
kérések benyújtásának határideje május 

15. A  gazdák a bankszámlájukról szóló, 
illetve az állatorvos által kiadott igazo-
lásokat kell magukkal vigyék a kérések 
kitöltéséhez. Azok, akik más község 
közigazgatási területén is rendelkeznek 
birtokokkal, vagy művelés alatt álló te-
rülettel, az illető községek polgármesteri 
hivatalaitól is magukkal kell hozniuk az 

ott kiállított igazolást.  Mivel az előző 
évekhez képest nincsenek jelentős vál-
tozások az ügyintézés menetében, ezért 
a kérések benyújtásának határidejét 
várhatóan nem hosszabbítják meg – 
tájékoztatott Haschi András az APIA 
Hargita megyei kirendeltségének igaz-
gatója. (D. D.)

Nagyobb hűtőtankot vásárolt 
a Szilos Egyesület

Nagyobb kapacitású hűtőtank áll a tejértékesítő gaz-
dák rendelkezésére, miután a Szilos Egyesület sikeresen 
pályázott Hargita Megye Tanácsának Vidékfejlesztési 
Egyesületénél. A 24 ezer lej értékű, ezer literes hűtőtank 
megvásárlásához az egyesület támogatást kapott a Pol-
gármesteri Hivataltól és a Közbirtokosságtól is. A pályá-
zathoz szükséges 51 százalékos önrészt a saját források 
mellett a Polgármesteri Hivatal és a Pogányvár Közbirto-
kosság fizette, Hargita Megye Tanácsának Vidékfejleszté-
si Egyesülete pedig a vásárlási ár 49 százalékát biztosította 
– tájékoztatott Antal Vilmos, a Szilos Egyesület elnöke.  

Számítógépek adományból

A csíkrákosi származású Tamás Levente tizenkét számí-
tógépet, képernyőt és számítógép-tartozékokat adományo-
zott a Cserei Mihály Általános Iskola részére. A korszerű 
számítógépek az iskola felszereltségét bővítik, a diákok és a 
tanerők számára lehetőséget biztosítanak arra, hogy a szá-
mítástechnikai eszközök használatával színesebbé tegyék 
az órákat.

A csíkrákosi Polgármesteri Hivatal és a Cserei Mihály 
Általános Iskola vezetősége ezúton is köszönetét fejezi ki Ta-
más Leventének az adományokért.  

Szemétszállítási naptár a 2019-es évre
március–december időszakra
(Göröcsfalva és Csíkrákos )  

Március Április

14., 28. 11., 25.

Május Június

9., 23. 6., 20.

Július Augusztus

4.,18. 1., 15., 29.

Szeptember Október

12., 26. 10., 24.

November December

7., 21. 5., 19.

5.  A helyzet magaslatán

Kedves Olvasók!
A következő tanáccsal visszautazunk az iskolapadok-

ba, és újraértelmezzük, mit jelent jelen lenni az órán. So-
kaktól hallottam, hogy ha az órán figyelnek és megértik a 
tanár magyarázatát, játszva megy a tanulás.  Megemlítek 
két olyan trükköt, amit ti is alkalmazhattok, ha hasonló 
élményben szeretnétek részesülni. Azt tanácsolom, hogy 
amennyiben lehet, foglaljatok helyet az első padban, vagy 
olyan helyen, ahol a tanár foglalja el a látókörötök nagyobb 
részét. Biztosan lesznek társaitok, akik amúgy is a legutolsó 
padokban szeretnek ülni, de ha netán túl sokan szeretnétek 
első padban helyet foglalani, az osztályfőnökkel közösen ta-
láltok megoldást a megvalósítására.

Korábban már említettem a figyelmet mint a tanulá-
si folyamat fontos tényezőjét. Ha nem elöl ülünk, akkor a 
figyelmünk könnyen megoszlik: elvonhatják figyelmünket 
a társaink, befolyásolhat egy-egy beszélgetés, nagyobb kí-

sértést érzünk arra, hogy egyébbel foglalkozzunk, ami nem 
a tanulásban segít, stb. Ugyanakkor meggátoljuk, hogy a 
tanulandó anyag töltse ki látóterünk nagy részét, illetve 
hogy figyelmünk középpontjában a tanár álljon. Második 
tanácsként azt javaslom, hogy legyetek aktívak az órákon. 
Merjetek kérdezni, ha valamit nem értetek. Gondolkodja-
tok el az összefüggéseken és kövessétek a tanár magyaráza-
tát, válaszoljatok a kérdéseire, jegyzeteljetek (a jegyzetelési 
technikákról a későbbiekben még szó lesz), vitázzatok, 
kezdeményezzetek kitérőket, ami által jobban megértitek a 
tananyagot, stb. Ezt a két trükköt alkalmazva sokkal job-
ban be tudtok kapcsolódni az órákba,  és mint naiv tudó-
sok, sokkal mélyebben megértitek a megtanulandó anyago-
kat és összefüggéseket.

Jó tanulást!
Kovács Sándor-Antal

Benyújthatók az agrártámogatási 
kérések



6 7

Pogányvár Pogányvár

– Közel négy éve vezeti a csíkrákosi 
Pogányvár Közbirtokosságot. Mit tart a 
legfontosabbnak ezekből az évekből?

– Aminek a legjobban örvendek, 
hogy sikerült teljesítenünk a terület-
alapú támogatás feltételeit.  A közbir-
tokosság tagságának az állatállomá-
nya elegendő a területek lefödéséhez. 
Kezdetben a támogatás kiosztása kap-
csán voltak szóváltások, de most már 
minden a maga medrébe került. Az 
állattartó gazdák egyesületét tudtuk 
támogatni, megépült  és rendeltetés-
szerűen használják a fejőházat. Annyi-
ra bevált, hogy egy évvel az elkészültét 
követően ki kellett pótolnunk a fejő-
részt további két résszel. Besegítet-
tünk az egyesületnek villanypásztor, 
vízmelegítő-felszerelés vásárlásába is. 
Kivezettük oda a vizet, bevezettük a 
házba.

– Példaértékű ez itt a környéken.
– Igen, s az is példaértékű, hogy 

minden másfél kilométeren itatóvá-
lyú van a legelőn. A tehéntartó gazdák 
mellett a juhtartó gazdákat is segítet-
tük. Egy olyan pásztort kaptunk, hogy 
egész nyárra ki tudja vállalni a juhokat. 
A pásztort munkakönyvvel felvettük, 
májustól májusig alkalmaztuk, tehát 
azokra a hónapokra is, amikor nincs 
kint az állatokkal. Az egy akkora se-
gítség volt, hogy körülbelül 15 lejjel 
kevesebbet kellett fizessenek a juhtartó 
gazdák juhonként, az őrzésért. Vettünk 
két építkezési konténert, amit kerekekre 
tettünk, termopán ablakai vannak, úgy-
hogy a szél nem fúj be, így a pásztornak 
lakókocsija van. Bár a tavaly még nem si-
került, hogy egyetlen cimboraság legyen 
Rákos-szinten, de úgy néz ki, idéntől ide 
pártol mindenki.

– Milyen adatok szerepelnek Önöknél 
az állatokra vonatkozóan? A tehénállo-
mány sokat fogyatkozott...

– Apadt, de most úgy tűnik, megint 
erőre kap. Az egyesület vásárolt egy na-
gyobb tejtároló és hűtőtartályt, mert a 
600 literes már nem volt elég. Most pá-
lyázat révén kapott egy másikat, aminek 
a kifizetésébe besegítünk.

– Mekkora a juhállomány?
– Mintegy 600 juh van.

– Említette, hogy az állattartók segí-
tése mellett az utakra is költenek. Mekko-
rák ezek az utak?

– Két egyforma, egyenként 2 km-es 
útszakaszról van szó. Az egyik feljön ad-
dig, ahol ott hátramegyünk a Vasháton, 
felmegy egészen Szilos-patakáig. Fon-
tos, hogy a terményt ne kelljen a főúton 
leszállítani, hanem áthaladni a mezőn, s 
a főúton csak át kell menni.

– Változott-e az erdőkitermelés ügye 
2015 óta?

– Annyit vágunk, amennyit előír az 
ütemterv, gyérítünk, egészségügyi vá-
gásokat végzünk. Fővágást nem csinál-
tunk 2007 óta.  Igaz, a fővágással is kell 
majd haladnunk, mert ha nem, akkor 
a fák elöregednek, s értéküket vesztik. 
Azt is figyelembe kell vennünk, hogy 
tavalytól jelentősen csökkent a műfa 
ára. Az ütemterv szerint nekünk ebben 
az évben 1600 köbméter fővágásunk 
lenne, de nem nyúlunk hozzá, ha nem 
muszáj. Gyérítésből van még 1900 
köbméter. Abból megpróbáljuk meg-
oldani a tagságnak s a falu népének a 
tűzifát, kérések alapján. Mondtam az 
ősszel, hogy szabályozni fogjuk  ennek 
a fakiadásnak a mennyiségét is. Vala-

mihez kötni fogjuk, de hogy mihez, az 
még kidolgozás alatt van. Tehát fontos, 
hogy ha egy tagnak van  egy joga, ak-
kor a 4 köbméter fáját kapja meg. De 
ha csak egy joga van és 10 köbméter fát 
igényel, akkor az úgy nem ildomos.

– Egy köbméter fát mennyiért adták 
a tagságnak?

– Egy jogra adunk egy fél köbméter 
műfát. Viszont a fáért 2017-ig 20 lej/
köbmétert kellett fizetni, plusz a ki-
termelés. 2017-től felemeltük 40 lejre, 
plusz a kitermelés. Sokan igényelnek 
műfát, 240 lej, plusz a kitermelési költ-
ség. Általában június-júliusban szoktuk 
adni a fát. Korábban rengeteg műfát 
igényeltek, és fent helyben már eladták. 
Jöttek a gáteresek, s eladták nekik. Ezt 
valahogy ki kellett küszöbölni.  Amikor 
a fának felemeltük az árát, hogy más em-
berek ne legyenek veszteségben, a jogra 
járó pénzt is felemeltük. A korábbi 110 
lejt 120 lejre emeltük jogonként.      

– Mennyire jelent problémát az, hogy 
a közbirtokosság tagságának jelentős része 
nem a faluban él, elszármazott örökösök?

– Eddig még nem okozott gondot. 
A volt nagygazdáknak a leszármazottai 
valóban külföldön vagy más települése-
ken élnek. Az örökléssel kapcsolatosan 
akadt inkább gondunk. Van olyan eset, 
amikor két testvér nem tud megegyezni, 
hogy kié legyen a család tulajdonában 
lévő egyetlen jog, így azt el kell osztani, 
és így nagyon aprózódik, hígul a dolog.  
A 48, 49 ár ha osztódik, arra nem kapsz 
egy jogot. 50 árért járt egy jog, aztán át-
szervezték, s lett 40 ár. De aztán 40 árért 
adtak egy jogot, viszont 60-ért is csak 
egyet adtak. Tehát a kerekítéssel kijött 
a lépés.

Mindig van amit tenni 
a közbirtokosságnál 
Beszélgetés Tamás Lajossal, a Pogányvár Közbirtokosság elnökével

– Önöknél továbbra is csak öröklés 
után lehet valaki tag?

– Csak örökléssel lehet. Vásárolni 
csak közbirtokossági tag vásárolhat. 
Olyan is van, hogy tag tagtól megvet-
te a jogot, de itt is megvan a szabály, 
hogy miként lehet vásárolni. Nálunk 
úgy van, ha valaki el akarja adni, ide 
jön a titkárságra, jelzi a szándékát és ezt 
kifüggesztik. Aztán 24 nap alatt, ahány 
jelentkező van, felosztjuk azok között. 
A befizetett jogoknak mi elvesszük 1%-
át, a többi pénzt az eladó megkapja.

– A közbirtokosság – ahogy korábban 
is már említette – a közösségi ügyekben is 
részt vállal. Melyek a közbirtokosság által 
támogatott  legfontosabb megvalósítások?

– Támogattuk a tűzoltógarázs fel-
építését, valamint a tűzoltókat felszere-
lés vásárlásában. Minden évben nyernek 
valamilyen pályázatot, amibe belepóto-
lunk – tavaly és tavalyelőtt is 4000-4000 
lejt adtunk. Az idén  belepótoltunk a ta-
nácsnak a cigányház vásárlásába is, ami a 
tanács tulajdona lett. Az egyházat az or-
gonajavításban segítettük. Tavaly a gáz-
vezetéshez kifizettük a topófelmérést, 
és az előtanulmányt Rákos esetében. A 
következőkben a geofelméréseket is ki 
fogjuk fizetni. Azért is van erre szükség, 
mert a gázvezetést illetően a múltban ne-
gatív tapasztalataink voltak. Sok pénzt 
befizettünk, s az ott van a földben. De 
úgy látszik, a nép is úgy gondolja, mégis 
jobb, ha lesz gáz.

– Mennyibe került ez eddig?
– Körülbelül 25 000 lej megy a gázra.

– Éves szinten mekkora összegből gaz-
dálkodnak?

– Hát, például a tavalyra bejött 
540 000 lej, támogatásokból, és közel 
500 000 lejt tudtunk bevenni még az 
erdőből is, a gyérítések révén. És azt is 
beleszámoltuk, amit nem kellett kifizes-
sünk a tagságnak, ugye. Az is egy erdő-
ből való jövedelem a közbirtokosságnak. 
Tehát milliós nagyságrendű összegből 
gazdálkodtunk a tavaly. Volt kevesebb is 
eddig, de több nemigen.

– Milyen terveik vannak?
– Az idén még egy olyan utat sze-

retnénk elkészíttetni a legelő felé s a 
mezőkre, mert ott az elég járhatatlan és 
elég sok bosszúságot okoz az áthaladó 
kaszáló-tulajdonosoknak. Ugyanak-
kor szeretnénk fadarálót beszerezni, 
hogy a legelőtakarításból összegyűlt 
csomókat tudjuk bedaráltatni. Azt 
megszárítva, zsákolva el lehet adni. A 
tavalyelőtt megvettük gatter céljára az 
egykori kollektívnek 1,60 hektáros te-
rületét három épülettel. 40 tehénnek 
lehetne ott istállót kialakítani, amiről 
az egyesülettel már beszéltük is. Az idei 
tervekbe be kell vennünk a szennyvíz- 
és a villanyvezetését. Tavaly a székház 
újratatarozását is elvégeztük. Tavaly 
rengeteg kiadásunk volt. Féltem is, 
hogy nem fogja ütni a széle a hosszát.

– Ha azt mondanák, hogy jövőtől 
nincs uniós támogatás, nagy érvágás 
lenne?

– Hát az lenne. Akkor megszűnne 
az ingyenes legeltetés. Lenne legelődíj. 
Lenne a legelőknek takarítási díja. Nem 
kellene annyit fordítsunk a legelőkre 
sem, mint amennyit fordítunk. Most 
olyan kritériumok vannak, amelyeket 
sokszor elég nehéz.

– Mennyi legelő van?
– 420 hektár, amire kapunk támo-

gatást. De 520 hektárról van birtokle-
velünk.

– És erdős terület?
– 907 hektár, ami erdő. Van 22 hek-

tár, ami beerdősödött legelő. Tehát 927 
hektárra fizetünk őrzést az erdészetnek.

– Gondolom, költenek is egy eleget ah-
hoz, hogy rendben tartsák?

– Tavaly 75 hektárt takaríttattunk 
meg egy hargitafürdői céggel, amellyel 
már évek óta együtt dolgozunk. Velük 
ültettetjük a csemetéket, velük ápoltat-
juk, takaríttatjuk. A legelőket is ők taka-
rítják, amit ki is kellett fizetni.

– Jelen pillanatban hány tagjuk van?
– Pontosan nem tudom, de már 

az idén is változott a taglétszám: 405 
taggal kezdtük, de most már 420 tag 
körül van.  

 Daczó Dénes

A közbirtokosság által megvásárolt épületek
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  impresszum

Fodor Orsolya vagyok, 22 éves, 
és amióta az eszemet tudom, 
cserkész. A szüleim szervezték 

az első cserkésztábort 23 évvel ezelőtt, 
így én már babakorom óta részese va-
gyok ennek az életnek. Emlékszem arra, 
amikor mesélték, hogy milyen kicsi vol-
tam, amikor két fa között hintáztattak a 
cserkészek. A mai napig úgy gondolom, 
hogy ez az egyetlen olyan életforma, 
ami igazán az életre nevel. 

Egy idézetet szeretnék most meg-
osztani veletek és egy pár cserkészélmé-
nyemet.

„A cserkész mosolyog és fütyörészik, 
akármilyen bajban van is.” Bi-Pi.

Egy idézet arról, hogy hogyan is 
kell élni az életünket. Erről eszembe jut 
a 2011-es őrsvezetőképző. Az volt az a 
pont, amikor igazán megtudtam, mit is 
jelent a felelősség, a barátság, az összefo-
gás, a mások iránti tisztelet és persze a 
korán kelés. Amikor nyakig sárosan, zu-
hogó esőben mindenki egy célért küz-
dött. 10 napra csomagolt hátizsákkal a 
hátadon mosolyogva, énekelve és egy 
célért meneteltünk reggel 7 órától dél-
után 2 óráig. A nap végére elfáradtunk, 
de senki nem ezzel a gondolattal ért fel 
a táborhelyre, hanem azokkal az élmé-
nyekkel, történetekkel, amikkel útköz-
ben gazdagítottuk egymást. Mindenki-
nek mosoly és izgatottság volt az arcán.  
Az ilyen tapasztalatok révén sok barátra 
tesz szert az ember és megtanulja, hogy 

nem a cél az elsődleges, hanem az odáig 
vezető út. Rengeteg hasonló élményről 
tudnék beszámolni, amelyekre ha visz-
szagondolok, egész életemben boldog-
sággal töltenek el.

A táborok, a rohampályák, a barát-
ságok, a tábortüzek, a túrák, vagyis az 
együtt töltött idő – már csak e szavak 
magában hordozzák azokat az érzése-
ket, amiktől mosolyog a lelkem.

2018 augusztusában, a cserkésztábor 
utolsó két napjára értem haza Németor-
szágból. Akkor már egy éve múlt, hogy 
kint dolgoztam. Amikor beléptem a 
táborkapun, olyan volt, mintha meg-
állt volna az idő: az emberek boldogok 
voltak, a gyerekek játszottak, együtt 
élvezték a tábor minden apró örömét 
és mindenki készült az aznapi progra-
mokra. Este a záró tábortűznél éreztem 
azt, hogy nekem mennyire fontos az 
együttlét ezekkel az emberekkel. Ezek-
kel az emberekkel éltem együtt minden 
nyáron. Ők az én cserkésztestvéreim.

Elmondhatatlan érzés fogott el 
és minden élményem, amit eddig a 

cserkészet adott nekem, ott volt az 
utolsó tábortűznél. Régi szokás, hogy 
este mindenki hálát ad valamiért. Én 
aznap azért voltam hálás, hogy ott le-
hetek.

A cserkészet megtanított arra, hogy 
értékeljem a jót az életemben és bízzák 
magamban. Megtanított arra, hogyan 
váljak önállóvá és jobb emberré. Arra is, 
hogyan vehetem észre a jót és én magam 
is tegyem azt. Büszke vagyok arra, hogy 
cserkésznek mondhatom magam és há-
lás is, mert egy második családot adott 
nekem.

A cserkészetben életre szóló barát-
ságok, kapcsolatok születnek. Végül is 
ettől szép az egész dolog, amikor mind-
annyian együtt tudunk örülni mindan-
nak a jónak, amit egymástól kapunk, 
illetve egymásnak adunk.

 Légy résen!

U. I.
Id. Fodor Csabát szeretném meg-

kérni, hogy folytassa a cserkészemlékek 
fonalát  a saját élményeivel.

Cserkész-
emlékek
Első rész


