
Eredmények, nehézségek, maradan-
dó és fájdalmas élmények szőtték át 
az évet – derül ki a község vezetőjével 
folytatott évzáró beszélgetésből. Csá-
szár Attila polgármester közösségépí-
tésről, intézményekkel való egyre javu-
ló együttműködésről is beszélt.

– Milyen volt az idei esztendő?
– Ha néhány szóban kellene meg-

fogalmazni, akkor azt mondanám, 
hogy maximálisan elégedett vagyok. 
Az elmúlt közel három év megfeszí-
tett, s néha idegeket próbáló munká-
jának a gyümölcse kezdett szemmel 
láthatóan is beérni. Ez annak is kö-
szönhető, hogy előbb az igényeket, 
az elképzeléseket vettük számba, és 
ezekhez próbáltunk forrásokat sze-
rezni. A projektjeink nagy része fo-
lyamatban van, annak ellenére, hogy 

közben számos gazdasági intézkedés 
akadályozta, többek között a nagy 
minimálbér-emelkedés az építőipar-
ban. Emiatt, no meg a törvényi fel-
tételeknek a kuszasága miatt egy-egy 
nagy projektnek a közbeszerzése a 
szerződéskötéstől számítva közel két 
év. Szintén az idei évhez kapcsolódik 
a közszférai bérnövekedés. Elmond-
hatom, hogy a törvény adta lehető-
ségeket nem merítettük ki teljes mér-
tékben, és a polgármesteri hivatalban 
a fi zetések reális szinten maradtak. 
Ugyanakkor próbáltunk egy olyan 
nyomon követhető, végzettséget, kre-
ativitást fi gyelembe vevő bérskálát 
kialakítani, ami motivál is, viszont 
nem feltételez irreális béreket, hanem 
arányban van az elvégzett munkával. 

folytatás a 3. oldalon

                                | Csíkrákos község lapja     | 2019. november– december

Élmények, amelyeket egy 
életre magunkkal viszünk

Adventi ráhangolódás 
– adventi lelkinap

Méltó módon kezdődött számom-
ra az adventi időszak. Csíkrákos 
község lakóival együtt indulhat-
tunk el a varázslatos lelki uta-
zásra. 

Köszönettel tartozom mind a 
23 személynek, aki megajándé-
kozott idejével, rövid kis élettör-
ténetével, könnyeivel, mosolyával 
és ölelésével.

Együtt indulhattunk egy olyan 
útra, amely nyitottságot varázsol, 
feltárja lelkünk belső világát, se-
gítségünkre lesz megtalálnunk 
lelkünk egyensúlyát. Békét teremt 
bennünk az Adventre való ráhan-
golódás, olyan mély és alázatos 
csendet, melyben meghallhatjuk 
a négy adventi gyertya meséjét 
(béke, hit, szeretet, remény), ame-
lyet körbezár az adventi koszorú 
mint Boldogasszony ölelése, a ro-
ráté áldása, hogy megláthassuk 
az üdvösség hajnalhasadását. 

Kívánom mindnyájunk szá-
mára, hogy tovább és mélyebbre 
jussunk lelki utunkon, Karácsony 
érkeztével olyan belső fényességet 
élhessünk meg, amely bearanyoz-
za szívünk jászlát, ezáltal meg-
születhessen bennünk és általunk 
az üdvözítő.

„Legyen meg a te akaratod …” 
(Mt. 6,10)

Áldott adventi várakozást 
minden csíkrákosi, göröcsfalvi la-
kos számára!

Szeretettel,
Szakáli Tünde
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községi figyelő

Anyakönyvi adatok

A csíkrákosi Polgármesteri Hi-
vatal anyakönyvi nyilvántartá-
sába 2019-ben 6 házasságkötést, 
12 születést és 16 halálesetet je-
gyeztek be. 

A polgármesteri hivatal 
ünnepi programja

* december 24. 8.00–13.00 óra
* december 25. és 26. zárva
* december 27. 8.00–13.00  óra 
* december 30. 8.00–13.00  óra 
* december 31. és 2020. január 1.,
  illetve 2. zárva

Jelentős támogatás 
a gazdáknak

Jelentős támogatásban részesül-
nek azok a gazdák, akik a Pro Eco-
nomica Alapítvány kiírásán vettek 
részt. A támogatás értéke 15 ezer 
euró, a gazdák hozzájárulása mini-
mum 25 százalék. A támogatásra 
jogi és természetes személyek egy-
aránt pályázhattak. A pályázat be-
nyújtásának feltétele volt, hogy a 
gazda földterülettel rendelkezzen. 

Csíkrákoson a nyertes pá-
lyázatok egy részére december 
2-án kötötték meg a szerződé-
seket. Itt összesen 150 gazda 
vállalta aláírásával a pályázat le-
bonyolítását Csíkcsicsó, Csík-
rákos, Göröcsfalva, Madéfalva, 
Csíkvacsárcsi, Csíkajnád és Csík-
madaras településekről. 

A pályázók 70%-a a rendelke-
zésre álló pénzösszegből traktort 
vásárol, míg a többiek tenyészálla-
tot, méheket, kerti gépeket, kaszá-
lógépeket, bálázót szereznek be.

Engedélyeztetés előtt 
a rendezési terv

Elkészült Csíkrákos község ál-
talános rendezési tervének en-
gedélyeztetés előtti változata. 
Módosítási javaslatokat írásban  
2019. december 26-ig a hivatal@
rakos.ro villámposta címen, va-
lamint a csíkrákosi polgármes-
teri hivatalban munkanapokon 
8-16 óra között lehet benyújtani. 
A dokumentum megtekinthető 
a polgármesteri hivatal honlap-
ján, a következő elérhetőségen: 
http://rakos.ro/hu/page/145/
altalanos-rendezesi-terv-pug-
engedelyeztetes-elotti-valtozat  

Karácsony készül, 
emberek! 

Karácsony készül, em-
berek! cím mel tartja 
idén karácsonyi ünnepi 
műsorát a Cserei Mi-
hály Általános Iskola. 
Az ünnepi előadás de-
cember 20-án 17 órától 
a csíkrákosi kultúrott-
honban lesz. Minden 
ér deklődőt szeretettel 
várnak! 
Ugyanaznap délelőtt az 
óvodások is ünnepi mű-
sort tartanak.
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Interjú

Élmények, amelyeket egy életre 
magunkkal viszünk
folytatás az 1. oldalról
A bérezés kérdése számos önkor-
mányzatnál vitákat, konfliktusokat 
szült. Számomra személy szerint a 
legnehezebb időszak volt az elmúlt 
egy évben, amikor ezeket a személyes 
konfliktusokat, személyes beszélge-
téseket kellett az épületen belül úgy 
megejteni, hogy abból mindenki jól 
jöjjön ki. 

– Melyek voltak számodra a legemlé-
kezetesebb események az idén?

– Hadd legyek egy kicsit személye-
sebb. Két nagyon-nagyon fontos ese-
ményt emelnék ki: az egyik egész biz-
tos nem ismétlődik meg, a másik pedig 
remélhetőleg nem fordul elő többé, és 
ez utóbbi esetében az Úz-völgyi tör-
ténésekre gondolok. Én is ott voltam 
személy szerint azon a bizonyos június 
6-án az Úz-völgyi katonai temetőnél, 
és mai napig nem tudom feldolgozni, 
nem tudom túltenni magam mind-
azon, ami ott történt. Lelkileg olyan 
mélyen meghatott, és annyira felkavart, 
hogy nem azt mondom, hogy most is 
rémálmaim vannak, de akkoriban vol-
tak. Mindenképp egy életre nyomot 
hagytak bennem az ott lezajlott ese-
mények, különösen annak tükrében, 
hogy – úgymond – jogállamban élünk 
és európai uniós tagország vagyunk. 
Számomra a másik életre szóló élmény 
az a pápalátogatás volt. 2019 erről is 
szólt – nemcsak egyénileg, hanem kö-
zösségileg is, hiszen nagyon sokat ké-
szültünk a pápa fogadására. Említést 
kell tennem a két idei választásról is: 
a májusi europarlamenti választások, 
valamint az őszi államelnök-választá-
sok esetén is büszke vagyok arra, hogy 
a község lakosságának túlnyomó része 
eleget tett az állampolgári kötelezett-
ségeinek, és részt vett a választásokon. 

– Az év folyamán gyakran szó esett a 
községben történt beruházásokról. Hogy 
látod, az emberek jobban érzik magukat 
ma itt?

– Nos, bízom benne, hogy igen, 
de azt azért figyelembe kell venni, 
hogy társadalmunk egyre inkább 
énközpontúvá válik, és hogy az egyéni 
érdekek meghaladják, folyamatosan 
felülírják a közösségi érdekeket. Sok 
éven keresztül prioritásként kezeltem, 
és most is támogatom azokat a rendez-
vényeket, amelyek során a közösségi 
élmény újra megélhető. Néhány évvel 
ezelőtt naivan még azt hittem, hogy a 
javuló infrastruktúra és a jobb életkö-
rülmények eleve élhetőbb, minőségibb 
közösségi életet generálnak, de sajnos, 
ez nem így van. Lehet szépen felújított 
kultúrotthonunk, ha kong az üres-
ségtől. Éppen a napokban próbáljuk 
meg a helyi tánccsoportot is kicsit új-
ragondolni, újraalakítani, és nehezen 
megy, pedig minden feltétel adott. 
Emlékszem, hogy az én gyermekko-
romban fűtetlen, penészes, lepukkant 
kultúrotthonban zsongott a fiatalság a 
néptáncoktatáson, most meg jó körül-
mények közé, fűtött, szakoktató által 
vezetett táncoktatásra nem hajlandóak 
eljönni, pedig a kettő között nem múlt 
el ötven év… Nagy kihívás ezekkel a 
globális folyamatokkal szemben fellép-
ni, de keressük a lehetőséget, és úgy lát-
juk, hogy nagy szerep jut e téren a civil-
szervezeteknek. Örvendetes, hogy van 
egy generációváltás a cserkészetnél és a 
Bogátalji Mozgalomnál, és az újabb ge-
neráció is aktívan szeretne részt vállalni 
a közösségi életben. A nőegyesület sok-
éves agónia után talán picit újraéledt, 
bár attól tartok, hogy megint nem egy 
természetes újraéledés, hanem előzmé-
nye a jövő évi választásoknak. Az egy-
ház az egyedüli olyan stabil hely, bizto-

sabb pont, ahol különösebb problémák 
nélkül az idei évet lehetett zárni. 

– Van még két fontos intézmény, 
amellyel kapcsolatban vagytok: a köz-
birtokosság és az iskola.

– A közbirtokosságok tekintetében 
csúcsév volt az idei, ami a támogatást, az 
együttműködést, a közös eredményeket 
illeti. Nyilván, évtizedekre visszatekint-
ve, az egyház volt az az intézmény, ame-
lyet a polgármesteri hivatal is, a közbirto-
kosságok is könnyebben támogattak, de 
az idén a rákosi közbirtokosság az iskolai 
fásszín építését is nagyobb összeggel se-
gíti, a göröcsfalvi közbirtokosság pedig 
az erdő felé vezető utat újítja fel, ami 
valójában a hivatal tulajdona. Vannak te-
hát olyan munkálatok vagy támogatási 
formák, amelyek nem föltétlenül az egy-
házhoz kapcsolódnak, hanem a közös-
ség életét próbálják feljavítani, úgyhogy 
én maximálisan elégedett vagyok. 

– Az iskolával kapcsolatban hogyan 
látod a helyzetet?

– A szokott módon együttműkö-
dünk, és számomra az egyedüli fontos 
tényező az, hogy minden olyan feltétel, 
körülmény, tényező adott legyen, ami 
a megfelelő oktatói-nevelői munkához 
kell. Ezért bármit megteszünk, és azt 
hiszem, hogy itt ezt a tanácsosok nevé-
ben is mondhatom, amikor és ahányszor 
csak kellett, pénzügyi forrás vagy bármi 
másnemű segítség az iskolának, nem 
halogattuk, hanem azonnali megoldá-
sokat kerestünk. A befektetett összeg 
megtérülési aránya, ha közgazdasági-
lag nézzük, jelenleg a képességi vizsgák 
eredményeiben lenne mérhető. Nos, 
ilyen szempontból nem állunk a legjob-
ban, de tapasztalható egyfajta javulás az 
elmúlt évekhez képest. 

Daczó Dénes 
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Iskola

Erdei iskolában 
„A Natura 2000 által védetté nyilvá-
nított Rákosi Sáté védelmében” nevű 
projekt keretében kétnapos erdei isko-
lában vettünk részt 2019 októberében 
az V–VIII. osztályos tanulóinkkal a 
Madarasi-Hargitán a Bethlen Gábor 
Alap és a Csíkrákosi Gyermekekért 
Egyesület támogatásával.

A Madarasi-Hargita Menedék-
ház, amelyet 1941-ben építet-
tek a magyar kormány támo-

gatásával, a Madarasi-Hargita 1801 
méter magas csúcsától északnyugatra, 
1650 méteren található. Itt volt a szál-
lásunk, innen indultunk észak-keleti 
irányba gyalogtúrára a Szökő-vízesés-
hez. Ahol a hegyoldal erősen lejteni 
kezd, a víz előbukkan és létrejön a bá-
jos vízeséséről jól ismert Szökő-patak. 
Gyönyörű látvány, ahogyan a kristály-
tiszta hegyi forrás előbuzog a földből, 
és szélesebb-keskenyebb sugárban víz-
esés-szerűen esik alá a kövekre majd 
vígan csörgedező patakot képez.

Visszafele a Rákosi Sátét, illetve 
a Szökő-lápot tekintettük meg. Ez a 
tőzegláp természeti ritkaságnak szá-
mít jégkorszakbeli növény- és állat-
világával. A Rákosi Sáté Székelyföld 
egyik legszebb és legjobb állapotban 
fennmaradt lápja. A Madarasi-Hargita 
csúcsának északkeleti lejtőjén terül 
el, a Szökő-patak forrásvidékén, egy 
lucfenyvesekkel övezett, elláposodott 
tisztás formájában. Körülbelül 25-30 
hektárnyi területet foglal el, 1700-
1600 m magasságban. A vulkáni kitö-
rések idején a hegyoldalban létrejött 
kisebb lejtésű plató a csúcs alatti száz-
százötven méternyi területnek lépcső-
zetes külsőt kölcsönöz. Az innen ki-
buggyanó forrásvizek lassú lefolyásúak 
és a talajt alaposan átitatják, létrehozva 
egy különös, lápos-tőzeges élőhelyet. 
Néhol időszakos patakokat találunk, 
amelyek a forráslápokban eltűnnek. A 
tisztáson helyenként törpe lucfenyők-

kel tűzdelt dagadólápok emelkednek 
ki. Az itt található dagadólápok és 
forráslápok az emberi beavatkozások-
ra roppant érzékeny élőhelyek, ezért 
természetvédelmi értékük kiemelke-
dő. Bennük szép számban tenyésznek 
jégkorszaki maradványfajok, amelyek 
túlélését a Hargita-hegység hűvös klí-
mája segítette elő. Nagy részük a ritka 
és sérülékeny fajok „vörös listáján” sze-
repel.

A lápban jelentős állománya él a ro-
varevő kereklevelű harmatfűnek, a lápi 
hízókának, a tőzegáfonyának, a tőzeg-
epernek. Gyönyörű látványt nyújt a 
lejtőt fehéren belengő gyapjas sás. Szá-
mos példánya megtalálható egy orchi-
deafélének, a székely ujjaskosbornak 
(Dactilorhiaza cordigera subsp sicu-
lo rum) is, ami a balkáni ujjaskosbor 
egy helyi alfaja. A növényt berei Soó 
Rezső székelyudvarhelyi születésű bo-
tanikus írta le 1930-ban.

A Madarasi-csúcs és Rákosi Sáté 
része a Natura 2000 hálózat keretében 

kijelölt „Madarasi-Hargita közösségi 
jelentőségű természetvédelmi terület-
nek”. Habár a területet sűrűn látogat-
ják turisták, nagyon meglepő, hogy a 
láp létezéséről alig van tudomásuk. A 
láp megfelelő kezelés hiányában visz-
szafordíthatatlanul megrongálódhat, 
értékét veszítheti, ezért javasolták vé-
detté nyilvánítását. Tanulóink fi gyel-
mét ezen értékek megóvásának fon-
tosságára hívtuk fel.

A kétnapos erdei iskola lehetősé-
get adott arra, hogy egy órai gyalog-
lással a Madarasi-Hargita 1801 méter 
magas csúcsáról széttekinthessünk. A 
Madarasi-Hargita, a székelyek Szent 
Hegye a leglátogatottabb hegycsúcs 
a Hargitában. Innen gyönyörű kilátás 
nyílik a terjedelmes, 20-25 km széles 
Har gita-fennsíkra, a Libán-tetőre, a 
Gör gényi-havasokra, a Gyergyói-ha va -
sokra, a Hagymás-hegységre. Nyu gati 
irányban látszik az Ivó-feje, a Ber szán-
sarok, a Kecskevész-szikla, mögöttük 
csaknem az egész Erdélyi-medence. 
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Iskola

a Madarasi-Hargitán

Szép tiszta idő volt, így láthattuk dél-
délnyugat irányban a Rika-hegységet, 
a Királykőt, a Fogarasi-havasokat, a 
Déli-Kárpátok szinte teljes vonulatát. 
Délkeletre a Rákosi-Hargitát, keletre 
a Csíki-havasokat és a Csíki-meden-
cét fi gyelhettük meg. Gyönyörű idő 
volt, igazi októberi vénasszonyok 
nyara, így felejthetetlen élményben 
volt részünk.

Második nap az Ivói vadasparkot 
látogattuk meg, ahol az Európában 

és Romániában őshonos vadakat cso-
dálhattuk meg természetes környe-
zetükben. A több mint 400 hektáros 
területen gím és dámszarvasokat, 
mufl onokat és őzeket láthat az a sze-
rencsés látogató, aki elég csendben 
tud járni, hogy ne riassza el a vadakat. 
Habár csendben járni nem igazán 
sikerült a gyerekcsapatnak a száraz 
avaron, mégis volt szerencsénk szar-
vasokkal találkozni, sőt el is kísértek 
egy darabon a túra során. A találko-

zás a hímszarvassal nem kis riadalmat 
keltett a gyermekekben. Ahogy meg-
látták a túlsó oldalból felénk vágtató 
gyönyörű gímszarvast, a fi úk pillana-
tok alatt a legközelebbi fán termettek 
(ludas volt ebben a túravezetőnk is, 
amikor komolyan azt mondta: „Na, 
most fusson ki merre lát!”). Ez utó-
lag derültséget okozott, magam is 
jót nevettem rajta. Élmény volt meg-
csodálni a gyönyörű napsütésben a 
nyírfákkal, fenyőkkel tarkított, őszi 
színekben pompázó vadasparkot, a 
tavat a tavirózsákkal, ahová a szarvas 
inni jár. Különösen szerencsésnek 
tartom, hogy egyáltalán beengedtek 
bennünket, hiszen még október vé-
gén nem járt le a szarvasbőgés ideje, 
mondta a túravezetőnk, és ebben az 
időszakban a vadaspark zárva van a 
látogatók előtt. A tóhoz fel is hallat-
szott egy szarvasbika rekegése.

Hazafelé tartva tettünk egy kis 
kitérőt, hogy egy pillantást vethes-
sünk a Zeteváraljai víztározóra. Ez a 
Zeteváralja közelében található víz-
tározó gyönyörű látvány. A Nagy-
Küküllő felső szakaszának egyetlen 
mesterséges tava. Megtudhattuk, 
hogy a tóban élő halfajták kezdetben 
a tóba ömlő patakokból bevándorolt 
halakból álltak. Legjelentősebb meny-
nyiségben a domolykók voltak jelen, 
őket követték a pisztrángok, amelyek 
a hatalmas vízfelületnek köszönhető-
en korlátlanul tudtak növekedni. A 
halállomány azonban az évek során 
jelentősen bővült – többek közt tele-
pítéssel is –, és került a vízbe kárász, 
ponty, harcsa, süllő, csuka, paduc, 
dévér, menyhal, valamint valószínű-
leg a véletlen folytán sügérek is.

Tartalmas, felejthetetlen kirándulás 
volt, mindannyian gazdagodtunk él-
ményekben, ismeretekben. Köszönjük 
ezúton is Magyar Kormány, a Bethlen 
Gábor Alap támogatását!

Pálosi Veronika, tanár/igazgató 
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Tükör

Így év vége felé minden ember 
számadást végez, és értékeli éves 
tevékenységét, életét. A Gerendely 

Férfi kórusnak – 2017 februárjában, 
a megalakulásakor megfogalmazott 
szemléletét szem előtt tartva – sorra 
valósulnak meg kitűzött céljai, tervei. 

A Gerendely a 2019-es évet az 
eddigi legsikeresebb évének tekinti, 
hiszen amellett, hogy részt vett Csík-
rákos és Göröcsfalva jeles ünnepeinek 
szervezésében és kivitelezésében (Már-
cius 15., Kisboldogasszony falunapok, 
Idősek napja, Őrtűzgyújtás), széles 
körű tevékenységet folytatott: farsan-
gi kosaras bált szervezett, kapcsolatot 
teremtett és fenntartott hazai és ma-
gyarországi kórusokkal és nem utolsó 
sorban huszonhét meghívásnak és fel-
kérésnek tett eleget az idén. 

Ez év első tevékenysége a farsangi 
kosaras bál megszervezése volt február 
16-án. A jelenlevőket a Gerendely mű-
sorával köszöntötte, majd a sok játék 
és tombola mellett id. Fodor Csaba és 

Császár Barna szórakoztatta a közön-
séget viccekkel és anekdotákkal. 

Március 15-én, a magyar szabadság-
harcra emlékezve, a csíkrákosi közpon-
ti parkban kezdődő megemlékezésen 
és felvonuláson népviseletbe öltözött 
a Gerendely, huszárnótákat énekelt, 
majd a göröcsfalvi kultúrotthonban 
adta elő énekes-táncos műsorát. 

Aznap este fellépett a 2014-ben 
Csík rákosról útjára indult Közös 
Kultu rális Esten, amelynek idén Csík-
szent tamás adott otthont. Az est vé-
gén átvettem a hazakerült stafétát, így 
2020-ban Csíkrákoson, a Gerendely 
Férfi kórus szervezi meg ezt a mára már 
fesztivállá alakult rendezvényt, amely-
nek meghívott résztvevői a felcsíki és 
oldalcsíki falvakból érkeznek majd. 

Április 20-án a Cserei-kúriában 
tartottunk előadást magyarországi 
ven dégeknek. 

Május 24-én vendégül láttuk a 
Vértesszőlősi Férfi  Dalkör küldött-
ségét és Vértesszőlős polgármesterét. 

Nagyon kellemes, baráti estét töltöt-
tünk együtt, az ének szárnyán hamar 
beloptuk egymást a szívekbe. Folyta-
tást is megfogalmaztunk e találkozó 
kapcsán: Januárban Vértesszőlősön! 
Távozásukkor megajándékoztak egy 
jelszóval: „Mi egy vérből valók va-
gyunk!” 

Június 9-én a Cserei-kúriában éne-
keltünk magyarországiaknak: a hazafi -
as dalokkal és versekkel megérintettük 
a hallgatóság szívét. Egy idősödő nő 
hálája jeléül elszavalta a „Hősök emlé-
kezete” című verset. Fájdalmas pillana-
tokat éltünk meg a Trianon-évforduló 
kapcsán. 

Június 17-én ismét a Cserei-kúriá-
nál énekeltünk egymásnak a vajdasági 
Adáról érkezett néptáncosokkal és a 
Bodros tamburazenekarral, akik az 
idei Fölszállott a páva felfedezettjei. A 
közös éneklés során sok értékes népdal 
csendült fel erdélyi és vajdasági válto-
zatban is. Jó volt ízlelni egymás nép-
dalkincsét! 

A Gerendely Férfi kórusnak sorra 
valósulnak meg céljai, tervei
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Június 30-án délután, a Madéfalvi 
Jézus Szíve búcsúja napján megrende-
zett faluünnepen lépett színpadra a Ge-
rendely a hazafi as nótákból összeállított 
új műsorával, majd Gyimesközéplokra 
utazott, hogy este 7 órakor eleget te-
gyen a Gyimesvölgye Férfi kórus veze-
tője, Antal Tibor meghívásának és részt 
vegyen az V. TatrospART Feszten. A 
fesztivál magas rangú szerkesztő-mű-
sorvezetője Diószegi László, a Fölszál-
lott a páva zsűritagja volt, aki vélemé-
nyezte a Gerendely teljesítményét. 

Július 28-án Csíkszenttamáson 
sze repelt a Gerendely, a Szent Anna-
na pok keretében megrendezett VIII. 
Cson ka torony Néptáncfesztiválon. 

Augusztus 11-én a Gyimes közép-
loki Vadvirág Ünnepélyen tettünk ele-
get a meghívásnak. 

Augusztus 17-én délután az I. Szé-
kely Góbé Találkozón vettünk részt 
Csíkszentgyörgyön, majd este 8 órától 
a Csíkszentkirályi Falunapok fellépői 
voltunk. Előadás után a Csík szent-
királyi Dalárdával megerősítettük az 
együtt működés lehetőségét, megelőle-
gezve a szeptemberi találkozót Csíkrá-
koson. 

Másnap, augusztus 18-án a Csík-
aj nádi Ifj úsági Szervezet felkérésére a 
Csík ajnádi Falunapokon tartottunk 
előadást. 

Augusztus 25-én a Pakó András 
Dalkör vezetőjének, Ágoston József-
nek a meghívására részt vettünk a IV. 
Székelyföldi Huszár- és Katonadal Ta-
lálkozón. Az eddigi találkozók hely-
színe a csernátoni Ika vára volt, idén a 
Haszmann Pál Múzeum kertjében tar-
tották meg e rangos rendezvényt, ame-
lyen a Gerendely immár harmadik alka-
lommal vett részt. A találkozó a hősök 
emlékművének megkoszorúzásával kez-
dődött, majd sorra léptek fel a Kovászna, 
Hargita és Maros megyei csoportok:  
Szé   kely udvarhely, Sepsiszentgyörgy, 
Ma  ros  vá sárhely, Maros szentgyörgy, 
Nagy ernye, Gyer gyóditró, Csík rákos, 
Csík  or  zso va, Szentiván labor falva, Bi-
barc     falva, Székelytamásfalva, Ge len ce, 

Ozs  dola, Kéz diszentkereszt és Cser  ná-
ton férfi kórusai.

A találkozó egyedisége abban rej-
lik, hogy a résztvevőknek, a huszár- és 
katonadalokból összeállított műsoruk 
mellett, három kijelölt katonadallal 
kell készülniük, amit minden évben 
más-más kórus vezetője küld el a kó-
rusoknak megtanulásra. Az idén én 
láttam el ezt a feladatot. Nagyon fel-
emelő érzés volt hallani a közel 500 
férfi hangot együtt énekelni fúvósze-
nekar kíséretében! Mintha egy bandé-
rium szólaltatta volna meg az általam 
kiválasztott katonadalokat. 

 Az 2019-es év legnagyobb meg-
valósítása, ami a Gerendely Férfi kó-
rust, mint házigazdát igénybe vette, a 
Kisboldogasszony Falunapok rendez-
vénysorozata volt. Három napig láttuk 
vendégül a Kerekegyházáról érkezett 
Kereki Nótások csapatát, teljes ellátást 
biztosítottunk nekik. Minden anyagi 
költségét a Gerendely önerőből fedez-
te. Ezúton is kifejezzük köszönetünket 
Kovács Annamáriának, hogy rendel-
kezésünkre bocsátotta a szálláshelyet 
és a Cserekert Fogadót. 

A két kórus szombaton és vasárnap 
is egyéni és közös produkciókkal ör-
vendeztette meg a falunapok közön-
ségét. Szombaton még csatlakozott a 
Falunapok műsorához a Gerendely 
baráti kórusa, a Csíkszentkirályi Da-
lárda, amellyel az egyéni fellépés mel-

lett közös produkcióra is sor került. 
Immár három kórus előadásában szó-
laltak meg a katonadalok, amelyeket 
előzetesen elküldtem mindkét kórus-
nak. Nagy élmény volt úgy a fellépők, 
mint a közönség számára! Az előadá-
sok után mindkét kórust megvendé-
geltük és beszélgetésekkel, nótázással 
tovább szövődtek a barátságok. 

Október 4-én a Nótaesten meglepe-
tés-vendégként lépett fel a Gerendely 
Férfi kórus a Csíkszeredai Szakszerve-
zetek Művelődési Házának színpadán. 
A Nótaestet én és duett-társam, Dobos 
Zsolt szerveztük a Budapesten meg-
szerzett Arany Cinege minősítésünk 
tiszteletére. Nagy meglepetés és meg-
tiszteltetés volt számomra a kórus jelen-
léte és előadása! Köszönöm szépen! 

Az október 12-én megtartott Szép-
vízi Káposztavásár idei társszervezője 
Csíkrákos volt, ahol a Gerendely Fér-
fi kórus kétszeri előadásával újra képvi-
selte Csíkrákost.

Az év utolsó negyedében újból két 
itthoni felkérésnek tett eleget a Geren-
dely: október 20-án az idősek napján 
a szépkorúakat örvendeztette meg 
előadásával, ugyanakkor a kórus tagjai 
a szépkorú társaikat is köszöntötték. 
Október 27-én pedig, a Székely Ösz-
szefogás napján, dalaival tette hango-
sabbá a székelyek sóhaját kórusunk. 
Az őrtűz mellett értékes gondolatok, 
énekek hangzottak el. 

Mozgalmas évünk volt, teli felada-
tokkal, színpadi és más élményekkel, 
ami a kórus tagjait még jobban össze-
kovácsolta. Köszönöm a kórusnak az 
együttműködést! Már a 2020-as esz-
tendő kopogtat az ajtónkon: én bízom 
a sikeres folytatásban! 

A magam és a Gerendely Férfi kó-
rus nevében megköszönöm minden 
jóakaratú ember segítségét és támo-
gatását, és kívánok mindenkinek sze-
retetteljes, békés, meghitt karácsonyi 
ünnepeket és sikerekben gazdag, bol-
dog új esztendőt! 

  Regián Melinda, 
a Gerendely Férfi kórus vezetője 

„A magam és a Gerendely 
Férfi kórus nevében megköszö-

nöm minden jóakaratú ember 
segítségét és támogatását, 
és kívánok mindenkinek 

szeretetteljes, békés, meghitt 
karácsonyi ünnepeket 
és sikerekben gazdag, 
boldog új esztendőt!” 



Hagyomány
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  impresszum

El tudod olvasni mit írtam?
Igen? Valószínű vettél már részt cser-
készfoglalkozáson vagy magadtól utá-
nanéztél.  
Nem? Meg szeretnéd tanulni és titkos 
leveleket hagyni társaidnak portyázás 
alatt?

Már 2003-ban egy határozott 
IGEN volt a válaszom. Ak-
kor még nem is sejtettem, 

hogy nem csak a rovásírás lesz nagysze-
rű a cserkészetben, hanem minden más, 
ami ezzel az életformával jár.

 Élénken emlékszem az első táborra 
és az ott megélt érzésekre. Tudtam, va-
lami nagyszerű dolog kezdete ez, még 
akkor is, amikor kérdően néztem apu-
kámra, mert nem értettem, hogyan kell 
a sátrat felhúzni, és hogy miért is viszi a 
konyhára az almás tésztát, amit anyu-
kám sütött. Nem értettem azt sem, mi-
ért húzzuk fel a zászlót reggel, este meg 
le, miért fogunk kezet, miért tanulunk 
történelmet és csomózást, miért írunk 
csapatindulót és naplót, miért kell résen 
lenni, valamint miért vagyok mindig az 
utolsó előtti a sorban, amikor vacsorázni 
megyünk? Idővel egyre előrébb kerül-
tem a sorban, egyre többet okosodtam, 
és már büszke viselője voltam a „zöld 
nyakkendőnek”. A közös jelképrendsze-
rek és jelentése, mint például a liliom (a 
„helyes út” jelölője), kézfogás (tisztelet és 
szeretet) beépültek az életembe és segí-
tették formálni Renátát. Bizton állítom: 
a cserkészet által tapasztaltak nem csak 
tanító jellegűek, hanem személyiségfor-

málóak.  Formált és rengeteg élménnyel 
gazdagított. A sok játék, túrák, egy tál-
ból evések, ölelések, népdalok, tábortü-
zek, nevetések mind-mind a szívemben 
élnek. A legkedvesebb emlékem mégis 
az a nap, amikor cserkésszé avattak. Még 
most is látom apukám büszke arcát és 
anyukám könnyes szemét. Ezúton kö-
szönöm a szüleimnek, a vezetőimnek és 
a cserkész-testvéreimnek, hogy mindezt 
lehetővé tették számomra.

 Nem tudnám jobban összefoglalni 
a leírtakat, mint a cserkészet alapítója 
Bi-Pi: „A cserkészet az, ami a boldogság 
elérésének egyik biztos földi útja... ami 
bátorságot, tettrekészséget, önállóságot, 
meggondoltságot jelent, voltaképpen 
maga a cserkészszellem”.

Köszönöm a felkérést Rékusnak az él-
ménybeszámoló megírására. Fodor Ernő 
cserkészélményeit olvasnám szívesen.

 Vrancean (Darányi) Renáta

El tudod olvasni, mit írtam?


