
Kisboldogasszony ünnepén a 
Szűzanya születésnapját ünne-
peljük, a Megváltó anyját és a 

mi édesanyánkat is. Minden születésnap-
ra való emlékezés felkínálja számunkra 
újból az élet megünneplésének az aján-
dékát. Minden családban  kiemelkedő-
en fontos ünnepi alkalom az édesanya 
születésnapja, hiszen ő az, aki a család, 
az otthon melegét adja, és mindenkivel 
kivétel nélkül ugyanakkora szeretettel 
törődik. Ez az ünneplés ilyenkor nem 
más, mint válasz a szeretetre. 

Kisboldogasszony ünnepe kedves a 
mi számunkra. Több Máriás ünnepünk 
is van, és mindegyik más és más okokból 
áll közel a szívünkhöz. Ez az ünnep csa-
ládias jellegű, ezért Istennek hálát adva 
megköszönjük az ajándékot, amit Mária 
személyében kaptunk, aki oly emberi és 
ugyanakkor oly nagy mértékben szeret. 
Mielőtt megszületnénk, édesanyánk 
jelenti számunkra az egész világot: be-
burkol, táplál és védelmez bennünket. 
Miután világra jöttünk sem hagy fel a 
törődéssel, a gondoskodással; tanít, ápol, 

nevel bennünket. Az édesanyák nem 
szűnnek meg anyák lenni akkor sem, 
amikor gyermekük már felnőtt.

Krisztus földi élete a Szűzanyával 
kezdődik. Hasonlóképpen Jézus meg-
váltói tevékenysége ad okot nekünk 
arra, hogy ünnepeljünk ezen a napon. 
Mária születésén, életén és igenjén – be-
leegyezésén keresztül a bűn rabságából 
való megváltás beteljesedett. Az anya-
szentegyház csupán három személyiség 
születésének szentel fokozott fi gyel-
met: Keresztelő János, a Boldogságos 
Szűz Mária és az Úr Jézus Krisztus vi-
lágra jöttét találhatjuk meg naptárunk 
ünnepi soraiban. Mindezen ünnepi 
alkalmak arra hívják fel a fi gyelmünket, 
hogy Isten a mi üdvösségünket munkál-
ja napról napra. Mária teljes mértékben 
megtestesíti a krisztusközpontú életet, 
tőle tanulva pedig nekünk is – keresz-
tényeknek, Krisztus-követőknek – ez 
az állapotbeli kötelességünk és végső 
soron hivatásunk.

Pasca Szilárd 
csíkszentdomokosi segédlelkész
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Kisboldogasszony 
ünnepén

Meghívó

Idősek köszöntése 

Egy közösség életéről sokat elárul 
az, hogy miként viszonyul az idő-
sebb tagjaihoz.  A gyorsan változó 
világban néha kiéleződhet a gene-
rációk közötti szemlétbeli különb-
ség, pedig a generációknak – legyen 
szó idős vagy � atal nemzedékről – 
kölcsönösen szükségük van egymás-
ra, ugyanúgy kell a tapasztalt, már 
sok  mindent megért korosztályok 
higgadt és bölcs meglátása, mint a 
� atalos lendület és életigenlés.

Világszerte 1991 óta ünneplik 
október 1-jén az idősek napját. Köz-
ségünkben az idén október 14-én, 
vasárnap köszöntjük az időseket. A 
11 órától kezdődő szentmisét köve-
tően a göröcsfalvi kultúrotthonban 
tartjuk az ünnepséget, ahová min-
den 70. életévét betöltött csíkrákosi 
és göröcsfalvi lakost várunk.  Az 
idősek köszöntőjén részt vesz a 
Csíkrákosi Csalogány Néptánc-
csoport, a Gerendely Fér � kórus és 
Csíkmadarasi Népi Zenekar.  A 
rendezvény szervezője Csík rákos 
Község Önkormányzata, társszer-
vező a Bogátalji Mozga lom, a Csík-
rákos – Göröcsfalvi Nőszervezet, a 
18. Zöld Péter Cserkészcsapat és a 
Cserei Mihály Általános Iskola.  A 
rendezvény fő támogatója Hargita 
Megye Tanácsa, Hargita Megye 
Tanácsának Szociális és Gyer-
mekvédelmi Vezérigazgatósága, a 
Csíkrákosi Pogányvár Közbirto-
kosság és a Göröcsfalvi Kokojzavész 
Közbirtokosság.

fotó: szőcs lehel
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községi figyelő

Védőfelszerelések a tűzoltóknak
A bevetések alkalmával nélkülözhetetlen védő-
felszerelést, eszközöket vehettek át a csíkrákosi 
és göröcsfalvi önkéntes tűzoltók. A védőfelsze-
relések vásárlására Hargita Megye Tanácsa által 
kiírt pályázaton nyertek támogatást a tűzoltók. 
A pályázathoz szükséges önrészt a göröcsfalvi 
Kokojzavész és a csíkrákosi Pogányvár közbir-
tokosságok, valamint Csíkrákos Község Önkor-
mányzata biztosították. A pályázat ügyintézését 
a Bogátalji Mozgalom Egyesület végezte. A védő-
felszereléseket ünnepélyes keretek között a XIV. 
Kisboldogasszony falunapok megnyitóján Szen-
tes Antal megyei tanácsos adta át a tűzoltóknak. 
Hargita Megye Tanácsa  2018-ban 300 ezer lejjel 
járult hozzá a megyében tevékenykedő tűzoltó 
csapatok felszerelésének bővítéséhez, összesen 
39 pályázat támogatásával.

Csapatépítőn vettek részt a hatodikosok

A Cserei Mihály Általános Iskola VI. osztályos di-
ákjainak szerveztek csapatépítő tréninget. Az ener-
gikus, pörgős fiatalokkal végzett foglalkozás célja 
az volt, hogy egymásra figyelve, elcsendesedve, 
csapatban dolgozva az osztályközösség felismerje: 
a problémák megoldása csak akkor lehetséges, ha 
ezt  mindannyian akarják és dolgoznak rajta. A 
program végén a gyerekek felismerték saját érté-
keiket, belátták, hogy együttes erővel, közös céllal 
ők is képesek megoldani nehézségeket, megértet-
ték, hogy elsődleges szempont a feladatok végre-
hajtásában az elcsendesedés és a helyes stratégiák 
kiválasztása. A csapatépítő program támogatója 
Hargita Megye Tanácsa és Csíkrákos Község Ön-
kormányzata volt.

Észszerű hulladékgyűjtés

A háztartási szemét rendszeres elszállítása mellett 
is számtalanszor azzal szembesülünk a község te-
rületén, hogy valakiknek könnyebb a falu szélére, 
árkokba szemetelniük. Szerencsére náluknál több 
öntudatos polgár él a községben, aki odafigyel a 
hulladékgyűjtésre. A polgármesteri hivatal társ-
szervezésében alkalmuk adódott a lakóknak, hogy 
leadják a gazdaságaikban összegyűlt hulladékot, és 
még levásárolható értékjegyet is kaptak cserébe. A 
szeptember 25-i gyűjtés egyértelműen sikeres volt, 
hiszen összesen 7,6 tonna hulladék gyűlt össze, ami-
ből 3585 kg üveg, 272 kg műanyag, 271 kg papír és 
3500 kg vegyes hulladék.

Fűtéstámogatás igényelhető
Azok a családok, amelyekben az egy főre eső jöve-
delem nem haladja meg a 615 lejt, fűtéstámogatást 
igényelhetnek. A kéréseket október 16-tól a polgár-
mesteri hivatalban fogadják, naponta 9–13 óra kö-
zött. Az igénylés feltételeiről részletes tájékoztatást 
kaphatnak a polgármesteri hivatalban, valamint a 
község honlapján és Facebook-oldalán.

Házasságot kötöttek
Páll Dezső – Bartó Éva
Fazakas Endre – Kovács Tímea
Balázs Botond – Both Fodor Márta

Szeptemberi anyakönyv
Elhalálozás 
Kósa András
Császár Irén



3

Beszélgetés Köllő Miklós 
építésszel, a Csíkrákos 

és a Göröcsfalva általános 
rendezési tervét készítő
Larix Stúdió vezetőjével.

 – Miért fontos az általános rendezési 
terv?

– Alapvetően azzal szembesülnek az 
emberek, hogy ha nincs rendezési terv, 
hivatalosan nem építkezhetnek. Ez csa-
pódik le a köztudatban.

 
– Hogyan születik egy általános ren-

dezési terv?
– Valójában addig nem érdemes ren-

dezési tervet készíttetni, amíg nincs egy 
stratégiád. Akkor érdemes elkészíteni, 
amikor szembenéztél azzal, hogy mi a 
helyzet a településeden, milyen értéke-
id, erőforrásaid, lehetőségeid vannak, 
merre sodródik a település.

 
– Tulajdonképpen miért fontos a ren-

dezési terv? Segíti a település fejlődését? 
Vagy netán gátolhatja?

– Amikor elkészül egy község stra-
tégiája, akkor ennek a törvénykezésben 
történő lecsapódása a rendezési terv. 
Mihelyt a helyi tanács egy határozattal 
elfogadja, törvényerőre emelkedik. Ar-
ról rendelkezik, hogy mit hová, hogyan 
lehet építeni. Egy település értékeit 
még a közízléssel szembemenve is fenn-
tarthatja, mert a hosszú távú érdekek 
ezt kérik.

  
– Önmagában a rendezési terv elfo-

gadása elég a dolgok rendezéséhez?
– Nem elég önmagában a rendezé-

si terv, hanem hozzá kell építeni olyan 
tanácsi határozatokat a stratégiának 
megfelelően, amiket nem tud a rende-
zési terv szabályozni. Például a hagyo-

mányos gazdálkodás támogatása adó-
csökkentéssel, vagy a településképbe 
nem illő épületek esetén magasabb adó 
kivetése – erről határozatokkal dönthet 
a helyi tanács, és alátámaszthatja annak 
a stratégiának az életbe ültetését, amely 
alapján készült az általános rendezési 
terv.

 
– Milyen lépései vannak kész az álta-

lános rendezési tervnek?
– Létezett korábban egy falukép-

védelmi felmérés, amit mi aktualizál-
tunk és kibővítettünk, az épített kör-
nyezeti értékekre koncentrálva. Készült 
egy történelmi tanulmány is a két tele-
pülésről. Most a fejlesztési szándékokat 
térképezzük fel. Nagy fontos volna, 
hogy mindenki, aki azon gondolkodik, 
hogy vállalkozóként akar valamit tenni 
Rákoson és Göröcsfalván az elkövet-
kező tíz évben, jelezze a polgármesteri 
hivatalban, és a következő szakaszban 
elbírálják, hogy jogos-e a tervezett fej-
lesztési szándék, befoglalható-e a ren-
dezési tervbe, vagy pedig nincs alapja, 
esetleg szembemegy valamivel. A ren-
dezési terv keretet szolgáltathat egyéb-
ként arra is, hogy a Natura 2000-es 
területeken is lehessen fejlesztésben 
gondolkodni. Egyelőre az igények be-
nyújtása és elbírálása következik. Ezek 
alapján tudjuk letenni a rendezési terv 
első változatát, amely nyilvánosságot 
kap és bárki jelezheti az észrevételeit.

 
– Kérem, mondjon időpontokat, 

határidőket az egyes szakaszok elbírá-
lására.

–Október folyamán várjuk a fej-
lesztési elképzelésekre vonatkozó jelzé-
seket. Év végére készítjük el a rendezési 
terv 1.0 változatát. Az a tapasztalat, 
hogy ebben az időszakban sokan haza-
jönnek azok közül, akik nem a települé-
sen élnek. Az idegenben élők nagyobb 

része ekkor szembesül a polgármesteri 
hivatalban kifüggesztett tervvel. A tél 
jó időszak arra, hogy megvitassák az 
emberek. Az észrevételezés alapján jövő 
év elején elkészül az 1.2 és 1.3 változat, 
vagy akár a 2.0 is.

 
– A rendezési terv kidolgozásaként 

bejárták a két települést, alaposan isme-
rik minden szegletét a községnek. Mit 
tapasztaltak?

– Nagyon elhanyagoltak az útpad-
kák, sáncok. Látszik, hogy az emberek 
visszavonultak a portáik mögé, nincs 
erejük fenntartani az utca részét, vagy 
úgy gondolják, hogy ez nem az ők fel-
adatuk, mert adót fizetnek. Ez a telepü-
lésre elég romboló hatással van és legin-
kább az európai út mentére jellemző. 
Az utcákra kiépített garázsok szintén 
rombolják a hagyományos faluképet, 
és nagy eső esetén problémákat okoz-
hatnak. Szintén a garázsok miatt egy-
egy fát is kivágnak, ami pedig nyáron 
beárnyékolta a házat, az udvart. A tele-
pülésre érkezőket fogadó látvány is elég 
lehangoló: Szereda felől egy építésze-
tileg gyenge minőségű vasúti megálló, 
Gyergyóból jövet rikító színű épület 
látványa fogadja az átutazót.  Az üzle-
tek környékének látványa szintén ren-
dezésre vár. Kipakolnak az utcára, nem 
sikerül jó minőségű reklámot láttatni, 
ugyanakkor a faluképet sem sikerül 
megtartani.

 
 – Úgy tűnik, leginkább akarat kér-

dése lenne a felsoroltak rendbe hozása. 
Melyek azok a területek, ahol nehezebb a 
„rendrakás” vagy különösen tudatos oda-
figyelésre van szükség?

– Rákos és Göröcsfalva esetében a 
nagy képet kell tisztán látni: 

folytatás a 4–5. oldalon

Készül az általános rendezési terv

Hosszú távú döntés az Ön telkéről is

Interjú
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A rendezési terv nagyon jó eszköz egy település fejlesztési ívének meghatározására, de az 
eredményei nem öt év távlatában, inkább húsz, huszonöt év múlva látszanak majd. Igaz, sokkal keve-
sebb időre van szükség, hogy a hátrányait is látni lehessen.

azt, hogy gazdasági szempontból hol 
helyezkedik el a település, és hogy mi-
lyen adottságai vannak. A katonai tér-
képek tanulsága szerint Csíkrákos az 
első katonai felmérés óta, az 1700-as 
évek végétől, kiterjedésében lényegesen 
nem változott. Ekkora a falu és ekkora 
a körülötte lévő táj. Ezt két helyről, a 
Bogát-hegyi kápolnától és a göröcsfalvi 
templomtól is nagyon szépen lehet lát-
ni. A tájhasználat sem változott, szeren-
csére a kollektív időkben sem sikerült 
elérni egy olyasfajta tagosítást, vagy te-
rület-összeszántást, hogy ez a kultúrtáj 
lényegesen megváltozzon. 

A községbe érkező megnézi a mű-
emlékeket, és ezzel párhuzamosan egy 
középkorinak mondható kultúrtájat 
lát, ami Európában kevés helyen ma-
radt meg.

A Bogát-hegyi kápolnától az is látha-
tó, hogy ez a táj hogyan változik. Fon-
tos az, hogy hogyan alakul a térség me-
zőgazdasága. Az emberek azt mondják, 
az a fenntartható, ha legalább tíz hektár 
van egy tömbben. Na de azok már nem 
azok a szép keskeny csíkok, amik olyan 
szépek fentről. Kérdés tehát, hogy ez 
fenntartható kell-e legyen, vagy valahol 

máshonnan jön össze az a lehetőség, 
hogy ezt a tájat ebben a formában fenn 
lehessen tartani.

A térséget úgy tartják számon a 
román fejlesztési tervek, mint magas 
természeti és turisztikai potenciállal 
rendelkező térség. Itt vannak a Natura 
2000-es területek, itt van a Hargita, 
itt van a kápolna, a templom, a Cse-
rei-kúria. Amikor ezeknek kijelölöd 
a védelmi övezetét műemléki szem-
pontból, akkor gyakorlatilag az egész 
falu érintett. Első hallásra egy hátrányt 
jelent az egyszerű emberek mentali-
tásában, mert azt mondják, hogy be 
kell menni a műemlékvédelemhez és 
engedélyt kell kérni a legtöbb beavat-
kozásra. Másrészt a község egy szinte 
érintetlen kultúrtájat tud felmutatni, a 
falu viszonyát a tájhoz, a templomok-
hoz, egy 18. századi szinten érintetlen 
tájat. Erre sok mindent lehet fűzni, 
mert az, hogy a községnek még olyan 
településképe van, ami nem futott ki a 
kézből, jelentheti azt is, hogy aki nyu-
galmat keres, az ide költözik, nem oda, 
ahol zakota a falukép. És belátható 
időn belül a piac ezt meg fogja fizet-
ni. Nincs sok nagy ház, s ami van, az 

elenyésző ahhoz képest, hogy máshol 
mi van. Egy urbanisztikai terv során ez 
kezelhető. El kell dönteni, hogy mer-
re akar haladni Rákos és Göröcsfalva 
ezen a téren, mert ezek orvosolható-
ak. A községnek nincs olyan infra-
struktúrája, amiért érdemes lenne ide 
nagy volumenű ipart telepíteni, de 
turisztikából – pont az előbbiek miatt 
– meg lehet élni.

 
 – Egyértelmű, hogy tudatos irány-

mutatásra van szükség. A stratégia ezt 
szolgálhatja. A kül- és belterületek kérdése 
ilyen szempontból egy sarkalatos kérdés. E 
tekintetben mire hívná fel a figyelmet? 

 – Csíkrákosnak van egy stratégiája, 
és jó, hogy nem urbanisták és nem te-
lepülésmérnökök készítették. Az egyet-
len baj, hogy gyorsabban történnek ná-
lunk a dolgok, mint ahogy gondoltuk. 
A stratégia fenntartható fejlődés men-
tén képzeli el a dolgokat, amihez gaz-
dasági növekedés kell. De nem tudok 
erről beszélni. Most, amikor mindenki 
külföldre megy, akkor lassanként szin-
ten maradásról sem tudunk beszélni. 
Mi gyakorlatilag az élhető zsugorodás-
ra készülünk fel.

Interjú
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Frissen meszelt tantermek, szakkép-
zett  pedagógusok, rendezett környe-
zet fogadta az idén is a Cserei Mihály 
Általános Iskola diákjait az új tanév 
kezdetén. A 2018–2019-es tanévben 
183 óvodás és iskolás kezdte meg a 
tanulást. A tanév kihívásairól Pálosi 
Veronika igazgatónőt kérdeztük.

– Milyen újdonságokkal kellett szem-
benézniük az új tanév kezdetén?

– Különösen az iskolai év első napjai-
ban nagyon összezavart az új rendelet, 
amit a miniszter adott ki augusztus 
30-án a román nyelv oktatásával kapcso-
latosan. Ez egyszerűen diszkriminatív. A 
tanítóknak van képesítésük arra, hogy 
elemi osztályokban románt tanítsanak. 
Ők vizsgáztak, oklevelet szereztek erről. 

A gyerekeknek is gondot okozott 
volna, ha máshonnan jött volna vala-

ki oktatni, mert itt helyben nem tud-
tuk volna megoldani ezt a kérdést. A 
tanfelügyelőségre levelet is küldtem, 
kértem, hogy halasszák el ezt a dolgot, 
mert nincs katedránk, hogy valakit al-
kalmazzunk. Elkészítettük a órarendet, 

és a tanítók tartják a román órákat.  A 
rendelet törlésével egyelőre megoldó-
dott ez a helyzet.

folytatás a 7. oldalon

Interjú

Ugyanakkor felhívom arra a fi-
gyelmet, hogy most az is bejelentheti 
az erdei házát, aki eddig nem rendel-
kezett építési engedéllyel. Ez egy le-
hetőség arra, hogy megnövelhessük a 
belterületet. Emellett nagyon jó volna 
jelezni, hogy hol várhatóak fejleszté-
sek, és ezek mekkora léptékűek, mert a 
túlságosan nagy volumenű elképzelé-
seket célszerű lenne kivinni a faluból, 
a jelenlegi külterületre. Képzeljük el, 
hogy például a csűrnél nagyobb épü-
letekről van szó. Vagy képzeljük el ezt 
a tájat ipari csarnokokkal. De ha vala-
milyen szinten csoportosulni tudnak 
ezek a fejlesztések, beruházások, akkor 
ők is előnyt tudnak kovácsolni ebből 
infrastruktúra szempontjából.

Azt, hogy bizonyos szintű kisipar 
ne létezzen egy településen, soha nem 
szabad megengedni, mert jórészt az itt 
dolgozók vannak otthon, ők adják a 

tűzoltók gerincét. Ezért a kisipar nem-
hogy tiltott, hanem kötelező, de ennek 
a fejlesztését ki kell találni, mert ameny-
nyiben nagyobb volumenű épületekről 
van szó, akkor fontos tudni, hogy ezek 
hol vannak, illetve hogy nem károsítják 
a faluképet. Nagyon fontos a fejlesz-
tés szempontjából a tisztánlátás. Ha-
sonlóan fontos tudni, hogy vannak-e 
olyan emberek, akik kimondottan 
állattenyésztéssel akarnak foglalkozni 
és melyek azok a helyek, amelyekben 
lehet gondolkodni. Azok is mondják 
el, akik erdei turizmusban gondolkod-
nak. Mindenki, aki valami fejlesztésben 
gondolkodik, jelezze.

 
– Miért fontos, hogy az emberek 

megnézzék, tanulmányozzák az elkép-
zeléseket?

– Nagyon fontos, hogy tanulmá-
nyozzák majd a kifüggesztett elkép-

zelést a polgármesteri hivatalban. 
Ugyanis az egyik újdonsága ennek a 
rendezési tervnek, hogy telkek szint-
jére lebontja az elképzeléseket. Ha 
megosztás van a telken, akkor előfor-
dulhat, hogy a telek egyik része bel-
terület, a másik része külterület lesz, 
de értelmezhető módon. Lehet az 
illető pont két év múlva akar a hátsó 
területre építeni valamit, és akkor mi 
meggyűjtöttük a baját azáltal, hogy 
külterületként kezeljük. De ez mó-
dosítható az észrevételezési fázisban, 
később sajnos nem... A korábban 
már említett erdei házak miatt mi 
azt fogjuk nézni, hogy a belterület-
ből mi vehető ki, mert nem akarjuk 
a végtelenségig növelni a belterület 
nagyságát. Ezért fontos, hogy min-
denki ellenőrizze, hogy konkrétan az 
ő területére mi vonatkozik.

  Daczó Dénes

Egész tanévben szükség van 
a diákok követésére

Az előkészítő osztály.  
Az iskola legfiatalabb tanulói
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Kultúrtáj

Csíkrákos 
Impressio 
kulturális napok

Élénk közönségérdeklődés mellett tartották meg 
szeptember 7–9. között a hetedik alkalommal 
megszervezett Impressio kulturális napokat 

Csíkrákoson. A több napos rendezvény keretében min-
den korosztály megtalálhatta a számára legvonzóbb 
programot. 

A magyarországi GOBÉ zenekar koncertjére megér-
keztek az őszi szellők is, de a kultúrház négy fala közé szo-
rulva fellépő zenekar hamar feledtetni tudta a kinti szo-
morkás hangulatot, és igazi koncertélményben lehetett 
része a közönségnek. 

A távolabbról érkezett vendégek előtt is nagy sikerrel 
lépett fel a Gerendely Férfikórus. A helyi énekesekből 
álló kórus nótázásába a közönség is bekapcsolódott. A 
Csíkmadarasi Népi Zenekar tapasztalt és ifjú prímásainak 
tapsolt a közönség, majd a nótakedvelőknek igazi nóta-
csokrokat nyújtottak át a zenekar vendégszólistái.

Az Impressio kulturális napok keretében fellépett még 
a gyergyószentmiklósi Csalamádé tábor az Eddmegleves 
című zenés vígjátékával, de nem maradtak el a színpadról 
a jól ismert felcsíki táncok sem.

A Hargita Megye Tanácsa, a Bethlen Gábor Alapkeze-
lő Zrt. és a Communitas Alapítvány által támogatott ren-
dezvény bebizonyította, hogy a színvonalas műsorszámok 
szép számban vonzzák még a nézőket.

hirdetés

fotók: szőcs lehel
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Iskolapad

10 tanács az iskolai teljesítmény növelésére

Most induló sorozatában Kovács Sándor-Antal tíz olyan 
módszert mutat be, amelynek gyakorlásával és alkal-
mazásával a fiatalok növelni tudják majd az iskolai 
teljesítményüket. A Babeș–Bolyai Tudományegyetem 
másodéves, pszichológia szakos hallgatója az alábbi ta-
nácsokat főként a 3–8. osztályosok számára alakította 
ki, elsősorban nekik ajánlja. Megér egy próbát!

Ahol a csodák születnek
Minden ember agya meghatározott, véges számú 

információt képes feldolgozni. Figyelmünk szoros ösz-
szefüggésben van a külső ingermennyiség befogadásá-
nak képességével. A férfiak és nők között is van eltérés 
ezen a téren. A nők képesek figyelmüket megosztani 
(multitasking), míg a férfiak  egy adott időben egyetlen 
feladatra képesek fokozottan összpontosítani .

Az átlagember aktív figyelme 5-15 percet tart. 
Fontos tehát, hogy olyan helyet alakítsunk ki, ahol a 
bútorok, a festmények, különféle játékok, színes tár-
gyak stb. nem terelik el figyelmünket a tanulástól és 

a feladott anyag megértésétől, illetve memorizálásától. 
Ebben az esetben érvényes a mondás, miszerint „a ke-
vesebb néha több”.

A minimalizmus elősegíti a koncentrációt. Próbáljunk 
egy olyan teret választani, amelyet természetes fény 
világít meg, és alaposan szellőztessük ki. Ez a misztikus 
hely, ahol a csodák születnek, lehet a saját szobánk, de 
ajánlom, hogy a tanulóasztalunk és az ágyunk a lehe-
tő legtávolabb legyen egymástól, hogy még véletlenül 
se essünk kísértésbe. Az ideális egy külön tanulószoba 
lenne, amelyet a minimalisztikus szemléletet követve 
lehetne berendezni.  

A következő lapszámokban még kilenc tanácsot 
osztok meg, viszont arra kérlek benneteket, hogy min-
den tanácsot próbáljatok ki legalább annyi időre, amíg 
a következő tanácsok megjelennek. Amennyiben hasz-
nosnak találtátok, állandóan is beépíthető a napi ruti-
notokba.

Jó tanulást!  
Kovács Sándor-Antal

folytatás az 5. oldalról

– Hány diákkal kezdődött a tanév?
– Kis létszámmal működünk, 183 ta-

nuló jár hozzánk az óvodásokkal együtt. 
Az óvodában két csoport működik, egy 
normál és egy napközis csoport, 26-26 
gyermekkel. Itt az előző tanévhez képest 
nőtt a létszám. Az elemi osztályokban 
megvan még a szükséges létszám,  de ké-
sőbb lemorzsolódnak, különösen a roma 
gyerekek. Nagyon nehezen tudjuk elér-
ni, hogy jöjjenek az iskolába. A tanévet is 
rendszerint késve kezdik, két-három hét 
után jelennek meg, többszöri felszólítás 
után. A hetedik-nyolcadik osztályba már 
nem igazán jönnek.

– Minden évfolyamon önálló osztá-
lyaik vannak, vagy szükség volt összevo-
násokra?

– Igen, minden évfolyamon. Az ele-
mi tagozaton 19-20 gyermek van az osz-
tályokban, a felsőbb tagozaton nagyon 
minimális létszámmal, 12-14 fővel mű-
ködünk.  Az iskolának mind címzetes 
tanítói, tanárai vannak.

– Mit üzen a szülőknek az intézmény 
vezetőjeként?

– Célunk, hogy javítsuk a gyerekek 
vizsgaeredményeit, a tavaly elég gyen-
gén szerepeltek. Matematikából ötön 
mentek át, és a legjobb jegy is 7-es volt. 
Volt olyan jó képességű gyerek, akitől 
többet vártunk volna. Úgy tűnik, mivel 
kis létszámú osztályaink vannak, nem 
motiválják eléggé egymást a tanulók. Jó 
volna, ha a szülőkkel jobban együtt tud-
nánk működni, hogy otthonról is köves-
sék, hogyan tanul a gyermek. Nem lehet 
gyakorlás  nélkül matematikát tanul-
ni. Az áprilisi próbavizsgák során már 
láttuk, hogy a román és a matematika 
nagyon gyengén ment. Felhívtuk a szü-
lőket, gyerekeket együtt, ismertettük az 

eredményeket. Elmondtuk, ha jobban 
nem állnak neki, akkor nem lesz jobb 
eredmény. Egy-két hétig látszott, hogy a 
szülők odaültetik, ellenőrzik a diákokat, 
aztán ismét lankadt a szülői figyelem. 
A gyerekeket követni kell, hogy tanul-e 
otthon.

Fizikaversenyre írattam be öt diákot, 
de nálam nélkül nem oldották meg a 
fela datot, nem láttam, hogy akarnák. 
Hasonlóképpen, amikor a Felcsík Kistér-
ségi Társulás hétvégi román felkészítőket 
szervezett, tizenhét oldalt nyomtattam, 
kértem, hogy menjenek a felkészítőre.  
Amikor hétfőn visszakérdeztem, hogy 
mit tanultak, kiderült, egy diák sem 
ment el. Pedig a szülőket is értesítettük, 
nagy dolog volt ez az ingyenes lehetőség, 
de nem láttam, hogy akarnának tanulni.  
Fontos, hogy a gyerekek is biztassák egy-
mást. Négy évvel ezelőtt négy gyermek 
jutott be a Márton Áron Gimnáziumba. 
Egymást is ösztönözték a gyerekek, lát-
szott, hogy van akarat bennük.

Kérdezett: Daczó Dénes

Egész tanévben szükség 
van a diákok követésére
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  impresszum

A csíkrákosi Zöld Péter és a 
madéfalvi Tamás András 
cser készcsapatok az idei kö-

zös nagytáborukat a madéfalvi erdő 
Várpataka melletti tisztásán tartották. Az 
egy hétig közösen munkálkodó, tanuló, 
játszó, élménygyűjtő cserkészjelöltek, 
kiscserkészek, cserkészek, vándorok és 
vezetőik eseménydús pillanatokat tud-
hattak maguk mögött. A táborozásról 
Fodor Eszter számolt be.

 2018. augusztus 9-et írunk, amikor 
gyerekzsivajjal telt meg a Vándorszékely 
panzió udvara, ahol a táborozni vágyók 
gyülekeztek. Traktorok, terepjárók, sze-
kerek segítségével vittük fel a társaságot a 
kijelölt táborhelyre. A külvilágtól elzárva 
kijelöltük és megépítettük a tábor főbb 
helyeit: a konyha területét, a hálókörletet 
a sátraknak, a tábortűz körét, az alakuló 
négyszögét. A nagytábor kerettörténe-
tét Asterix és Obelix alakja köré formá-
lódó gall mese adta. A kialakult hat őrs a 
Cézár korabeli népek nevét vette fel, így 
germánok, hispánok, rómaiak és gallok 
táboroztak egymás mellett.  

 A cserkésztábor egyik alapját hagyo-
mányosan a forgószínpadi tanulás adja, 
amelyen cserkésztörténelmet, magyar-
ságtörténetet, sípjeleket, útjeleket, cso-
mózást, rovásírást, népdalokat és egyházi 
énekeket sajátíthattak el a cserkészeink. 
A tábor utolsó napján a portyázás során 
a tanultakról is számot adtak, vizsgáztak 
a résztvevők.

A cserkésztáborok fontos prog-
ramja a túrázás. Az idei táborban a 
Madarasi-Hargita csúcsát céloztuk 
meg, gyalogosan tettük meg a hegyre 
vezető utat. Mindannyiunk számára a 
legélvezetesebb és legemlékezetesebb 
pillanatot a rohampálya adta, fi zikai 
ügyességünket bizonyíthattuk be ma-
gunknak és egymásnak is. Voltak, akik 
többször végigszaladták a pályát, any-
nyira tetszettek a kiépített akadályok. 
Vasárnap nyílt napot tartottunk, a 
László Rezső cserkész-plébános celeb-
rálta felemelő vasárnapi szentmisét kö-
vetően az érkező szülőket is bevontuk 
a játékokba, számukra is felüdülés volt 
az itt-tartózkodás.

A tábori programokat színesítette a 
táncházas est, a fordított nap, amelyen 
reggel kezdődött az este, s a tábortüzet 
reggel ültük körbe. Emlékezetes maradt 
a túrázás alatt otthon maradt kicsik ál-
tal kitalált meglepetés a farkaséhesen 
hazatérők számára. Itt megjegyezném, 
mindig van valami szépség, lélekgyö-
nyörködtető abban, ahogy várnak haza 
bennünket, szeretnek bennünket, tesz-
nek értünk. A kisgyerekek alig várták, 
hogy a tábor kapuinál feltartóztassanak 
és üdvözöljenek.

Az augusztus 15-i táborzárás után 
elmondhatom, hogy nemcsak a kis-
cserkészeknek, hanem az újonnan 
felavatott cserkészeinknek, sőt a ha-
zaérkező vándorainknak is élményt 
nyújtottak a közösen eltöltött tábori 
napok. Mindannyian tanultunk egy-
mástól, egymásról, tapasztaltuk, ho-
gyan kell fi gyelni egymásra, értékeket 
gyűjtöttünk, megtanultuk betartani 
a pontos időt, vigasztalni az arra rá-
szorulót.

Fodor Eszter

Emlékezetes csapattábor

A cserkészet egy önkéntes ifjúsági mozgalom, amely 
érdek nélkül működik, és célja a jellemnevelés. Szere-
tettel és izgatottan várjuk az újoncok jelentkezését a 
Zöld Péter Cserkészcsapatba az októberben induló cser-
készév megnyitójára! 


