
A költségvetés az utóbbi két 
évben olyan koncepció men-
tén készül el, ami nagyon sok 

kérdőjelt vet fel. A bevételi oldal a be-
� zetett személyi jövedelemadótól és a 
megtermelt ÁFÁ-tól függ. Tavaly de-
cemberben szembesültünk azzal, hogy 
a megígért, papíron leközölt, megsza-
vazott pénzekből körülbelül 100 ezer 
lej hiányzik, mivel ennyivel kevesebbet 
bevételezett az állam az év elején beter-
vezetthez képest. Az idei költségvetés 
is ezen az elven alapszik. Közvetlen ha-
tással van a be� zetett ÁFA és a személyi 
jövedelemadó a helyi költségvetésre. Ez 

az önkormányzatokat is arra serkenti, 
hogy ösztönözzék a helyi vállalkozások 
bejegyzését és ezáltal a munkavállalást.

Ami már biztos, és ez kedvezőbb 
helyzet az előző évekhez képest, hogy 
a költségvetési törvény egy minimum 
költségvetést garantál minden önkor-
mányzat számára, ami 1,5 millió lej. 
Az már egy másik tény, hogy a garan-
tált minimum mellé plusz feladatokat 
is kapott az önkormányzat, a beteg-
gondozók bérét is ebből az összegből 
kell ki� zetni, így szinte ott vagyunk, 
mint egy évvel korábban.

folytatás a 3. oldalon
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Meghatározott feladatok, 
kivitelezés alatt álló 
pályázatok

Előválasztáson 
rangsorolják 
a jelölteket
Tizenkét év után újra előválasztással 
rangsorolhatja a lakosság az önkor-
mányzati tanácsosi tisztségre jelent-
kezőket az RMDSZ listáján. A Helyi 
Küldöttek Tanácsa (HKT) döntése 
értelmében idén március 8-án, va-
sárnap előválasztásokat tartanak 
Csíkrákoson és Göröcsfalván. 

A jelölteknek előzetesen kellett be-
jelentkezniük az RMDSZ helyi szer-
vezeténél. Csíkrákosról összesen tíz, 
míg Göröcsfalváról négy személy je-
lentkezett. Csíkrákosról Antal István, 
Antal Vilmos, Both-Fodor Ildikó, 
Fodor Attila, Kovács Attila, Máthé 
József, Ráduly Ignác, Süket Előd, 
Vizoli Miklós és Vizoli Zsombor, 
Göröcsfalváról Both Gyárfás-Csaba, 
Máté Sándor, Miklós László és Péter 
Zoltán indulnak az előválasztáson.

Az előválasztás napján, márci-
us 8-án, vasárnap 9 és 17 óra között 
lehet szavazni Csíkrákoson a kultúr-
házban, míg Göröcsfalván a régi óvo-
da épületében. A HKT döntése sze-
rint a göröcsfalviak és a csíkrákosiak 
is a saját falujuk jelöltjeire szavaz-
hatnak. Az előválasztás lényege a 
jelöltek rangsorolása, a személyek a 
kapott szavazatszám alapján kiala-
kult sorrendben kerülnek majd fel az 
RMDSZ listájára a júniusban ese-
dékes helyhatósági választáson. A je-
lenlegi tanácsosok közül négyen nem 
vállalnak újabb mandátumot. 

Az előválasztáson élhet szavazati 
jogával minden olyan nagykorú sze-
mély, aki állandó lakhellyel rendelke-
zik Göröcsfalván vagy Csíkrákoson.
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Adóbefizetési lehetőségek
 
A helyszínen való bankkártyás � zetés mellett, internetes felületen is 
lebonyolítható a helyi adók, illetékek ki� zetése az erre a célra létreho-
zott országos program igénybevételével. A www.ghiseul.ro felületen 
regisztrálás után egy automatikus jelszót és felhasználónevet kap az 
ügyfél, amelyet kicserélhet egy általa megadott jelszóval és felhaszná-
lónévvel. Az online adózás alapvető feltétele, hogy érvényes bankkár-
tyával rendelkezzen az ügyfél.
Március 31-ig az egy összegben ki� zetett épület-, terület- és gépjár-
mű utáni adók esetében a magánszemélyek 5 százalékos adókedvez-
ményben részesülnek. A polgármesteri hivatalban az adók és illetékek 
osztály munkatársai munkanapokon 9 és 14 óra között fogadják az 
ügyfeleket.

Hasznos telefonszámok

Sürgősségi esetek 
egységes hívószáma: 112
Önkéntes tűzoltók: 
0751–142702, 0751–142701
Eco Csík – központ: 
0737-026.869
Harvíz (0-24h): 
0758-770.040, 0758–770001
Körzeti állatorvos 
Orbán Róbert: 0740–896771
Electrica áramszolgáltató
Hibabejelentés: 0268–929
Anyakönyvvezető: 
0745–037942

Felajánlhatják jövedelem-
adójuk két százalékát

A 2003/571-es adótörvény értel-
mében minden állampolgár rendel-
kezhet személyi jövedelemadója 2%-
ról, amelyet olyan civil szervezetnek 
ajánlhat fel, amelynek tevékenységét 
támogatni szeretné. Amennyiben 
nem élnek ezzel a lehetőséggel, ez az 
összeg az államkasszába kerül.

Ahhoz, hogy jövedelemadójá-
nak  2%-át felajánlhassa, egy nyom-
tatvány kitöltése szükséges, amelyet 
a polgármesteri hivatal titkárságán is 
igényelhet és leadhat. 

Amennyiben adójának 2%-t 
egyesületünknek ajánlja fel, a nyom-
tatvány kitöltéséhez a következő 
adatok szükségesek:

Az egyesület neve:
ASOCIAȚIA BOGÁTALJI 

MOZGALOM CSÍKRÁKOS 
ÉS GÖRÖCSFALVA
Adószám: 24886312

Bankszámlaszám: 
RO69RNCB0152108292660001

Támogatását előre is köszönjük!

Földalapú támogatás

Idén március 2-tól lehet benyújtani a földalapú támogatások 
igénylési kérését. A kérések benyújtásához szükséges igazolá-
sok kibocsátásában idén is a gazdálkodók rendelkezésére állnak 
a mezőgazdasági iroda munkatársai. Az előző évekhez hason-
lóan egyetlen kérést kell benyújtani a földterület, az állatok és 
a tejkontroll után járó támogatásokra. Az előző évek gyakorlata 
szerint a gazdáknak a kérés benyújtásához rendelkezniük kell: 
személyazonossági igazolvánnyal, számlaszám igazolással a 
bankból, gazdasági kártyával, ennek hiányában igazolással az 
állatorvostól, és amennyiben más településen rendelkeznek terü-
lettel, szükséges az igazolás. 
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Meghatározott feladatok, 
kivitelezés alatt álló pályázatok

folytatás az 1. oldalról

Engedélyek 
tetemes összegért
Február közepére a költségvetés-

nek a váza készült el. A költségvetés 
jelentős része fenntartási, működési 
költségekre megy, 400-500 ezer lej 
az, amit fejlesztésekre, beruházásokra 
fordíthatunk. Itt is meg van kötve a 
kezünk. Az idén három nagy pályá-
zat kivitelezését kell elkezdenünk. Két 
útrehabilitációs projektünknél olyan 
plusz költségekbe ütköztünk, amikkel 
a legelején nem számoltunk. Mindkét 
pályázatunk esetén a vasúti engedé-
lyek megszerzését olyan feltételekhez 
kötötték, ami 100-100 ezer lejes több-
letköltséget generált.

Startgombon 
a kezünk
A községi utak javítására vonatko-

zó pályázatnál nagyon jól állunk, és 
ahogy az időjárás engedi, megnyom-
juk a startgombot. Első körben a vas-
úton túli résszel kezdenénk, ahol a 
későbbiekben a gáz vezetésével is lehet 
majd dolgozni. Megteszünk mindent, 
hogy azokban az utcákban, ahol az 
aszfaltozás előtt le kellene fektetnünk 
a vezetéket, tudjuk ezt kivitelezni. Re-
mélhetőleg, találunk megoldást, ellen-

kező esetben az aszfaltozással muszáj 
haladni, mert a határidő nagyon szo-
rít. A mezei utakra vonatkozó pályázat 
esetében az engedélyek beszerzése, a 
műszaki tervek elkészítése folyamat-
ban van.

Szintén az elmúlt évben elkezdtük 
a 6-os jelzésű községi út felújítását, 
ami a mezőn keresztül terelhetné el a 
Bákó irányába tartó forgalmat, és ez 
nagyban tehermentesíthetné a megyei 
útszakaszt. Az út felújítása a szomszé-
dos községek – Szentmihály, Szépvíz 
– érdeke is lenne. Az út 1,7 kilométe-
res szakasza esik Rákos közigazgatási 
területére.  

Az iskola udvarának rendbetételét 
előirányzó projektünknél is 100 ezer 
lejes többletköltséggel kell számol-
nunk. Az engedélyek megvannak, 
a kivitelezést úgy kell ütemeznünk, 
hogy a nyári vakáció első napján tud-
juk elkezdeni a munkát, hogy iskola-
kezdésre a kivitelező tudja befejezni a 
munkálatot. 

A WIFI4EU pályázat kivitelezése 
márciusban kezdődik. Az internet-
hozzáférést biztosító hálózatot úgy 
építjük ki, hogy a rendszerhez tér� -
gyelő kamerákat is lehessen csatlakoz-
tatni.

Császár Attila polgármester

Folytatódik 
a templom felújítása

A Magyar Kormány támogatásával, 
a Teleki Alapítvány szakmai koor-
dinációja alatt idén is folytatódik a 
templom restaurálása.  A templom-
torony tavalyi felújítása után, idén a 
templom külső fala újulhat meg.
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Iskola

Iskolai beruházások
Új sportpálya
Elkészült az iskola mellett a sportpá-
lya, így mostantól új, háromrétegű 
salakpályán tarthatják a testnevelés 
órákat a diákoknak. Az 537 négyzet-
méteres terület új védőhálót kapott, 
ugyanakkor a keleti oldalán támfallal 
is megerősítették. A beruházás teljes 
értéke 77 ezer lej, amelyből 15 ezer lejt 
Hargita Megye Tanácsa biztosított. A 
munkálatokat a gyergyószentmiklósi 
Metaglobe k� . kivitelezte.

Új fásszín 
az iskolának
Miután a korábbi épület életveszélyes 
állapotba került, most egy 92 négyzet-
méteres, új fásszín épült az iskola ud-
varára. A munkálatok jelentős részét, 
79 ezer lej értékben Hargita Megye 
Tanácsa biztosította, 5 ezer lejjel pedig 
a Csíkrákosi Pogányvár Közbirtokos-
ság járult hozzá a kivitelezéshez.

Népi fafaragó 
műhelymunka
Csíkrákosi és göröcsfalvi � atal 
érdeklődők jelentkezését várják, 
akik szakemberek irányítása mellett 
fafaragást és székelykapu készítést, 
ácsolást tanulhatnának. A tíz � atal 
díjmentesen vehet részt az oktatáson, 
amelynek keretében elkészül egy 
gyalog-székelykapu.  A programra 
munkanapokon 9–12 óráig lehet 
jelentkezni a polgármesteri hivatal-
ban  Lutz Leventénél, március 16-ig. 
A helyek száma korlátozott.

Jó hangulatú 
játszóház
Első alkalommal szerveztek játszóházat 
február 21-én a csíkrákosi kultúrott-
honban. A  rendezvény keretében több 
asztalnál is alkalom nyílt különféle 
társasjátékokat játszani. Az érdeklő-
désre és a jó hangulatra való tekintettel 
szeretnénk rendszeresíteni a játékestet, 
amelynek célja: a közösség erősítése, 
az együtt töltött hasznos, értelmes 
szórakozás. Köszönjük a részvételt és 
támogatást mindazoknak, akik va-
lamilyen formában hozzájárultak az 
esemény megszervezéséhez. Támoga-
tónk: Csíkrákos község önkormányzata. 
Szervező: Csíkrákos Község Nőszerve-
zete. Ötletgazda: Székely Zsuzsánna.

tónk
Szervező
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Tűzoltóság

A tűzoltóbál házigazdái voltunk
Második alkalommal rendeztek bált 
a térség önkéntes tűzoltói. Idén a 
rákosi és göröcsfalvi tűzoltók voltak 
a farsangvégi tűzoltóbál házigazdái. A 
házigazda Csíkrákos és Göröcsfalva 
mellett Vacsárcsiból, Madéfalváról és 
Csíkcsicsóból érkeztek vendégek a 
mulatságra.

A Bogátalji Mozgalom 2019. 
október 16-án megkötötte a 
� nanszírozási szerződést a Vi-

dékfejlesztési Ügynökséggel a rákosi 
tűzoltók eszköztárának bővítésére.

A pályázatból vásároltak egy nyom-
tatót, 6 darab 20 literes háti-pompát, 4 
légzőkészüléket, 4 fejszét, 11 pár csiz-
mát, 8 gázmaszkot és 22 szűrőt a légző-
készülékbe. A projekt összértéke 50 000 
lej. A projekt nagyon fontos az önkéntes 
tűzoltók számára, hiszen évente több be-
vetésen is részt kell venniük, így a bizton-
ságos felszerelésük elengedhetetlen. 

Az önkéntes tűzoltócsapatot tovább 
szeretnék bővíteni. Várják mindazon � -

atal fér� ak jelentkezését, akik  szívesen 
bekapcsolódnak az önkéntes munkába. 
Jelentkezni 2020. március 15-ig lehet 

Vizoli Zsombornál a 0742–036863-as 
telefonszámon.

Török Nagy Klementina

Újabb tűzoltófelszereléseket 
vásároltak
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Egyház

Karácsony másodnapja igen fon-
tos volt a csíkrákosi-göröcs-
falvi egyházközség életében, 

mivel huszonhat év után új egyház-
tanács tette le az esküt – tudtuk meg 
Máté Sándor egyházgondnoktól (me-
gyebírótól).

– Nagyon fontosnak tartom a ke-
resztény értékeknek az ápolását, és 
azoknak a tovább hagyományozását 
nemzedékről nemzedékre. Ugyanak-
kor nagyon fontos az egyházközség 
anyagi javainak a kezelése, ezek fenn-
tartása. Fontos, hogy olyan közösség 
álljon össze, aki ezt fel tudja vállalni. 
Ebből a gondolatból született meg az 
elhatározás, hogy az egyháztanácsot fel 
kell újítani, hiszen az elmúlt évtizedek 
során az egyháztanács korábbi tagjai 
közül többen meghaltak. Utoljára 
1991-ben, illetve 1993-ban volt eskü-
tétel, és mostanig ez az egyháztanács 

működött – tájékoztatta a Bogáti Le-
látót az egyházgondnok. Az egyház-
tanács tizenhat aktív tagja mellé most 
újabb tizenhat személyt választottak, 
és az új tagok Karácsony másodnapján 
tették le az esküt.

– Örvendünk annak, hogy a régi 
egyháztanácsosok befogadtak minket. 
Szívügyünknek tartjuk az egyházköz-
ség szellemi, lelki és anyagi fejlődését. 
Úgy látom, hogy aktív közösség kezd-
te meg a munkát, olyan személyek, 
akik nem csak a hit szempontjából, de 
a közösség szempontjából is szerepet 
tudnak vállalni. Közösségben gondol-
kodva együtt tudunk dolgozni a köz-
birtokossággal, az önkormányzattal, a 
civil szervezetekkel, az oktatási intéz-
ményekkel – hangsúlyozta Máté Sán-
dor. Az új megyebíró Gyertyaszentelő 
Boldogasszony napján vette át a gond-
nokságot.

Az egyháztanács új tagjai: Csá-
szár Attila, Császár László, i� . Csá-
szár Tibor, Csutak Dénes (gond nok-
helyettes), Dobos Lóránd, Ferencz 
Zoltán (kápolnagondnok), Fodor 
Kosz József, Kosa K. Levente, Kovács 
Gábor, Máté Sándor, Máthé József, 
Miklós Tibor, Péter Attila (Bogát 
utca), Péter Attila (Köves utca), Süket 
Előd, Székely Attila.

A II. Vatikáni Zsinat (1962-1965) 
nagyon szorgalmazta a világi hívek 
bekapcsolását a liturgiába. Az egyház-
tanács így kapott nagyobb szerepet, 
hogy segítse a mindenkori plébánost 
a liturgikus cselekményekben, óvja és 
védje az egyház anyagi javait.

Az egyháztanács mindenkori elnö-
ke az egyházközség plébánosa. Az új 
egyháztanács eskütételét követően az 
új tanács köszönetét fejezte ki az ko-
rábbi egyháztanács tagjainak.

Új egyháztanács tett esküt
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Cserkész

Mit adott nekem a cserkészet? 

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 
kiutazunk Finnországba, Rautioba, 
hogy meglátogassuk a Vaarajoen 
Vartijat cserkészcsapatot. A tábor 
célja a találkozáson és a kapcsolat-
építésen kívül tapasztalatcsere az új-
rahasznosítás, a műanyag-nélküliség 
folyamatában. Végre érezhetjük a tél 
közelségét februári utazásunk során. 
Cserkészcsapatunkat 13-an képvi-
seljük, az ott eltöltött nyolc napban 
főznünk kell helyi jellegzetességeket, 
be kell mutatnunk, hogy mi itthon 
hogyan hasznosítjuk újra a hulladékot, 
mit termelünk, milyen módszerrel, és 
ezt hogyan dolgozzuk fel. Hulladék 
újrahasznosítással kapcsolatosan elő-

adásokon, műhelymunkákon veszünk 
részt. A szórakozás sem maradhat el, 
a téli sportok hazájában különböző 
sportágakba nyerünk betekintést. Ki-
utazásunk előtt, még február 22-én a 
XIV. Országos Cserkészbálon veszünk 
részt Csíkszeredában. A Romániai 
Magyar Cserkészszövetség fennállá-

sának 30. évfordulóját ünnepli, ezért 
2020-at emlékévvé nyilvánították, és 
számos meglepetéssel, rendezvénnyel, 
kiadvánnyal készülnek. A Jubileumi 
nagytábort augusztusban szervezik 
meg Nagyenyeden. Erre csapatunkból 
is várják a résztvevőket.

Antal István csv.

Természetesen mindenkinek 
mást és mást jelent, mindenki 
más élményeket kapott és kap a 

cser készettől. Ám eddigi cserkészéletem 
során azt tapasztaltam, hogy bárki, aki 
belekezdett, mindig pozitív élményekkel 
gazdagodott, és biztos vagyok benne, 
hogy a jövő generációjának is ugyanez 
lesz a véleménye. 

Hogy mit adott nekem a cserkészet?
– Nagyon sok olyan barátot, akit 

nem ismerhettem volna meg soha a 
cserkészet nélkül; megtanított a tisz-
telet megadására, rovásírásra, útjelek 
ismeretére, a Morse-abc használatára, 
sípjelekre, csatakiáltásokra; megtaní-
tott népdalokra és nótákra is, és még 
nagyon sok mindenre, amit megállás 
nélkül hosszan tudnék sorolni; nagyon 
sok élményt is nyújtott: minden fog-
lalkozás és minden tábor mindig más 
és más, szebbnél szebb élményeket, és 
biztos vagyok benne, hogy még fog 
adni az évek során; kedvenc élményem 
a � nnországi táborunk volt, ahol vadví-
zi evezésen vettünk részt, amit másképp 

valószínűleg nem próbáltam volna ki 
soha, találkozhattam szabadon elő rén-
szarvasokkal, amik úgy jártak az úton, 
mint itthon nálunk a tehenek, és persze 
felejthetetlen, hogy videózás közben 
mentem át egy függőhídon, amikor 
megakadt a kezem és a telefonom bele-
esett az ország legnagyobb folyójába. 

– Voltam vőlegény is, amikor az egyik 
tábor alatt készítettünk egy kis előadást a 
túrázó cserkésztestvéreink fogadására, de 
voltunk indiánok is, és a hét vezér szere-
pét is eljátszottuk. A táborok tematiká-
jának megfelelően mi mindig magunkra 
öltöttük a szerepeinket, és bármi is volt 
az, szívesen és örömmel bevállaltuk és 
megéltük.  

– Na meg persze a rohampályák, 
amiket az ember soha nem felejt el. 
Emlékszem, mindig azt vártuk a leg-
jobban, amikor kicsik voltunk, aztán 
amióta mi szervezzük a táborokat az új 
kiscserkészeknek, még jobban várjuk, 
mert saját magunkat látjuk bennük, 
ahogyan végigmennek az általunk ké-
szített pályákon. 

– Aztán voltak őrsi megpróbálta-
tások is: az akadálypályák. Felhasznál-
va a tábor alatt tanultakat, csapatban 
mentünk hosszan az akadálypályán, 
egymást segítve és persze versenyezve 
a többi őrssel, hogy ki a leggyorsabb, a 
legügyesebb, hogy ki tud a legjobban 
teljesíteni. 

– Az esti tábortüzek és a tábortűz 
körüli játékok, népdaléneklések, ne-
vetések és az éjjeli őrség felejthetetlen 
élmény. 

Mikortól és meddig cserkész az ember? 
Példának most magamat írom: én 

2005-től vagyok cserkész. Kérdezték 
tőlem, hogy még meddig akarok cser-
kész lenni? Mire én mindig azt válaszol-
tam: sokan, akik nem cserkészek,  úgy 
képzelik, hogy a cserkészet csak arról a 
két hét táborról és a cserkészfoglalko-
zásokról szól, de nem csak arról, mert 
a cserkészlét egy életforma, amit egész 
életünkön keresztül meg kell élnünk, 
és gyakorolnunk kell minden nap, nem 
csak az előbb említett időkben. 

Fodor Ernő

Egy kis betekintés a cserkészcsapat tevékenységének hátterébe
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Rendhagyó könyvbemutató házigazdája lesz március 
28-án Csíkrákos. Botár István régész Havasok keblé-
ben rejtőző szép Csík: A Csíki-medence középkori tele-

püléstörténete című könyvét hozza el. A bemutató igen fontos 
falvaink életében is, hiszen a kötet hiánypótló adatokat tár 
az olvasók elé. A 656 oldalas, 600 fotóval, ábrával, térképpel 
illusztrált könyv első ízben gyűjti össze a szerző régészeti ku-
tatásainak eredményeit.

„Kötetünk a Csíki-medence középkori településtörté-
netének, régészeti emlékeinek áttekintésére vállalkozik. Pár 
évtizeddel ezelőtt Székelyföld e keleti szegletének 11–16. 
századi történetéről inkább csak sejtéseink, semmint valós 
ismereteink voltak. Arról, hogy mikor és hogyan építették 
a templomokat, mikor és hol alakultak az első falvak, mikor 
és kik adták a települések neveit, nem szólnak az írott ada-
tok. Ezt az űrt, legalább részben, a régészeti leletek tölthették 
volna ki, de a magyar vonatkozású középkor régészeti kuta-
tása Székelyföldön, érthető módon, hosszú ideig elhanyagolt 

téma volt. Az elmúlt két évtizedben meginduló régészeti 
kutatásoknak köszönhető, hogy ma már kézzelfogható ada-
tok alapján állíthatjuk: a csíki településhálózat kezdetei a 12. 
századig nyúlnak vissza, első templomaink szintén ekkor 
épültek. Jelen kötet első ízben gyűjti össze a Csíki-medence 
középkori történetére vonatkozó, az utóbbi két évtizedben 
felkutatott régészeti és írott adatokat, amelyek hitelesen val-
lanak az egykor itt élt emberek életéről. Betekintést nyerhe-
tünk a régészet munkamódszereibe, a hétköznapokat meg-
határozó anyagi kultúra változásaiba, a csíki templomok 
izgalmas építéstörténetébe, az eltűnt csíki várak és udvarhá-
zak, illetve a helynevek titkaiba és a Csíki-medence termé-
szeti környezetének alakulásába” – olvasható a Martin Opitz 
Kiadó ismertetőjében.

A szerző könyvbemutatója egyben színes és érdekes elő-
adás is lesz, ahol a csíkrákosi/göröcsfalvi ásatások eredménye-
iről is hallhatnak majd az érdeklődők. A könyv a bemutatón 
megvásárolható lesz. Ára 150 lej.

A klíma alakulása a környezetünkre is hatással 
van. Az elmúlt hónapok is azt bizonyítják, hogy 
mindannyiunknak szembe kell néznünk az éghaj-

lat változásaival. Ezek a változások a környezetre is hatással 
vannak. Az elmúlt évek ismétlődő száraz időjárása miatt az 
erdők, a fák is stresszhelyzetnek vannak kitéve, ami kedvez 
a betegségek terjedésének. Ezért sem ülhetünk karban tett 
kézzel. Fásítással fékezhetjük a klímaváltozást, de egyben azt 
is tanulmányozhatjuk, hogy milyen hatással van a változó ég-
hajlat egyes fajokra. Kósa István, a Pandal Egyesület képvise-
letében egy érdekes kezdeményezéssel kereste meg a rákosi és 
a göröcsfalvi gazdákat.  A rákosi kultúrházban megszervezett 
találkozón egy csemeteültetési kezdeményezést ismertetett. 
A csemeteültetési program keretében több száz tölgyet sze-
retnének a település körüli kaszálók széleire elültetni tavasz-
szal. A csemetéket az egyesület biztosítja. Elsőként a Bogát 
környékén a kaszálók szélére, a mezőgazdasági munkagépek 
által kevésbé járt területekre ültetnének elszórtan tölgyfa-cse-

metéket. Kósa István hangsúlyozta: nem erdősítésről szól ez 
a program. Mivel több évtizednek kell eltelnie, mire a tölgy-
csemete eléri legalább az ember magasságát, így leginkább az 
unokáknak és a dédunokáknak hagy értéket a faültetéssel a 
ma embere. 

Könyvbemutatóra hívjuk Önöket

Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárság

Faültetés az unokáknak


