
A remeteélet nagyon sok te-
kintetben formálta a keresz-
ténység gondolkodását. A 

csendben és magányban megélt élet-
forma segített a remetének abban, 
hogy harmóniába kerüljön Istennel, 
önmagával, és ezáltal környezetével. 
Ennek a megélésnek a gyümölcsei 
írott formában is ránk maradtak az 
úgynevezett Atyák mondásai gyűj-
teményben, amely közel 130 sivatagi 
atya mondásait tartalmazza. 

Ezek a rövid elbeszélések, történe-
tek abban segítenek, hogy a lelkiélet 
alapvető fogalmaival tisztában le-
gyünk. Nem tematikus írásokról van 
szó, hanem az egyes alkalmakkor el-
hangzott tanításokat, bölcs tanácso-
kat vagy történeteket rögzítették. 

A legalapvetőbb ismeretek között 
szerepel a gondolatok rendezése, vagy 
– ahogyan ők fogalmaztak – a szelle-
mek megkülönböztetése, ami nem 
jelent mást, mint felismerni a kísértő, 
a békétlenséget létrehozó gondola-
tokat azoktól, amelyek békét terem-
tenek lelkünkben és előrehaladásun-
kat segítik. Az életünket a fejünkben 
tudjuk megtartani, jobbá tenni, és 
ugyanott tudjuk elrontani is. Aki a 
rossz gondolatokat táplálja magában, 
előbb-utóbb azoknak az irányítása 
alá kerül és valósággá válik számára. 
Aki azonban az építő gondolatokat 
táplálja önmagában, az természetes 
módon, annak alapján fog cseleked-
ni, döntéseket hozni. Ezért is fon-
tos a belső imádság, de hasznos tud 
lenni az olyan vers vagy ének is, ami 
segít eloszlatni a békétlenséget szülő 
gondolatokat, és a szívünkben segít 

békét, belső harmóniát teremteni. 
Ezek után szép lassan képessé válha-
tunk arra, hogy ne a veszteségeinkkel 
foglalkozzunk, hanem a lehetősége-
inkkel. Megtanuljuk, hogy nem az a 
fontos, hogy mi mit várunk az élettől, 
hanem hogy az élet mit vár tőlünk, itt 
és most. Amit tehetünk, azt keressük, 
és ne azon rágódjunk, hogy mi miért 
történt és miért éppen pont velünk.

Az adventi időszak segítsen ben-
nünket abban, hogy úgy készüljünk 
az ünnepekre, hogy harmóniát tud-
junk teremteni magunkban, és ez-
által környezetünkben. Tegyünk 
félre minden olyan gondolatot, ami 
gyengít, elkeserít bennünket, hogy 
építőleg hassunk környezetünkre. 

A betlehemi jászol egyszerűsé-
ge köré csak a letisztult, önzetlen, 
isteni békével átitatott emberi szív 
tud odaférkőzni. A kicsi Jézus vár 
mindannyiunkat és egyben segít, 
hogy megfelelő módon lépjünk színe 
elé, ha mi is akarjuk!

Bátor Botond pálos szerzetes

                                                         | Csíkrákos község lapja     | 2018. december

Ádventi gondolatok

Az egyetlen magyar alapítású férfi  
szerzetesrend, a Pálos Rend megala-
kulásánál a remeteség fontos szere-
pet játszott. A remeteség mozgalma 
Egyiptomban virágzott a leginkább 
a III. századtól kezdődően, s ezek-
ből a remeteségekből alakultak ki 
a szerzetesi kolostorok. Ennek a 
hagyománynak részesei a pálosok, 
bár alapítójuk, Boldog Özséb, mint 
esztergomi pap-kanonok 1250-ben 
a Pilisben építette fel az első kolosto-
rát. Viszont a rend patrónusául az 
ezer évvel korábban élő, egyiptomi 
Első Remete Szent Pált választotta, 
így kapcsolódik rendünk az egyipto-
mi remeteséghez. 
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– Milyen évet zár Csíkrákos község? 
Hogyan alakult a község költségvetése 
az előző évekhez képest?

– Úgy látom, szerencsés helyzetben 
vagyunk, habár az év eleji kiszámítha-
tatlanság rányomta bélyegét az egész 
éves működésünkre. Nagy változáson 
ment át a költségvetés elosztása, és 
mi különösen hátrányt szenvedtünk, 
olyan tekintetben, hogy 2015-ben és 
2016-ban, jól gazdálkodva és jó költ-
ségvetési évet zárva, egy hatalmas ösz-
szeget, 400 000 lejt hoztunk át egyik 
évről a másikra, amit nem költöttünk 
el. Ez végül hátrányunkra vált, mert az 
idei költségvetésénél, a 2016-os meg-
maradt készpénzforgalmat levonták a 
visszaosztott összegekből, és ez a „ki-
vonás” sajnos, már eleve a visszaosztás-
nál tükröződött.

Ettől függetlenül úgy terveztük, és 
ez volt a fő prioritás, hogy adóemelés 
nélkül a vállalt feladatokat teljesítjük, 
és az intézményeink működtetését 
biztosítjuk.

Amit még fontosnak tartok ki-
emelni, hogy végre rendeződtek a 
közszférában a bérek, de sajnos – és 
ez jellemző Romániára – úgy rende-
ződtek, hogy „szabad kezet” adtak, 
de melléje nem rendeltek forrásokat. 
Ezért is nagyon nehéz volt az év eleje, 
és sok-sok belső konfliktust adódott, 
hiszen a törvény szerint szinte a bérek 
határa a csillagos ég. A törvény ugyan-
is a mindenkori alpolgármesteri bér-
hez igazítja a közalkalmazottak bérét, 
és a tanácsosi testületre, illetve az elő-
terjesztő polgármesterre bízza, hogy 
ki milyen bért kap. Végül sok-sok sze-

mélyes beszélgetést követően alakult 
ki a konszenzus, nagyon ésszerűen, 
nagyon logikusan. Körülbelül 10-15 
százalékos emelkedés történt a bérek 
tekintetében, közel sem éltünk a ma-
ximum adta lehetőséggel, hiszen arra 
a teljes erőforrásaink sem lettek volna 
elegendőek. Nálunk tehát, a közhiede-
lemmel ellentétben, a bérek viszonylag 
alacsonyak, mert addig nyújtózkod-
tunk, ameddig a takarónk ért, és azon 
felül már nem mertünk bevállalni koc-
kázatokat. Vagyis részint rendeződtek 
a bérek, másrészt többet is érdemel-
nének nyilván az alkalmazottak, mert 
rengeteg a munka.

– Annak ellenére, hogy történt bér-
emelés, ha jól tudom, humánerőforrás 
szempontjából nem áll a leg jobban a 
hivatal…

– Valóban. Érdekes volt megtapasz-
talni, hogy az idén volt a legnagyobb a 
fluktuáció a polgármesteri hivatalnál. 
Sokan jöttek és sokan mentek, ami nem 
volt jellemző mostanig. A megemelke-
dett bérek ellenére is vonzó a külföld. 
Van egy kolléga, aki szó szerint elment 
szállodát takarítani külföldre. A közel 
2000 lejes bruttó kereset mellett nehe-
zen kaptunk mezőgazdasági referenst. 
Azt tapasztaltuk, hogy jöttek-mentek 
az emberek, és nagyon nehezen ta-
láltunk megfelelő szakembert, vagy 
olyant, aki elvállalja ezt a nehéz terü-
letet, a mezőgazdasági ügyeket. Úgy 
látom, hogy az emberek nem igazán 
akarnak a pénz mellé felelősséget vál-
lalni, vagyis mindenki olyan munkát 
keres, ahol nagyon kevés a felelősség, 

ahol nem lehet számon kérni, illetve 
nem lehet olyan módon számon kérni, 
hogy annak esetleg jogi következmé-
nyei is lesznek. 

– Egy polgármester esetében mindig 
alapvető kérdés, hogy végrehajtóként 
hogyan tud együttműködni a döntésho-
zóval, azaz a helyi tanáccsal?

– Ilyen tekintetben nem panaszko-
dom, nagyon nyitott a társaság, és va-
lóban a közösen felvállalt programok 
ügyében próbálunk nap mint nap dol-
gozni. Nyilván vannak konfliktusok, 
vannak olyan helyzetek, amikor egyé-
ni érdekek is ütköznek a közérdekkel, 
de eddig megoldhatatlan probléma 
nem merült fel. 

– 2018 egyik szomorú pillanata 
volt, hogy el kellett távolítani a Község-
háza feliratot a polgármesteri hivatal 
épületéről…

– Három évig zajlott az ezzel kap-
csolatos per, míg végül kénytelenek 
voltunk a feliratot eltávolítani, mond-
hatni a mi „előnyünkre”, mert épüle-
ten megmaradtak a felirat nyomai, és 
kiolvasható, hogy Csíkrákos község. 
A helyi tanácstestület keresi a legális 
megoldást, és előbb-utóbb a felirat 
visszakerül az épületre vagy a közelé-
ben egy táblára.

– A gazdasági kérdésekre visszatér-
ve: az állami költségvetés mellett pályá-
zatok révén is jelentős összegekhez jutot-
tak. Tudná ezt számszerűsíteni?

– Számszerűsíteni lehet, hiszen 
már aláírt szerződésekről és közel 3 
millió euróról van szó. 

folytatás a 4. oldalon

Közösség és község építés 
kihívásokkal

interjúközségi figyelő

Betlehemes az éjféli misén
Közeledik a karácsonyi ünnepkör. 
A szeretetet megélni a legcsodála-
tosabb a világon. Egymásra figyel-
ni, egymást segíteni szép és nemes 
feladat. Az iskolánk gyerekeivel 
idén is készülünk egy betlehemes 
játékkal, amelyet a templomban 
karácsonykor, az éjféli misén fo-
gunk előadni. Azt szeretnénk, 
hogy minden ember szívében szü-
lessen meg a betlehemi kis Jézus, 
aki az életünk reménye és záloga. 
Tisztelettel, Máté Sándor

Játszóház gyerekeknek
Idén is megszervezi a Karácsonyi 
játszóházat a Bogátalji Mozgalom. 
Karácsonyra hangolódva idén de-
cember 22-én, szombaton 10–16 
óra között tartanak gyermekfog-
lalkozásokat a csíkrákosi kultúrott-
honban, ahol mesevetítés mellett 
az ünnephez kapcsoló foglalkozá-
sokon vehetnek részt a gyerek. A 
Bogátalji Mozgalom azért szervezi 
meg minden évben a játszóházat, 
hogy ezzel is a szülők segítségére 
legyen, mert amíg a gyermekek 
felügyelet mellett érdekes foglalko-
zásokon vehetnek részt, addig ott-
hon nyugodtan tudnak készülni az 
ünnepekre.

Javítások a kultúrotthonnál
Ideiglenesen nem lehet használni 
a göröcsfalvi kultúrotthont. A fű-
tésvezeték meghibásodása miatti 
szivárgás következtében a padlózat 
károsodott. A javítási munkálatok 
elvégése után, előreláthatóan már-
ciustól lehet majd újra használni az 
épületet.

Felhívás
Csíkrákos Polgármesteri Hivatala 
a lakosság tudomására hozza, hogy 
a Karácsonyi Ünnepek alatt a kö-
vetkező program szerint zajlik az 
ügyfélfogadás: december 24–26. 
zárva, december 27-én és 28-án 
reggel  8–10 óra között.

Évértékelő beszélgetés  Császár Attila polgármesterrel. 

Az elmúlt időszakban módszer-
tani segédeszközökkel, didak-
tikai anyagokkal, játékokkal, 

valamint a működéséhez szükséges esz-
közökkel bővült a csíkrákosi Gyöngy-
virág Óvoda és Napközi felszereltsége. 
Mindezek a körülményeink szebbé, 
barátságosabbá tételére szolgálnak, se-
gítik a nevelő tevékenységünket, elen-
gedhetetlenek a minőség és a higiénia 
szempontjából. Támogatóink fontos-
nak tartják, hogy a kicsik gyermekba-
rát környezetben, jó nevelésben része-
süljenek, így kérésünknek eleget téve 
különböző elektronikai eszközökkel 
támogatták az óvodát. 

A csíkrákosi Pogányvár Közbirto-
kosság egy vasalóval, CD-lejátszóval, 
két darab laptophoz csatlakoztatható 
hangfallal, valamint egy hordozha-
tó hangfallal támogatott, összesen 
600 lej értékben. Ezek az eszközök 
nagy segítségünkre lesznek a hagyo-
mányos műsoraink és a mindennapi 
tevékenységeink megszervezésében. 
A göröcsfalvi Kokojzavész Közbirto-
kosság a napközi működéséhez szük-
séges Beko mosógépet vásárolt (1500 
lej értékben), amely mentesíti a szülő-
ket az ágyneműmosástól, és hozzájá-
rul a higiénikusabb környezethez. 

Csíkrákos Polgármesteri Hivatala 
2000 lejes hozzájárulásából további 

tíz rend ágyneműt vásároltunk, így 
minden napközis gyerek szép ágyne-
műkben alhat a délutáni pihenő alatt. 
Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani a két helyi közbirtokosságnak, 
valamint a polgármesteri hivatalnak, 
hogy támogatásukkal hozzájárulnak 
oktató-nevelő tevékenységünk jobbá 
tételéhez. 

A Kárpátmedencei Óvodafejlesz-
tő Program keretén belül a magyar ál-
lam minden magyar óvodát személy-
re szabottan támogat. A Gyöngyvirág 
Óvoda módszertani könyvcsomagot, 
fejlesztő játékokból, illetve gyerme-
keknek szóló könyvekből álló „Ma-
gyar Sarkot” kapott. Ezenkívül óvo-
dai bútorzatot, székeket, asztalokat, 
szekrényeket, polcokat igényelhet-
tünk, valamint konyha- és tornaesz-
közöket, laptopot vehettünk át. A 
támogatás összértéke 15 499 lej. Ha-
marosan pedig egy újabb játszóteret 
szerelnek fel az óvoda udvarára.

A hétköznapok is tartogatnak 
néha meglepetést. Egy átlagos óvodai 
napon például Miklós Bandi bácsi 
hozott három nagy kosár saját ter-
mésű almát. Nagy meglepetés, nagy 
öröm a gyermekeknek!

Isten fizesse minden jó szándékú 
ember és szervezet adományát!

Kovács Tünde óvónő

Gazdagodott az óvoda 
és napközi felszereltsége
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Interjú Interjú

Fodor Csaba
 a Mester-példaképek között
2018. november 19-én, a férfi ak világ-
napján immár második alkalommal 
osztották ki a Gránit Oroszlán Példa-
kép Díjakat. A díjat Bedő Imrének, a 
Férfi ak Klubja alapítójának kezdemé-
nyezésére olyan férfi aknak adják át, 
akik a „a jövő generációt építik, akik 
élen járnak az értékek örökítésében, 
példamutatásban, nevelésben”. A dí-
jakat Apa, Férfi  pedagógus, Mester, 
Közéleti és – idén először – Felelős üz-
letember példakép kategóriában ítél-
ték oda. Minden kategóriában három 
jelöltet hívtak meg a budapesti New 
York Palace-ban rendezett díjátadó 
ünnepségre. Mester-példakép kategó-
riában döntős jelölt volt a csíkrákosi 
Fodor Csaba is. 

 
– Hogyan fogadta a hírt, hogy dön-

tős jelölt lett?

– Nagyon meglepődtem, mert a je-
lölésemről sem tudtam. A Férfi ak Klub-
járól is csak akkor hallottam, amikor 
már a döntősök közé soroltak és utána 
kellett érdeklődnöm, de nagyon jó jel-
lemzéseket hallottam róla, és az után ér-
tettem meg tulajdonképpen, hogy mire 
is jelöltek engem. 

 
– Hogyan zajlott a díjátadó ünnepség?

– Az egész program megható volt. 
Amikor a döntősöket bemutatták és 
jellemezték, akkor érezte az ember, 
hogy milyen sok fontos, elismerésre 
méltó tevékenység van. És persze az 
emberben volt egy kicsi drukk is, egy 
kicsi izgalom, hogy a színpadra fel kell 
menni háromszáz ember előtt.

 
– Pedig Csaba bácsi sem először ment 

a színpadra…

– Persze! Nem is annyira maga a 
tömeg volt érdekes, hanem az egész do-
lognak a súlya, a jelentősége – ez volt az, 
ami egy kicsit izgatottá tett... Nagyon 
izgalmas, szép, megható ünnepség, fe-
ledhetetlen élmény volt.

 
– Hogy látja, szüksége van példakép-

re egy fi únak, egy serdülőnek, egy fi atal-
embernek?

– Egy fi atalnak mindenképpen 
szüksége van példaképre, szüksége van 
mintára, mert a fi atalnak sok fele ka-
landozik a gondolata, és tapasztalatot is 
nyer, innen is, onnan is. Meglátja a rossz 
dolgokat is, meglátja a jó dolgokat is, 
de ahhoz, hogy dönteni tudjon, hogy 
ráérezzen, hogy mi a jó, ahhoz példa-
képek kellenek. Rossz példakép is kell, 
jó példakép is kell, hogy ő maga tudjon 
eldönteni, hogy mi a követendő.

 
– Ön kit tartott példaképnek? 

– A legelső példaképem az édes-
apám volt, aki tulajdonképpen az egész 
életemet meghatározta. A tanáraim kö-
zül is akadt példakép, például itt, Ráko-

son Császár László tanárom volt meg-
határozó karakterű ember, de ezt mi, 
gyerekek, csak utólag fogtuk fel. Amit 
ő mondott, azt megjegyeztük, és amit 
mondott, azt meg is élte. 

 
– Mit jelent Önnek ez az elismerés? 

Biztatást?

– Biztatás, de az ember nem díjakért 
teszi, amit tesz. Mindenképpen jólesik 
az elismerés, mert meggyőz arról, hogy 
valóban jó úton jártál, jó volt a tevé-
kenység, a választott munkakör, mert 
eredményt hozott, és ezt mások is ér-
tékelik. Tehát ez egy bizonyosság arra, 
hogy érdemes volt...

Daczó Dénes

Az egy hónapos jelölési időszakban 
beérkezett közel kétszáz ajánlásból öt-
tagú zsűri választotta ki az öt kategória 
döntőseit és a nyerteseit. Idén a Mes-
ter-példakép kategóriában a döntőbe 
jutott Borbély Balázs, Fodor Csaba és 
dr. Forgách Péter. A nyertesnek járó na-
gyobb üveggránit szobrocskát az Ameri-
kai Egyesült Államokban élő dr. Forgách 
Péter szemészprofesszor kapta.

folytatás a 3. oldalról

– Pályázat révén történt meg a 
központi buszmegálló és környékének 
térrendezése, és megújultak a kultúrott-
honok. Mi van folyamatban?

– A buszmegálló már kész van, 
zajlik az elszámolás, a kultúrotthonos 
pályázat néhány hónapon belül befe-
jeződik, és teljes mértékben a beszál-
lítóknak a gyorsaságán múlik, hogy 
mikor tudjuk letenni az elszámolást. 
Az utakra vonatkozó két nagy pályá-

zatnak a közbeszerzése a napokban 
kezdődött, várjuk a jelentkezőket a 
pályázatokhoz. Reméljük, hogy jö-
vőben a községi utak aszfaltozása is 
megkezdődhet, és amennyiben nyil-
ván a gazdasági helyzet és az időjárás 
is lehetővé teszi, akkor akár be is tud 
fejeződni. Tehát öt kilométernyi út a 
településen belül, és öt kilométernyi 
úgymond a „településen kívül”, a me-
zei utas pályázatunk keretében készül 
el. Ami az utóbbi pályázatnál nagyon 
fontos, hogy a Rákos-patakán, ami az 
egyedüli átkelési lehetőség a mezőgaz-
dasági területeink felé, egy becsületes 
nagy betonhíd készül, ami egyszer s 
mindenkorra megoldja ezt a kérdést. 
Az utolsó pályázat, amiről igen keve-
set beszéltünk, az az interaktív park és 
az iskola udvarának a rendezése, amire 
elkészültek a technikai tervek. Ez a pá-
lyázat lassabban halad, mint reméltük, 
mert több időt igényelt a technikai 
részletek kidolgozása, és az engedé-
lyeztetési folyamat sem lesz egyszerű.

– Rákos község nem elszigetelten, 
hanem a szomszédokkal együttműköd-
ve fejlődik. Milyen formában, mely te-
rületeken fogtak össze?

– Az idén tíz éves a Bogát Fejlesz-
tési Társulás, amelynek most éppen 
soros elnöki tisztségét is betöltöm. A 
társulás jelenleg egy négymillió eurós 
pályázatot bonyolít le, amiből Rákos 
községnek viszonylag kevés jut, tehát 
a nagy pályázatnak a hét százaléka a 
ránk eső rész, ugyanis elsősorban a 
vízhálózat bővítésére vonatkozik, és 
az igazi haszonélvezője Csíkcsicsó és 
Csíkszentmihály község, ahol koráb-
ban, az első nagy pályázatból nem 
történt meg a hálózat teljes kiépítése. 
Rákos esetében új tűzcsapok lesznek, 
megduplázódik a jelenleg is elég sűrűn 
elhelyezett tűzcsapok száma, valamint 
egy modern szakaszoló rendszer épül 
be a hálózatba, ami azt jelenti, hogy 
digitálisan zárható, nyitható, szaka-
szolható lesz a vízvezeték-hálózatunk. 
Most már lassan hétéves az ivóvízháló-
zatunk, és adódnak meghibásodások, 
amelyek megoldásához létszükséglet, 
hogy zökkenőmentesen és nagyon 
gyorsan lehessen lezárni egy-egy falu-
részről a vizet, mert ezáltal is hamarabb 
megy a javítás, és nem okoz kellemet-
lenséget azoknak, akik nem érintettek. 

De ha már együttműködésről be-
szélünk, még egy nagyon fontos ténye-
ző jelent meg az idén: Csicsó, Madé-
falva és Rákos létrehozott egy másik 
fejlesztési társulást FOREST néven, 
aminek középpontjában az energia 
áll, és amelynek révén szintén pályá-
zati forrásokat szeretnénk bevonni 
egyrészt biogáz előállítására és fel-
használására, másrészt a gázvezetékre. 
A fejünkbe vettük, leporoltuk, illetve 
újragondoltuk az egész koncepciót, és 
a FOREST keretében a közbirtokos-
ságok hathatós támogatásával készül-
nek a technikai tervek a gázvezetésre, 
és folyamatosan keressük azokat a le-
hetőségeket – pályázatokra gondolok 
elsősorban –, amelyek révén akár már 

2019-ben, az aszfaltozás előtt sike-
rülne a vezetékeket a földbe helyezni. 
Tehát logisztikailag és pénzügyileg is 
ennek a ciklusnak a legnehezebb éve 
elé nézünk. 

–  Az idén megkezdődött az új ál-
talános rendezési terv előkészítése. Hol 
tartanak?

– Hargita megye, sőt Erdély egyik 
legjobb építészcsapatát sikerült meg-
nyernünk az új általános rendezési terv 
elkészítéséhez, és ez tükrözi a mi elkép-
zeléseinket, hiszen a még érvényben 
lévő ÁRT (román rövidítése PUG) 
rendkívül pocsék munka, és olyannyira 
nem a településre szabott, hogy készítői 
még a más települések nevét sem voltak 
képesek kicserélni a dokumentumban. 
Gazdasági, községfejlesztési szempont-
ból viszont elengedhetetlen egy meg-
felelő rendezési terv, ami szabályozná, 
hogy mit, mikor, hová építünk. Ezen-
kívül rengeteg olyan, számunkra nem 
látható problémát térképez fel és nyújt 
arra megoldást, ami segít a megkez-
dett, turisztikai szempontból is fontos 
irányvonalat tartani, vagyis nem egy-
szerűen arról szól az ÁRT, hogy mely 
terület számít belteleknek. Néhány 
hónappal ezelőtt nyilvános beszámo-
lót is tartottunk a kérdésről, mindenki 
kapott meghívót, de nagyon kevesen 
jöttek javaslattal, elképzelésekkel ar-
ról, hogy mit és hogyan szeretnének 
fejleszteni, építeni a következő évek-
ben. Ezért azt gondolom, hogy vagy 
általános érdektelenség övezi a készülő 
rendezési tervet, vagy teljes mértékben 
megbíznak a mi értékrendszerünkben 
és ránk bízzák a döntést. A lényeg az, 
hogy január 13-án, vasárnap tartjuk az 
általános rendezési tervvel kapcsolatos 
nyilvános meghallgatást, és akkor még 
utoljára érdemben hozzá lehet szól-
ni az elképzelésekhez. Ez a találkozó 
egyben évértékelő falugyűlés is lesz, és 
kérünk mindenkit, hogy akit a közügy 
érdekel, jöjjön el. 

Daczó Dénes

január 13-án, vasárnap 
tartjuk az általános rende-
zési tervvel kapcsolatos 
nyilvános meghallgatást, 
és akkor még 
utoljára érdemben 
hozzá lehet szólni 
az elképzelésekhez. 

„
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10 tanács az iskolai teljesítmény növelésére (3.) 
Nyitott szemmel a világban 

Nap mint nap számos inger és interakció ér. Beszélge-
tünk, elméleteket vitatunk meg, gondolatokat cserélünk. 
A nap 24 óráját kihasználhatjuk a tanulmányaink, az ér-
deklődési körünk tágítására, és továbbgondolhatjuk a ta-
nár által felvillantott gondolatokat, hogy naiv tudósként 
gyarapítsuk a tudásunkat. Az előbbiekből kiindulva két 
komponensre hívnám fel a figyelmeteket. Az első az in-
gerek tudatosítása, felismerése és megértése, a második a 
szelekció az internetes felület, a személyes kapcsolat, az 
időbeosztás és az információk terén is. Ezek fontossága 
talán még bennetek nem tudatosult, de az idővel függ ösz-
sze. A megfelelő információk megtalálása és azokra szánt 

idő, energia, kitartás, anyagi hozzájárulás, megkönnyíti és 
felgyorsítja a tanulási folyamatot. Példaként említeném, 
hogy ha téged a matematika, irodalom, földrajz vagy 
bármi más érdekel, akkor érdemes olyan embereket ke-
resned, akik ezen a területen nagyobb tudással rendelkez-
nek, és kapcsolatot teremteni velük. Olvasmányaidat is 
ennek megfelelően ajánlott válogatnod már a belső szikra 
felvillanásakor, így tovább bővítheted tudásodat az adott 
doméniumban. A szülők által többnyire kritizált internet 
tudatos használata is segítségedre lehet az információk 
keresésben és az értékes kapcsolat fenntartásában. Nyi-
tott szemmel járni a világban annyit jelent, hogy képesek 
legyünk nyitottak lenni az új információk, az új vélemé-
nyek, az új anyagok befogadására.

Jó tanulást! Kovács Sándor-Antal

Hargita Megye Tanácsának 
támogatásával a megye tíz 
településére vitte el a népme-

séket a Kájoni János Megyei Könyvtár 
szervezésében a Tekergő Meseösvény 
Egyesület a Találkozz a népmesével! 
program keretében, hogy örömet sze-
rezzen gyerekeknek és felnőtteknek. 
December 4-én a Tekergő Meseösvény 
Egyesület ünnepváró karavánjával el-
látogatott a csíkrákosi kultúrotthonba 
is, hozzájárulva ezzel a csíkrákosi diá-
kok adventi hangulatának megterem-
téséhez. Az élőszavas népmesemondás 
révén, a hallgatóság aktív részvételével 
megelevenedtek a mesék. Az interak-
tív előadás alatt a jelenlévő gyerekek 
meghallgathatták a három mesemondó 
ízes, népies mesemondását. Az egyórás 
foglalkozás alatt a mesélők bevonták a 
résztvevőket is a mese fonalába. 

Az első történet szorosan kacso-
lódott az adventi várakozáshoz és a 
karácsonyi ünnepkörhöz. Ez a mese 
a negyedik napkeleti bölcs megható 
történetét mutatta be. A napkeleti 
bölcsek „mesés ajándékaikkal hódolva 
köszöntötték a kisdedet, akiben min-
den bölcsességük kútforrását ismerték 
fel. Gáspár Menyhért, Boldizsár – há-

rom máguskirály, akiket addig soha 
nem látott, de régen megjövendölt 
égi tünemény, a Betlehemi Csillag ve-
zetett el az emberiség reménységének 
bölcsőjéhez… De ki ismeri közülünk 
Artabán, a Negyedik Király, a negye-
dik bölcs történetét? Ő úgyszintén 
látta a csodás égi tüneményt, mi több: 
három társához hasonlóan ő is be 
volt avatva a tünemény legmagasabb 
misztériumába. Ő is elindult idejében, 
hogy köszöntse a földre érkezett égi ki-
rályt, de – bizonyos sorskörülmények 
miatt – három társához, bölcsesség-
ben testvéréhez, nem csatlakozhatott. 
Betlehembe idejében el nem juthatott, 
kincseit a gyermek lábához le nem 
tehette… Ki tudja közületek, milyen 
erős vágy és elhatározás élt a negye-
dik zarándok lelkében, miképpen kel-
lett lemondania ennek a mély, benső 
vágynak a teljesüléséről, hogy azután 
a lemondás útja mégis a legmagasabb 
beteljesüléshez vezesse el életét…?

Ez a történet az emberi jóság és 
embertársaink iránti könyörületesség 
fontosságát hangsúlyozta. Az előadás 
során a gyerekek megismerhették a 
napkeleti bölcsek ajándékainak szim-
bolikáját, jelentőségét, gyógyító hatá-

sát. Ugyanakkor kézbe is vehették, meg 
is szimatolhatták az aranyat, a tömjént, 
és a mirhát.

A következő történet, A boldog 
ember inge az igazságos Mátyás király-
hoz fűződött. Ebben a történetben a 
gyógyulását kereső Mátyás személyén 
keresztül rádöbbenhettünk arra, hogy 
mennyire fontos az emberi lélek szá-
mára a megelégedés azzal, amije van, és, 
hogy ez az emberi boldogság alapja.

A közönség kérésére elmondott har-
madik történetből megismerhettük a 
mese, mesemondás erejét. A történet 
szimbolikusan jelenítette meg az igaz-
ság és a mese kapcsolatát. Az előfelté-
telezésektől eltérően, a gimnazista gye-
rekek is nagy örömmel és érdeklődéssel 
hallgatták végig a meséket, szívesen 
kapcsolódtak be a tevékenységbe és ez-
által nem mindennapi élményben volt 
részük. 

Mi, pedagógusok és diákok egy-
aránt úgy gondoljuk, hogy egyedi és 
hiánypótló előadásnak lehettünk részt-
vevői. Köszönjük a szervezőknek, az 
előadóknak ezt a csodálatos élményt!

Sándor Edit 
és Bodor Annamária 

pedagógusok

Iskolánk második alkalommal szer-
vezte meg A felcsíki iskolák termé-
szetismereti vetélkedőjét  2018.

november 9-én. Idén nyolc iskola 4-4 
fős csapata nevezett be a versenybe: 
a csíkszentdomokosi Márton Áron 
Általános Iskola, a csíkszenttamási 
Bálint Vilmos Általános Iskola, a 
csíkmadarasi Kiss Ferenc Általános Is-
kola, a csíkszentmihályi Arany János 
Általános Iskola, a csíkpálfalvi Márton 
Ferenc Általános Iskola, a csíkcsicsói 
Kájoni János Általános Iskola, a 
madéfalvi Zöld Péter Általános Iskola 
és a csíkrákosi Cserei Mihály Általános 
Iskola. A versenylapok biológiai, föld-
rajzi, természetismereti, valamint logi-
kus gondolkodást igénylő feladatokat 
tartalmaztak. A vetélkedőn a csapatok 
valamely, a településükre jellemző ter-
mészeti adottságot mutattak be. 

Iskolánk csapata a Rákosi Sáté ter-
mészetvédelmi terület ritkaságszámba 
menő növény- és állatvilágát ismertet-
te. Olyan növények fordulnak itt elő, 

mint a turbánliliom, a bablevelű varjú-
háj, a kockás liliom, a fürtös lizinka, a 
kornistárnics, a széleslevelű gyékény, a 
tőzegeper, a gyapjúsás, a kígyógyökerű 
keserűfű, az agárkosbor, de megtalál-
hatóak különböző húsevő növények is, 
mint például a lápi hízóka, a kerekleve-
lű harmatfű vagy a rence, amelyek jég-
korszaki maradványfajok.  Az állatvilág 
is rendkívül változatos, haris, kékhasú 
béka, sárgahasú unka él itt, hogy csak 
néhányat említsünk közülük. Ismerni, 
óvni ezeket a természeti ritkaságokat 
kötelességünk, nélkülük szegényebb 
lenne a világ. 

A zsűri külön értékelte, hogy a 
csapat szabadon mutatta be a vetített 
képes előadást, és a képekhez ügyes ki-
egészítéseket fűzött. A verseny végén a 
csapatok természetes anyagokból, őszi 
terményekből, falevelekből, fenyő-
tobozokból készíthettek asztalidíszt, 
amelyet hazavihettek iskolájukba.  

Nagyon szoros versenyben a helye-
zések között csak 1-2 pontos eltérés 

volt. A mi iskolánkat Fodor Emőke, 
Kurta Réka, Suciu Alexandra és Balog 
Csongor képviselte becsülettel. Dicsé-
retet érdemelnek, hisz a csapattagok 
az utolsó nap is cserélődtek, mivel a 
vetélkedőre készülők közül ketten is 
megbetegedtek a verseny előtti napok-
ban. A versenybe benevező csapattagok 
mindenikének jutott egy-egy könyvju-
talom. A csapatok szép kivitelezésű em-
léklapokat, illetve okleveleket kaptak.

Élmény volt ez a rendezvény mind-
nyájunknak, hisz gazdagodtunk tu-
dásban, jobban megismerhettük a 
szomszédos települések természeti érté-
keit, barátságok is szövődtek a résztve-
vő gyermekek között. 

Köszönöm Tódor Mária-Magdolna, 
Szász Hajnalka, és Fazakas Ibolya, Sán-
dor Edit, Salamon Lajos tanároknak, a 
kisegítő személyzetnek,és másoknak, 
hogy segítettek a vetélkedő előkészíté-
sében, sikeres lebonyolításában.

Pálosi Veronika
 igazgató/tanár

A Cserei Mihály Általános Iskolában

A felcsíki iskolák természetismereti 
vetélkedője 

Találkozz a népmesével! 
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  impresszum

Sokunk karácsonyi ünnepéhez a 
fenyő, a diós- és mákostekercs, 
valamint a töltött káposzta illa-

tán kívül a mézespogácsa illata is hoz-
zátartozik. Van, aki mézeslapként, más 
mézes krémes süteményként, és van, 
aki mézespogácsa formájában készíti. 
Vidékünkön is, akárcsak Erdély-szerte, 
a mézespogácsa sütésének hagyománya 
van. A mézespogácsa készítése lehet 
gyerekekkel is közös családi foglalatos-
ság, de az angyalnak is megírható, hogy 
mézespogácsával díszített fát hozzon. 

Számomra eleinte sokszor jelentett 
gondot, hogy túl keményre sikerült, 
vagy lepotyogott a pogácsa a fáról, az-
tán sikerült egy olyan receptet kikísérle-
tezni, ami már hat éve bevált, és szívesen 
megosztom az olvasókkal is.

Egy tálba összeszitálunk 50 dkg lisz-
tet, 15 dkg porcukrot, 2 k.k. szódaport, 
1-1 k.k. őrölt fahéjat és szegfűszeget 
vagy mézeskalács-fűszerkeveréket és egy 

pici sót. Egy másik edényben 5 dkg vajat 
25 dkg vegyes virágmézzel összeolvasz-
tunk, majd a száraz összetevőkhöz ad-
juk, hozzáteszünk egy tojást, és szükség 
szerint 2-3 e.k. vizet. Összegyúrva egy 
ragacsos lágy tésztát kapunk, de nem 
kell megijedni, jó lesz! 

A mézeskalács masszáját hűvös he-
lyen minimum 24 órát pihentetjük, de 
többet is lehet. Sütés előtt átgyúrjuk, a 

kéz melegétől szépen formálható lesz. 
Nyújtjuk, szaggatjuk (csillag, fenyő, ha-
rang stb. alakúra vágjuk), és sütőpapír-
ral bélelt tepsibe egymástól távol rakva, 
kis fokozaton sütjük. A díszítéshez, egy 
tojásfehérje-habhoz kb. 15-25 dkg két-
szer átszitált porcukrot, 1. e.k. étkezési 
keményítőt és 1 k.k. citromlevet adunk. 
Az így kapott sűrű habot keményfalú 
nylonzacskóba tesszük, és kedvünk sze-
rint díszíthetjük a pogácsákat.

Székely ZsuzsánnaMézespogácsa
Lemezbemutató 
A Gerendely Férfi kórus új időpont-
ban, december 29-án 18 órától önálló 
est keretében  mutatja be új lemezét. 
Az estre minden érdeklődőt szeretet-
tel várnak. A belépés díjtalan. A be-
mutatón lehetőség lesz a CD megvá-
sárlására is.


