VICCEK
Egy porszÌvÛ¸gynˆk betolakodik
egy h·zba, Ès a h·ziasszony minden
tiltakoz·sa ellenÈre nagy rak·s sz·raz
lÛszart szÛr a szoba kˆzepÈre. A no felh·borodik:
- Mit kÈpzel?
- Asszonyom, ÌgÈrem, amit ez a csod·latos
porszÌvÛ nem szed fel, Èn magam fogom
megenni.
- Akkor teszek r· mag·nak egy kis tejszÌnhabot, mert ·ram nincs a h·zban.

(Folytat·s az 1.oldalrÛl)
Szeptember 30-·n, pÈnteken tartottuk az
Arany J·nos ¡ltal·nos Iskol·ban a II.
R·kÛczi …vfordulÛs VetÈlkedıt, melyen a
helyiek mellett tˆbb csapat mÈrhette ˆssze
tˆrtÈnelmi ismereteit - GyimeskˆzÈplokrÛl
kÈt csapat, CsÌkszentmiklÛsrÛl egy csapat.
OktÛber 1-Èn a minifoci-bajnoks·got
kˆvetıen, a nap fÈnypontjakÈnt elsı Ìzben
tartottak CsÌkszentmih·lyon fogathajtÛ
versenyt. A kˆrnyÈk fogathajtÛi szÈp lovakkal, tetszetıs kocsikkal, r·termettsÈg¸kkel
versengtek a nagysz·m˙ Èrdeklıdı elıtt.

KÈt szÈkely beszÈlget:
- Te, az ¡ront mÈgsem holnap temetik
, hanem pÈnteken.
- MiÈrt, jobban van?
Azˆtvenedik h·zass·gi ÈvfordulÛj·t
¸nnepli a h·zasp·r, a fÈrj kˆnnyezik.
FelesÈg: Nem is tudtam, hogy ilyen szentiment·lis vagy! EmlÈkszel - mondja a fÈrj,
amikor a csurben megfogott minket az
ap·d, Ès azt mondta: "Ha nem veszed el a
Marisk·t, akkor 50 Èvre lecsukatlak!"...
Most szabadultam volna!
KÈt ˆreg beszÈlget:
- …n majdnem minden nap szexelek.
- ???
- Tudod, hÈtfon is majdnem, kedden is
majdnem, szerd·n is majdnem...

S p o r t
A csÌki kˆrzeti bajnoks·gban:
CsÌkszentmih·lyi TˆrekvÈs ñ
K·szonaltÌzi
Salutaris
2ñ1.
CsÌkszentmih·lyi
TˆrekvÈs
ñ
Tusn·df¸rdıi
SÛlymok
1ñ3,
CsÌkszentimrei Olt ñ CsÌkszentmih·lyi
TˆrekvÈs 2ñ1.
SZEVASZ SZAVISZ

A rendezvÈny utolsÛ napj·n, az ¸nnepi
szentmise keretÈben felkˆszˆntˆtt¸k a falu
sz¸lˆttjÈt, az ez¸stmisÈs B˙z·s ¡rp·d
plÈb·nos. DÈlut·n a falu kˆrzeti labdar˙gÛbajnoks·gban szereplı csapat·nak mÈrkızÈsÈt drukkolhattuk vÈgig. A RemÈnysÈg
AlapÌtv·ny t·ncosainak bemutatÛj·val, az
erıs emberek vetÈlkedıjÈvel, majd t˚zij·tÈkkal Ès szabadtÈri bulival z·rultak a 2005ˆs Szentmih·ly Napok.
A program fıszervezıi a CsÌkszentmih·lyi Polg·rmesteri Hivatal, a Barfer
Tourism, a Szentmih·ly Sz·zada, illetve a
SZAVISZ. T·mogatÛk: Hargita Megye
Tan·csa, a Communitas AlapÌtv·ny, az
IllyÈs AlapÌtv·ny, a csÌkszentkir·lyi
Kraiten, az Activ GSM, SWEROM,
Szentmih·ly-Ajn·d Kˆzbirtokoss·g, Com
Andre, Pici Fenyı, IMEL, Isapur, Imre
Com, Axa Srl. MÈdiapartner a MIX FM
R·diÛ volt.
(Izs·k LÛr·nt)
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MiÈrt kell ˙js·g CsÌkszentmih·lynak

2005. Október

Orsz·gos rendezvÈny
Vacs·rcsiban

Kedves OlvasÛ! Pontosan h·rom Ève,
hogy egy kis ˙js·g mint a kˆzsÈg egyetlen
Ìrott sajtÛjakÈnt szÛrja a hÌreket havonta a
lakoss·gnak. Tˆbb kevesebb sikerel ez a kis
lap prÛb·lja inform·lni, fiatalt ˆreget az
ifj˙s·grÛl Ès a falu jelentısebb esemÈnyeirıl.
H·rom Èv ut·n ˙gy dˆntˆtt¸nk, hogy
megemelj¸k a pÈld·ny sz·mot, Ès megkisÈrelj¸k, hogy minden csal·dba eljusson az
SZEVASZ SZAVISZ. A kis ˙js·gnak m·r
elektronikus v·ltozata is van, Ìgy b·rhol a
vil·gon elÈrhetı. ⁄gy Èrzem hi·nypÛtlÛ lehet
ez a lap, mert sokan nem tudnak a kˆzsÈgben
tˆrtÈnt esemÈnyekrıl. Peddig vannak. Egy jÛ
ideje nincs olyan hÈtvÈge, hogy valami rendezvÈny ne legyen a kˆzsÈgben. Ezekrıl
tudniuk kell az embereknek.
Fogadj·k szeretettel lapunkat!

A szÌvem gyorsabban kezdett el
verni, mikor felhÌvott F¸lˆp Gyula a
marosv·s·rhelyi Mad·rtej kabarÈt·rsulat
vezetıje, hogy jelentkeznek a vacs·rcsi
szÌnj·tszÛ tal·lkozÛra.
(Folytat·s a 3. oldalon)

BeszÈlj¸nk a szentmih·lyi ˙takrÛl!

Szentmih·ly Napok 2005

Az Èv elejÈn a kˆzsÈg tan·cs¸lÈsÈn
szerencsÈm volt rÈsztvenni. Egy kicsit szokatlannak t˚nt az ¸lÈs, hisz Èrdekes mÛdon az
¸lÈsen kÈt kˆzsÈgi tan·csos is az elÈrt eredmÈnyeket elÈg Èrthetetlen mÛdon prÛb·lta
leminısÌteni. Egy kicsit rossz sz·jÌzzel t·voztam arrÛl a tan·cs¸lÈsrıl, ahol tal·n Èrdemi
munk·ra (legal·bbis a 2 Ûr·s ott tartozkod·som alatt) kevÈs volt az esÈly az ˙tszÈli
minısÌtgetÈsek Ès alapozatlan kijelentÈsek
miatt. Deh·t ez is a demokr·cia rÈsze!
Azon az ¸lÈsen bemutattam az elkÈpzelÈseinket a kˆzsÈg egÈszÈre vonatkozÛ
˙tjavÌt·si munk·latokrÛl.
(Folytat·s a 2. oldalon)

Az eddigi Èvekhez viszonyÌtva, nagyobb szab·s˙ rendezvÈnysorozattal ¸nnepelt¸k szeptember 29. - oktÛber 2.
kˆzˆtt a Szentmih·ly Napokat. A
Szentmih·ly Sz·zada Szervezet ifj˙s·gi Ès
kˆzˆssÈgfejlesztı t·bor·val vette kezdetÈt
a rendezvÈny a szÈpvÌzi Kishavas
PanziÛban, melyen tˆbb mint harminc
szemÈly vett rÈszt. Az alkalombÛl fiatal
tan·csosok, polg·rmesterek, rÈsztvevık
tˆbbek kˆzt a nem korm·nyzati
szervezetek Ès a helyi kˆzigazgat·sok
viszonya, a Hargita H·lÛ Pontok helyzete,
a p·ly·zatÌr·s alapjai tÈmakˆrˆkrıl tan·cskoztak. (Folytat·s a 4. oldalon)

(Folytat·s az 1. oldalrÛl)
Akkor tˆbb tan·csos ˙r azt mondta,
szeretnÈ l·tni az igÈreteket megvalÛsÌt·s form·ly·ban is. Õgy a kˆzsÈg jÛl m˚kˆdı ifj˙s·gi szervezete a SZAVISZ lapj·ban kÈrtem
helyet a nyÌlt v·lasz megfogalmaz·s·ra!
A megyei tan·cs ˙j vezetısÈge
egy¸ttm˚kˆdÈsben Korodi Attila ·llamtitk·rral, a megyei tan·cs csÌki tagjaival, a kˆzsÈg
ˆnkorm·nyzat·val, alpolg·rmesterÈvel Ès
polg·rmesterÈvel kˆzˆs elkÈpzelÈseket kÌv·nunk megvalÛsÌtani a nehÈzsÈgek lek¸zdÈsÈre. Ma m·r tudjuk a kˆzsÈg saj·t
bevÈtelei, a lakoss·g Ès a telep¸lÈsen m˚kˆdı
v·llakoz·sok adÛ bevÈteleibıl nem elÈgsÈgesek nemhogy a fejlesztÈsekre, de a fenntart·sra sem. EzÈrt is Èves szinten jelentıs
ˆsszeggel egyenlÌti ki a Megyei Tan·cs a
kˆzsÈg kˆltsÈgvetÈsÈt. Mindamellett pedig,
kiemelt figyelmet szentel¸nk a kˆzsÈgi
fejlesztÈsek elindÌt·s·ra, megsegÌtÈsÈre.
A tavalyi v·laszt·sok ut·n nagy erıvel
nekifogtunk a v·llalt igÈreteink teljesÌtÈsÈnek.
Hisz az ÷nˆk bizalm·t nem elsı sorban
egy¸ttÈrzÈsbıl Ès szimp·ti·bÛl kaptuk meg,
hanem egy v·llalt Ès konkrÈt elkÈpzelÈs teljesÌtÈsÈvel bÌztak meg. Az a bizalom, amit a
kˆzsÈg h·rom telep¸lÈse (Vacs·rcsi,
Szentmih·ly Ès Ajn·d) meghitelezett a fiataloknak az elm˙lt Èvben azt mindannyiunknak kˆtelessÈg¸nk megszolg·lni, a v·llalt
feladatokat meg teljesÌteni.
Szentmih·ly kˆzsÈg esetÈben kÈt megyei
˙tszakaszrÛl is beszÈl¸nk, amelyek kiz·rÛlag
a kˆzsÈg lakÛit szolg·lja ki. EgyrÈszt a
SzÈpvÌz-Szentmih·ly ˙tszakasz (124A) Ès
R·kos-LÛvÈsz ˙tszakasz (124).
A tavalyi Èvben nekifogtunk a SzÈpvÌzSzentmih·ly ˙tszakasz fel˙jÌt·s·nak, kˆzel
egy milli·rd lejt haszn·ltunk fel arra a
munk·latra. Ebben az Èvben egyrÈszt
kˆtelezt¸k az ÈpÌtıt, hogy a tavalyi munk·latot javÌtsa ki, m·srÈszt mintegy 0,5 milli·rd
lej ÈrtÈkben folytattuk a munk·latokat. Ma
m·r a kÈt kˆzsÈg kˆzˆtt az ˙t j·rhatÛnak
mondhatÛ.
A kˆzsÈget hosszan ·tszelı megyei ˙tszakasz tekintetÈben elmondhatÛ, hogy a karbantart·s·t az Èvben folyamatosan elvÈgezt¸k

Ès majdnem egÈszen Ajn·dig jÛl j·rhatÛ
volt az ˙tszakasz, erre mintegy 0,3 milli·rd
lejt fordÌtottunk. Az Èv m·sodik felÈben
kˆzel 2,2 milli·rd lej ÈrtÈkben vÈgeztett¸nk
munk·latot Ès ma m·r egÈszen az ajn·di
templomig az ˙t bitumenes kezelÈst kapott,
teh·t egy portalanitott Ès kˆnnyen javÌthatÛ
˙tfel¸leten kˆzlekedhetnek ÷nˆk.
De nemcsak a megyei ˙takkal
foglalkoztunk, hanem az Ajn·dot Nagyr·kossal ˆsszekˆtı ˙tszakasszal is, a
kˆzsÈgi ˙tat is j·rhatÛv· tett¸k. Ezt a
munk·latot m·r a m˙lt Èv ıszÈn elkezdt¸k,
Ès ebben az Èvben folytattuk. Ebben az
Èvben m·r ide felhaszn·l·sra ker¸lt 0,3
milli·rd lej, mÌg mÈg tov·bbi 1,3 milli·rd
lejt ir·nyoztunk elı ezen ˙tszakasz tov·bbi
kiÈpÌtÈsÈre. EmlÈkszem Èn a munk·lat
elkezdÈse elıtt csak a polg·rmester ˙r
terepj·rÛj·val tudtam az ˙tszakaszon vÈgig
menni, most meg nem olyan rÈg mikor kint
voltam a Szentmih·ly Napokon, a hivatali
szemÈlygÈkpocsimmal
kˆnnyedÈn ki
tudtam menni Nagyr·kosra. Teh·t ez az
˙tszakasz is megjavÌt·sra ker¸lt, de ezek a
munk·latok
tov·bbi
folyamatos
ellenırzÈsre Ès munk·latokra szorulnak.
Ugyanakkor az ·rvÌz ·ltal megrong·lt
kˆzsÈgi ˙tak Ès hÌdak feljavÌt·s·ra is
k¸lˆnÌtett¸nk el t·mogat·st, Ìgy ˙takra 0,2
milli·rd lejt, mÌg hÌdakra 0,1 milli·rd lejt.
÷sszegezve a Szentmih·ly kˆzsÈghez
vezetı Ès a kˆzsÈgen bel¸li ˙tak javÌt·s·ra
a 2005-ˆs Èvben az al·bbi ˆsszegeket
forditja a Hargita Megyei Tan·cs:
1.
2.
3.
4.
5.

Vacs·rcsi - Ajn·d ˙tszakasz 2,5 milli·rd lej
Szentmih·ly-SzÈpvÌz ˙tszakasz 0,5 milli·rd lej
Nagyr·kosi ˙t 1,6 milli·rd lej
KˆzsÈgi ˙tak 0,2 milli·rd lej
KˆzsÈgi hidak 0,1 milli·rd lej

÷sszesen: 4,9 milli·rd lej.
De feladata mindannyiunknak van!
Ugyanis egy elkÈsz¸lt ˙t sohasem tart
ˆrˆkkÈ, hisz jelen esetben is az a kÈrdÈs az
÷nˆk ajn·di ˙tja, rossz haszn·lat esetÈn
egy Èvet, de jÛ kihaszn·l·s esetÈn ak·r az ˆt
Èvet is kibÌrhatja! De h·t mÈg 2008-ig van
egy p·r Èv, Ès remÈlj¸k a jÛ Egy¸ttm¸(Folytat·s a kˆvetkezı oldalon )

kˆdÈsnek kˆszˆnhetıen, tov·bbi
konkrÈt fejlesztÈseket is elvÈgz¸nk.
De az a gond egyelıre Szentmih·ly le
van maradva, sajnos a csÌki kˆzsÈgek
tˆbbsÈge elıbbre haladt, hisz
igaz·bÛl
mostanig
az
÷nˆk
kˆzsÈgÈÈrt, nem sokan tettek, hogy
plusz
forr·sok
Èrkezzenek
fejlesztÈsre, hab·r tudom sokan Ès

Orsz·gos rendezvÈny Vacs·rcsiban
(Folytat·s az 1. oldalrÛl)

Ez volt kÈt hÈttel a rendezvÈny elıtt.
Ezen a hÈten mÈg 12 csoport jelezte
rÈszvÈteli sz·ndÈk·t. Tˆbbek kˆzt, a
bukaresti Petıfi kˆr. A rendezvÈnyre
meghÌvtam ErdÈly legnagyobb humort·rsulat·t, a SzomszÈdnÈni ProdukciÛs
Irod·t. Vas·rnapra pedig a CsÌki J·tÈkszÌn
h·rom kiv·lÛ szÌnÈszÈt szerzıdtettem le.
Akkor mÈg nem tudtam felfogni, hogy
sz˚lıfalum elıszˆr orsz·gos rendezvÈnyre
kÈsz¸l. KÛsa PÈter alpolg·rmester hozz··ll·s·nak Ès a falu jÛakarat˙ embereinek
kˆszˆnhetıen kult˙rotthonunk fel˙jjitva
v·rta a vendÈgeket. IzgalmaktÛl nem
mentes heteket Èlt¸nk t˙l, de higyjÈk el,
hogy kˆnnyen ment mert egy nagyon
lelkes csapat ·llt a szervezÈs mellett.
A kÈtnapos rendezvÈnyen fellÈptek a
csÌkvacs·rcsi gyereknÈpt·nccsoport, a
csÌkszentmih·lyi kisiskol·sok csoportja
illetve a csÌkszentmiklÛsi szÌnj·tszÛcsoport. Vas·rnap szÌnpadra lÈpett a a
csÌkzsˆgˆdi szÌnj·tszÛcsoport, a csÌkr·kosi
NÈpt·nccsoport, a csÌkszeredai Trachos
SzÌnm˚vÈszeti csoport, a csÌkkozm·si,
csÌkszentimrei, csÌkszentgyˆrgyi, a csÌkajn·di, a marosv·s·rhelyi Mad·rtej, a
bukaresti Petıfi SzÌnj·tszÛkˆr valamint a
helyi szÌnj·tszÛ csoport . A csoportokat
szÌnÈszekbıl illetve kultur·lis szakemberekbıl
·llÛ
zs˚ri
ÈrtÈkelte.
(Munk·jukat ez˙ton kˆszˆnˆm.) A zs˚ri
dˆntÈse alapj·n CsÌkszentgyˆrgy, Vacs·rcsi Ès CsÌkzsˆgˆd amatır szÌnj·tszÛ csoportjai Èrdemes¸ltek az elsı h·rom helyre.

sokat igÈrnek megyei vagy bukaresti
szavazatokÈrt. Most tal·n a v·ltoz·s
szelÈt megÈreztÈk, ehhez pedig tov·bbi bizalmat Ès t¸relmet kÈr¸nk, illetve
÷nˆknek
kedves
Szentmih·ly
kˆzsÈgieknek
jÛ
egÈszsÈget!
Borboly Csaba, a Hargita
Megyei Tan·cs csÌki alelnˆke

A rendezvÈny t·mogatÛi: Hargita
Megye Tan·csa, CsÌkszentmih·ly Helyi
Tan·csa, Communitas AlapÌtv·ny, IllyÈs
KˆzalapÌtv·ny, ICSSZEM, FUN FM
CsÌkszereda, Radix SRL, Activ GSM, SC.
Greenport SRL, Hargita Megyei Kultur·lis
Kˆzpont, CsÌkvacs·rcsi Kˆzbirtokoss·g,
Cserekert FogadÛ, SC. Lactate Harghita,
CsÌki J·tÈkszÌn, CsÌk Ter¸let Ifj˙s·gi
Tan·csa (CSTIT), Alutus Nyomda, SC.
Imre Com SRL., Tusn·di Apemin, SC
Atlantic SRL., EURO GSM, Korodi
Attila, Borboly Csaba, Becze Istv·n.
Hozz·j·rul·sukat kˆszˆnj¸k.
Nem mulaszthatom el, hogy ne emlÌtsem meg a teljessÈg igÈnye nÈlk¸l azt a
csapatot, akik nÈlk¸l nem z·rhattuk volna
sikeresen ezt a rendezvÈnyt: KÛsa PÈter,
Bogos SzidÛnia, KÛsa Irma, Szıcs
MÛnika, Kov·cs Istv·n, Fodor Tibor,
KÛsa Csaba, Fodor Zsuzsa, BÌrÛ Levente
PÈter ¡rp·d, Bartis M·rton, Izs·k LÛr·nt,
Tam·s Zolt·n, S·rosi Venci, Imre Ibolya,
Szıcs L·szlÛ, BÌrÛ M·ria, BÌrÛ T¸nde,
Szıcs L·szlÛ, Szıcs M·ria, M·thÈ T¸nde,
KÛsa Veronka, KÛsa Kinga, KÛsa
Kamilla, Tam·s Roz·lia, Katona Endre,
Katona RÈka, KÛsa Be·ta, Szak·cs
Zsuzsa, M·rton Margit, M·rton Istv·n,
KÛsa Barna, M·rton Attila, Fodor Ferenc,
Antal Domokos, Kerekes ZsÛfia, Kerekes
Emıke, Szıgyˆr Enikı, BÌrÛ ¡rp·d Ès
mÈg sokan m·sok, akiket most nÈvszerint
nem
tudok
megmelÌteni.
Hozz··l·suk Ès segÌtseg¸k a kˆzˆssÈg
Èrdekeit szolg·lta. Az Isten fizesse meg
nekik.
(Fodor Zolt·n)

