F I R K U R ¡ SZ O K
Kedves Firkur·szok!
A Firkur·szok ˙js·gcikk minden kis- Ès
·ltal·nos iskol·shoz szÛl. Benne saj·t
versek, fogalmaz·sok, rajzok jelenhetnek
meg. SzÛval ha kedved kerekedik egy kis
firkur·sz·sra, rajzolgat·sra, h·t csak b·tran.
Munk·itokat juttass·tok el a vacs·rcsi teleh·zba. Minden sz·mnak (kiad·snak) lesz
egy adott tÈm·ja.
Firkur·szmese
A tejk˙t (Folytat·s az elızı lapsz·mbÛl)
Alig ·ll meg a kapu elıtt, mindj·rt szalad
ki az inas, s behÌvja a kir·ly elÈbe. KÈrdezik,
hogy ki fia legyen, de ı csak azt mondja:
- Nem tudom, se ap·mat, se any·mat nem
ismertem, azt sem tudom, mi a nevem, ˙gy
m·sk¸lˆnben
Jancsik·nak
hÌvnak.
KÈrdi tıle a fehÈr kir·ly, nem volna-e kedve
be·llani kond·snak, mert a kond·sa
meghalt. Adna neki h·romsz·z forint
fizetÈst, annyi volt a m·siknak is.
- …n bizony, felsÈges aty·m, be·llok - azt
mondja Jancsika -, ˙gy sincs senkim kerek e
vil·gon.
- No, fiam, jÛl van, vedd ·ltal a kond·t.
HÈ, adjatok enni valamit az ˙j kond·snak!
Egyszeribe hoznak neki ennivalÛt, s avval
·ltalveszi a disznÛkat.
EstÈre kerekedik az idı, s Jancsika be¸l a
konyh·ba a kemence mellÈ. …ppen akkor
megy el ott a kir·ly le·nya, s kÈrdezi, hogy
hol h·l az Èjjel.
- Nincs mÈg helyem - azt mondja
Jancsika.
- Nah·t, fek¸dj le ide a padra.
Alig alusznak el a cselÈdek, jˆn a kir·ly-

le·ny.
- Jancsika szÌvem szerelme, mondd meg
nekem, mifÈle fajta vagy, mert szegÈny
legÈnynek nem lehet ilyen finom
selyeminge.
- Nem tudom, felsÈges kir·lykisasszony.
- Na, ha nem tudod, maradj magadnak.
Nesze, hoztam egy fehÈr cipÛt meg egy
kulacs bort, legyen mit egyÈl a mezın.
Kˆszˆni al·san Jancsika, s azzal a le·ny
elmegy.
M·snap f˙jni kezdi Jancsika a furuly·t,
de a disznÛk ˙gy t·ncolnak elıtte, hogy
csak ˙gy porzik a hely. NÈzi ezt a kir·ly az
ablakbÛl, s odaszÛl a felesÈgÈnek:
- Nem tudom, felesÈg, mifÈle fajzat lehet
ez a Jancsika, hogy ˙gy t·ncolnak elıtte a
disznÛk.
- Bizony, felsÈges kir·lyaty·m - azt
mondja a le·nya -, nem lehet ez a fi˙
paraszt, mert olyan selyeminge kegyelmednek sincsen, mint amilyen annak van.
KiÈr Jancsika a mezıre, h·t ott v·rja az
Ûri·skir·ly.
- Mit adtak, fiam?
- Egy komlÛs cipÛt meg egy kulacs bort.
- Vesd oda annak az egyenes fark˙ kannak.
Na, te kan, ırizd a fiam helyett a
disznÛkat! Azzal ˆlbe kapta a fi·t, s elvitte
haza. Este, mikor a disznÛk jˆttek, visszavitte a v·ros vÈgÈre, s adott neki egy
aranyguzsalyt, de meghagyta, hogy oda ne
adja addig a kir·lykisasszonynak, amÌg
meg nem mutatja, micsoda jegyek vannak
a kÈt tÈrdÈn.
⁄gy is lett, a kir·lykisasszony megmutatta Jancsik·nak a kÈt tÈrdÈt, de azut·n is
hi·ba kÈrdezte, hogy kinek-minek a fia.
M·snap adott az apja Jancsik·nak egy
aranymotoll·t; harmadnap egy aranyorsÛt,

de lelkÈre kˆtˆtte, hogy azÈrt mutassa
meg a kir·ly le·nya, micsoda jegyek vannak a kÈt hÛna alatt.
Egyszer kiadja a kir·ly a parancsolatot,
hogy aki kital·lja, hogy az ı le·ny·nak mi
a jegye, annak adja felesÈg¸l.
Gy˚lnek, gy¸lekeznek messze orsz·gokbÛl az urak, de egyik se tudja kital·lni.
Egyszer Jancsika is be·llÌt egy rÈzlÛval,
rÈzg˙ny·ban,
s
azt
mondja:
- FelsÈges kir·ly, ha meg nem
sÈrtenÈm, a kir·lykisasszonynak egyik
hÛna alatt van a fÈnyes napnak a jegye, a
m·sik alatt a holdnak a jegye, a kÈt tÈrdÈn
pedig kÈt fÈnyes csillag.
Egyszeribe meg¸tteti a kir·ly a nagy
dobot, s eljegyzik ıket, de Jancsika abban
a percben ˙gy elt˚nt, mintha ott se lett
volna. Keresi a kir·ly mindenfele, de
sehol nem tal·lja.
M·snap ismÈt megjelenik Jancsika egy
ez¸stparip·n, megcsÛkolja a kir·lykisasszonyt, s ismÈt elt˚nik.
Harmadik nap m·r nagy b·nattal volt
az egÈsz udvar, hogy h·tha ott felejti a
vılegÈnye a kir·lykisasszonyt. V·rj·k
reggelre, nem jˆn, v·rj·k dÈlre, nem jˆn,
m·r Èppen m·s urat akartak neki v·lasztani, mikor be·llÌt az udvarba aranyos
g˙ny·ban, aranyos parip·n, s olyan kocsival, hogy a napra lehetett nÈzni, de arra
nem. Egyszeribe olyan lakodalmat csaptak, hogy telelı Szent P·ltÛl tekerı Szent
P·lig asztal asztalt Èrt. …n is ott voltam,
kaptam egy kicsi csontik·t, de odajˆtt
keresztap·m, s addig kÈrte, amÌg
megharagudtam, s a l·b·hoz v·gtam. Aki
nem hiszi, nÈzze meg, mÈg most is s·nt·l
bele.
(A rovatot szerkeszti Kov·cs Istv·n.)

Floorball BemutatÛ Bajnoks·g
2006. november 18-·n a csÌkszeredai
M·rton ¡ron Gimn·zium tornatermÈben
az Èrdeklıdık figyelmÈt egy ˙j sport
bemutatÛja kˆtˆtte le. A budapesti NÈri
Szent F¸lˆp ¡ltal·nos Iskola fi˙ csapata
bemutatta a floorball j·tÈk lÈnyegÈt Ès
szab·lyait majd a tanultak alapj·n bajnoks·got rendezett a Szentmih·ly Sz·zada
szervezet a rÈszt vevı csapatoknak. Az
V-VI. oszt·lyos kisiskol·sok nagy ÈrdeklıdÈssel Ès erıbevetÈssel harcoltak a j·tÈkba bocs·tott pontokÈrt.
A bemutatÛ lÈnyege a sport·g nÈpszer˚sÌtÈse volt, amely kˆrnyÈk˚nkˆn
ide·lis t·ptalajra tal·lna mert legtˆbb
iskol·nak kismÈret˚ tornaterme van. Fi˙k,
l·nyok sz·m·ra, lÈtsz·mtÛl f¸ggetlen¸l,
intenzÌv fizikai megterhelÈst biztosÌtÛ,
ÈlmÈnyd˙s ˙j kelet˚ sportrÛl van szÛ. A
hokicsapatok
sz·m·ra
kiegÈszÌtı
sportkÈnt is haszn·lhatÛ, a sportszeretık
sz·m·ra szÛrakoztatÛ tˆmegsportt· v·lhat
e vidÈk¸nkˆn alig ismert Ñteremhokiî
vagy ÑpadlÛlabdaî. (Izs·k LÛr·nt)
Rangsor:
1. M·rton ¡ron Gimn·zium 8 p.
2. Nagy Imre ¡lt. Iskola 6 p.
3. Arany J·nos Isk. Szentmih·ly 5 p.
4. Kiss Ferenc ¡lt. Isk. Madaras 5 p.
5. NÈri Szent F¸lˆp Isk. Budapest 4 p.
6. M·rton ¡ron Isk. Szentdomokos 0 p.

CSTIT kˆzgy˚lÈs
Kˆzgy˚lÈst tartott a CSTIT (CsÌk
Ter¸let Ifj˙s·gi Tan·csa) oktÛber 20-21-Èn
Tusn·f¸rdˆn amelyre ˆsszehÌvta a tagszervezetek kÈpviselıit, amelyen a
SZAVISZt Fodor Zolt·n, Bogos SzidÛnia
Ès jÛmagam kÈpviselt¸k. Az elsı nap
megvitattuk a csÌki helyzetkÈpet a teleh·zak terÈn, melyrıl Becze Istv·n programfelelıs beszÈlt Ès a megjelent tagszervezeti vezetık elmondt·k, hogy ·ll a
helyzet a vidÈki teleh·zakn·l, volt, ahol
nagyon jÛl m˚kˆdnek, volt ahol
nehÈzsÈgekbe ¸tkˆznek.
Csedı ZsÛfia, a Hargita Megyei Ifj˙s·gi
IgazgatÛs·g vezetıje a folytat·sban a
Hargita Megyei Ifj˙s·gi StratÈgi·rÛl
beszÈlt, valamint a jelenlevık elmondt·k a
vÈlemÈny¸ket a tÈm·val kapcsolatban.
Az elsı nap vÈge fele az RMDSZ reform
volt a tÈma, amelyen tˆbbek kˆzt jelenvolt
R·duly RÛbert K·lm·n, a CsÌk Ter¸leti
RMDSZ elnˆke, valamint Borboly Csaba,
Hargita Megye Tan·cs·nak alelnˆke. Az
alelnˆk hangs˙lyozta, hogy az RMDSZ-t
vissza kell vinni az emberek kˆzÈ, a

ter¸leti elnˆk pedig annak az elÈrÈsÈt tartotta fontosnak, hogy az RMDSZ legyen
egy elıny, nemcsak akkor mikor v·laszt·s
van.
Az ˙n. kˆzgy˚lÈs vas·rnap volt, amelyen besz·molÛk hangzottak el, a CSTIT
vezetısÈge rÈszÈrıl, majd a tagszervezetek
besz·molÛi kˆvetkeztek.
A kˆzgy˚lÈs z·rÛakkordjakÈnt elfogadtuk a CSTIT 51.-ik tagszervezetÈt a d·nfalvi ifj˙s·gi szervezetet(DISZ). A d·nfalvi fiatalok ˙gy dˆntˆttek, hogy sz¸ksÈg
van egy ˙j szervezetre amely a mostani
fiatalok Èrdekeit kÈpviseli. A szervezet
vezetıje ZsÛk Levente humorista. A kˆzgy˚lÈsen siker¸lt tal·lkozni a csÌki
szervezetek vezetıivel Ès egy k·vÈ mellett
elmondhattuk, megismerhett¸k az ifj˙s·gi
szervezetek mindennapos gondjait Ès hogy
mennyi idıt, energi·t Ès hozz··ll·st
igÈnyel amÌg a rendezvÈny a nÈzı vagy a
rÈsztvevı elÈ ker¸l. Sokan vannak akik azt
mondj·k, hogy kˆnny˚, de aki rÈszt vett
egy rendezvÈny lebonyolÌt·s·ban az
egÈszen m·skÈpp l·tja a dolgokat.
(Bartis M·rton)

A szÈkely ˆsszehÌvja hat fi·t, Ès megkÈrdezi, melyik¸k dˆntˆtte be a budit az ·rokba.
Senki sem jelentkezik.
- EmlÈkezzetek George Washington Ès a cseresznyefa esetÈre - mondja a paraszt. - Mikor
George kiv·gta a f·t, Ès bevallotta tettÈt, apja b¸szke volt fi·ra az ıszintesÈgÈÈrt.
KilÈp a farmer legkisebb fia, s bevallja, hogy ı a tettes. Mire az apja lekever neki egy
jÛkora pofont.
- Te mondtad, hogy George Washington apja b¸szke volt, amikor a fia bevallotta, amit
tett! - tiltakozik a gyerek.
- De ı nem ¸lt a f·n, amikor a fia kiv·gta!
SZEVASZ SZAVISZ

Kiadja: SZAVISZ (Szentmih·ly Ajn·d Vacs·rcsi Ifj˙s·gi Szervezet)
ElÈrhetısÈgeink: 537200 CsÌkszentmih·ly 221 Tel. 0741 077090 E-mail: office@szavisz.ro
Szerkesztette: Fodor Zolt·n, Kov·cs Istv·n, Izs·k LÛr·nt, Bartis M·rton
KÈsz¸lt: az Alutus nyomd·ban a Comunitas AlapÌtv·ny Ès a Ifj˙s·gi, Csal·d¸gyi-,
Szoci·lis Ès EsÈlyegyenlısÈgi MinisztÈrium(ICSSZEM) t·mogat·s·val.(INGYENES)

Ifjúsági havilap 34. szám
KÈt ıszi gondolat Szentmih·ly
kˆzsÈgrıl
A kÈt kˆzsÈgi civil szervezet vezetısÈgÈvel a Szentmih·ly, Ajn·d, Vacs·rcsi Ifj˙s·gi
Szervezet - SZAVISZ (Fodor Zolt·n, elnˆk)
Ès Szentmih·ly Sz·zada Egyes¸let (Izs·k
LÛr·nt, elnˆk), illetve a kˆzsÈg polg·rmesterÈvel AndrÈ Mih·llyal Ès KÛsa
PÈter alpolg·rmesterrel egy¸ttm˚kˆdÈsben
ebben az Èvben is elmondhatÛ, hogy a
telep¸lÈs dolgaiban kˆzˆsen is Èrt¸nk el
eredmÈnyeket.
Ezekbıl, amelyek sz·ma tal·n jelentıs,
szeretnÈk a lap has·bjain kettıt most ısszel
bemutatni:
EgyrÈszt, nekifogtunk vÈgleges aszfaltszınyeggel a SzÈpvÌz-Szentmih·ly ˙tszakaszt (124A) leterÌteni, remÈlem a megyei
tan·cs anyagi forr·sai lehetıvÈ teszik, hogy
mÈg ezen mand·tumban befejezz¸k ezt a
munk·t.
M·srÈszt, Rom·nia Korm·nya a 7/2006
rendeletÈvel beindÌtotta a vidÈki infrastrukt˙ra fejlesztÈsÈt megcÈlozÛ programj·t,
amely keretÈben polg·rmesteri hivatalok
p·ly·zhattak a vidÈki infrastrukt˙ra
fejlesztÈsÈre. Õgy volt aki vÌzvezetÈk, szennyvÌz csatorna kiÈpÌtÈsÈre, hÌdÈpÌtÈs Ès m·s
vidÈki beruh·z·sokra tett le igÈnylÈs.
Orsz·gos szinten nagy ÈrdeklıdÈs volt a
program ir·nt. Az RMDSZ korm·nyzati
szerepv·llal·s·nak Ès egy jÛ csapatmunk·-
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nak kˆszˆnhetıen a csÌki p·ly·zatok sikeresen szerepeltek. Egy ilyen ¸gy mentÈn lehet
megtapasztalni, hogy mit jelent az, amikor
minden jelentıs intÈzmÈny vezetısÈgÈben ott
van valaki, akire sz·mÌthatnak az erdÈlyi
magyarok. Mennyi idı Ès pÈnz megtakarÌt·s·t jelenti egy adott helyzetben. Õgy
elmondhatÛ, hogy Szentmih·ly kˆzsÈg ·ltal
beny˙jtott p·ly·zat is sikeresnek bizonyult,
amely a kˆzsÈg ñ Szentmih·ly, Ajn·d,
Vacs·rcsi - ivÛvÌz h·lÛzat·nak kiÈpÌtÈsÈre
ir·nyult. A p·ly·zat beker¸lt az elsı kˆrben
t·mogatandÛ projektek kˆzÈ, amely rÈvÈn
m·r ebben az Èvben kifizeti a Korm·ny a tervezÈsi kˆltsÈgeket ˆsszesen 101.000 ˙j lej
ÈrtÈkben.
A p·ly·zatok elbÌr·l·s·t vÈgzı bizotts·g
tagjai kˆzˆtt egyed¸li magyarkÈnt Korodi
Attila ·llamtitk·r vesz rÈszt, aki CsÌk
ter¸letrıl sz·rmazottkÈnt aktÌvan segÌtette a
szentmih·lyi p·ly·zat elfogad·s·t. A sz¸ksÈges engedÈlyek Ès l·ttamoz·sok beszerzÈsÈben sokat dolgozott Becze Istv·n kollÈg·m is.
Borboly Csaba, alelnˆk Hargita Megyei Tan·cs

A teleh·zak Ìr·nt Èrdeklıdık figyelmÈbe
aj·nlom a teleh·zfelelısˆk elÈrhetısÈgeit:
Szentmih·ly:Bartis M·rton(0745140 355)
Ajn·d: Dobos L·szlÛ (0744 580 271)
Vacs·rcsi: Fodor Zolt·n (0741 077090)

