Tisztelt OlvasÛ!
Az Èv vÈge felÈ j·runk, v·lasztott tisztsÈgvielıkÈnt fontosnak tartom, hogy nyilv·nos
sz·mvetÈst, mÈrleget kÈszÌtsek, ÈrtÈkeljem a
mˆgˆtt¸nk hagyott idıszakot. Kˆzismert tÈny,
hogy az alelnˆki tisztsÈg elnyerÈsÈt a csÌki
emberek bizalm·nak kˆszˆnhetem, ezÈrt az
al·bbi ˆsszegzÈsben a tov·bbiakban hozz·juk
kÌv·nok
szÛlni.
Ha rˆviden kell ÈrtÈkelni a 2005-ˆs esztendıt,
a CsÌki-medence szempontj·bÛl, akkor
elmondhatjuk,
hogy
megelÈgedÈssel
tekinthet¸nk vissza, k¸lˆnˆsen akkor, ha az
idei Èvet ˆsszehasonlÌtjuk a rendszerv·lt·s Ûta
eltelt 15 esztendı b·rmelyikÈvel. Nem
Èrkezett CsÌkba soha annyi pÈnz ˙tÈpÌtÈsre,
˙tfel˙jÌt·sra, oktat·si, kultur·lis Ès szoci·lis
intÈzmÈnyi fejlesztÈsre, mint 2005-ben. Az
EurÛpai UniÛs forr·sokÈrt valÛ k¸zdelemben
szintÈn siker¸lt 2005-ben ·ttˆrÈst elÈrn¸nk. A
tˆbbmilliÛ EurÛs t·mogat·st Èlvezı BorvÌz˙tprojekt rÈszekÈnt az AlcsÌki tÈrsÈg jelentıs
fejlesztÈsek rÈszesÈvÈ v·lhat az elkˆvetkezı
idıben. De 2005-ˆs sikerek kˆzˆtt emlÌthetj¸k
a ny·ri ·rvÌzi vÈdekezÈst, amikor kˆzˆs
erıfeszÌtÈssel - pÈld·t mutatva nemcsak
megyÈnken bel¸l, hanem orsz·gosan is - siker¸lt megakad·lyozni, hogy az Olt elˆntse
telep¸lÈseinket. TermÈszetesen ·rvÌzi k·rok
bekˆvetkeztek CsÌkban is, de kˆszˆnhetıen az
RMDSZ t·mogat·s·nak - k¸lˆn kiemelve
MarkÛ BÈla miniszterelnˆk-helyettes, BorbÈly
L·szlÛ miniszter Ès Korodi Attila ·llamtitk·r
hathatÛs kˆzrem˚kˆdÈsÈt ñ kˆzponti forr·sokbÛl siker¸lt azokat elh·rÌtani. ÷sszessÈgÈben
elmondhatÛ teh·t, hogy korm·nyzati t·mogat·sok szempontj·bÛl szerencsÈs csillagzat
alatt telt a 2005-ˆs esztendı. Az RMDSZ korm·nyzati szerepv·llal·sa, a kitartÛ bukaresti
lobbiz·s
meghozta
gy¸mˆlcsÈt.
Ellendrukkereink sem tagadhatj·k el azt a
tÈnyt, hogy e tÈren jelentıs elmozdul·s tapasztalhatÛ, SzÈkelyfˆld rom·n korm·nyzati forr·-

sokbÛl kiemelten t·mogatott tÈrsÈggÈ v·lt.
EzÈrt megelÈgedÈssel tekinthet¸nk vissza a
lassan mˆgˆtt¸nk hagyott esztendıre, de
ˆrˆm¸nk nem lehet felhıtlen, k¸lˆnˆsen ha
fiatals·g helybenmarad·sa, sz¸lıfˆldjÈn valÛ
boldogul·sa szempontj·bÛl lÈtfontoss·g˙
munkahelyteremtÈsre gondolunk. E tÈren
nem siker¸lt ·ttˆrÈst elÈrn¸nk, de javulÛ
infrastrukt˙r·nk, bıv¸lı oktat·si rendszer¸nk Ès a kˆzeli EurÛpai UniÛs csatlakoz·s
remÈnyt ad arra, hogy e tÈren is pozitÌv v·ltoz·sok kˆvetkeznek be.
÷sszessÈgÈben elmondhatjuk teh·t, hogy a
2005-ˆs esztendıt a bÈkÈs, nyugodt, megalapozott ÈpÌtkezÈs jellemezte t·rsadalmi, gazdas·gi tÈren egyar·nt. Sıt ·ll·spontom szerint
elmondhatÛ ez politikai Èlet¸nkrıl is. CsÌkra
nem volt jellemzı 2005-ben - ahogy kor·bban sem - az ˆnjelˆlt Ñnemzetmentıkî hangoskod·sa. A csÌki politikusok nem perelgettÈk, nem t·madt·k egym·st, hanem
v·lasztÛik felhatalmaz·s·nak megfelelıen
egym·st t·mogatva a kˆz¸gyek elırevitelÈvel foglalkoztak. ⁄gy l·tom a kˆzˆs munk·nak beÈrik a gy¸mˆlcse, a CsÌki-medence Ès
annak kˆzpontja CsÌkszereda, lassan de biztosan a SzÈkelyfˆld szellemi, kultur·lis centrum·v· v·lik, rangot, elismerÈst adva e
tÈrsÈgnek.
A fentieket elırebocs·tva kÌv·nok minden
kedves olvasÛnak ·ldott, bÈkÈs Ès boldog
kar·csonyt. RemÈlem, ahogy 2005-ben siker¸lt elÈrni olyan l·tv·nyos Ès kÈzelfoghatÛ
eredmÈnyek CsÌkszentmih·ly kˆzsÈgben,
mint az ˙tak, a vacs·rcsi kult˙rotthon
kijavÌt·sa Ès a Hargita H·lÛ pontok
beindÌt·sa, ˙gy 2006-ban is sz·mos, a
telep¸lÈs fejlıdÈsÈt elısegÌtı beruh·z·st,
fejlesztÈst tudunk megvalÛsÌtani kˆzˆs
erıfeszÌtÈssel, elsı sorban a most Èv vÈgÈn
elkezdett vÌzvezetÈst Ès az ˙tak tov·bbÈpÌtÈsÈt.
Borboly Csaba,
Hargita Megye Tan·cs·nak alelnˆke

CSTIT kˆzgy¸lÈs
H·t nem tudom hol is kezdjem....
bevallom, nem tudom, h mit Ès hogyan
is kellene Ìrnom az esemÈnyrıl. Elıszˆr
is p·r szÛban megkˆszˆnnÈm a
szervezıknek, hogy elmehettem. Kicsit
izgultam, nem igaz·n akartam menni,
mert hogy nem ismerek senkit, meg
MOL RALLY HARGITA
Csikszereda, 2005. November 4-6.
A huszadik alkalommal ker¸lt
megrendezÈsre november 4-5. kˆzˆtt
CsÌkszered·ban a MOL Hargita Rally
2005. Ezen alkalombÛl jelent meg egy
m˚sorf¸zet, amely minden fontos inform·ciÛt tartalmazott, ami egy igazi
rajongÛnak sz¸ksÈges. Ugyanakkor egyben hasznos is lehet, ezzel is arra utalv·n a
rendezısÈg, hogy egy szÌnvonalas
versenyt szeretnÈnek a versenyzıkkel
egy¸tt produk·lni. Nekem, aki szemÈlyesen is rÈszt vettem a versenyen Ès az ezt
megelızı edzı futamon is, - amely a m·r
ismert Csikr·kos-Piricske erdei ˙tszakaszon zajlott -, Ès a jelenlevı nÈzıknek, ezek
a futamok kˆzel sem ny˙jtott·k azt a
l·tv·nyt, amire sz·mÌtottunk, ˙gy
minısÈgileg, mint mennyisÈgileg. Amikor
ezt mondom, gondolok itt arra, hogy a
bejelentett 47 p·ros kˆz¸l, aki eredetileg
rÈszvÈteli sz·ndÈk·t jelezte, a verseny elsı
napj·n alig 15 - 20 volt l·thatÛ. Ezek kˆz¸l
is csak 5 ny˙jtott rallyhoz illı mutatv·nyt.
Az ˆtˆdik a futam elejÈn kigyulladt Ès kˆtelezı t˚zoltÛpalack hi·nya kˆvetkeztÈben
kiÈgett, mindazok ellenÈre, hogy mi, a
helyszÌn kˆzelÈben levı nÈzık, a Dan
Girtofan-Dorin Pulpea versenyp·ros l·ngolÛ Subaru Imprez·ja olt·s·ra siett¸nk.
M·sfÈlÛr·val az incidens ut·n megtudtuk,
hogy a START-n·l v·rakozÛ versenyzık
nem hajlandÛk folytatni a versenyt, mivel

hogy azt sem tudom mit is kell ott csinalni, de bevallom nem b·ntam meg,
hogy elmentem.
PÈnteken
du.
…rt¸nk
le
Tusn·df¸rdıre.
Az
˙ton
vÈgig
gyomoridegem volt, izgultam, de t˙lÈltem. Ha jÛl emlÈkszem este 6 Ûr·tÛl
kezdıdtek az elıad·sok, besz·molÛk.
(Folytat·s a 4. oldalon)
rÈsz¸kre vil·goss·got m·r csak az autÛjuk
reflektora biztosÌthat, Ès ez rÈsz¸kre jelentıs h·tr·nyt jelent az incidens elıtt elindÌtott versenyzıkkel szemben. Ez Èrthetı is
volt, mivel az incidens elıtt mÈg vil·goss·g volt. A m·sik tÈnyezı pedig az
volt, hogy ezen a rallyn der¸lt ki, hogy
melyik p·ros lesz az orsz·gos bajnoki cÌm
nyertese. Tudniillik, hogy a leÈgett autÛ
versenyzıi is esÈlyesek voltak a cÌmre, Ìgy
azt·n megv·ltoztak az esÈlyek, mert ık
kiestek. VÈg¸l az illetÈkesek ˙gy dˆntˆttek, a szakaszt lef˙jj·k, de a versenyzık
vÈgigmennek a p·ly·n a nagy sz·mban
jelenlevı kˆzˆnsÈg kedvÈÈrt. Õgy azt·n
tˆbbnyire felvonul·st l·thatunk egy p·r
versenyzı kivÈtelÈvel. A verseny m·sodik
napj·n kÈtszer haladtak ·t ezen a szakaszon a versenyzık, volt aki l·tv·nyos
mutatv·nyt produk·lt, megnyerve a
nÈzıkˆzˆnsÈg tetszÈsÈt, m·sok viszont
csigatempÛban versenyeztek. A balesetek
errıl a naprÛl sem hi·nyoztak. Nem
messze az elızı nap balesetÈnek szÌnhelyÈtıl Dan Morar Mitsubishi EVO-ja
tˆrt ˆssze, de mÈg sz·mos baleset tˆrtÈnt.
…ppen ezÈrt nagyon sok versenyzı kiesett,
Ìgy a l·tv·ny sokat csˆkkent. EzÈrt maradtunk sokan azzal a vÈlemÈnnyel, hogy
azÈrt tˆbbet szerett¸nk volna l·tni a MOL
Hargita Rallyn.
MOL Hargita Rally gyıztes AUR
CONSTANTIN. Az orsz·gos bajnoki
cÌmet BOGDAN MARISCA nyerte.
Tat·r Csaba

Kar·csonyi beszÈlgetÈs az ⁄r
JÈzussal 1923-b
ban
Dutka ¡kos:
Ha e beteg, bolond vil·gra
Uram, mÈg egyszer megsz¸letnÈl,
B·r milliÛnyi templomod van,
KezdhetnÈl megint BetlehemnÈl.
Szalmaj·szoln·l rangosabb hely
Uram, tenÈked ma se jutna:
Soha messzibb a Te orsz·god,
,,Miaty·nkod'' b·r mindenki tudja.
Ha Ìgy jˆnnÈl N·z·retbıl
S·padtan, f·zva, december este,
Az ¸gyefogyott szenvedıkhˆz
P·rizsba, vagy Budapestre,
S le¸lnÈl az Èhezık kˆzt
S abbÛl, amit valaha mondt·l
MesÈlnÈl ˙j vigasztal·sul Elfogn·nak a tizedik szÛn·l.
Mondj·l csak ˙j HegyibeszÈdet
S amit mondt·l a gazdagokrÛl
S ha gy˚lnÈnek az elhagyottak
S szÛln·l az Õr·s-fforgatÛkrÛl
S ha megprÛb·ln·d Uram mÈg egyszer
Az Embert r·venni Szeretetre Intern·ln·nak, esk¸szˆm r·,
Ha nem is vernÈnek mindj·rt keresztre.

T e l e h á z
CsÌkszentmih·ly:
Nyitva: Szerda-Vas·rnap 14-22 Ûra

V a c s · r c s i :
Nyitva: Szerda-Vas·rnap 18-22 Ûra
SZEVASZ SZAVISZ

(Folytat·s a 3. oldalrÛl)
SzÛ
esett
a
CSTIT
fÈlÈvi
tevÈkenysÈgÈrıl, ny·ri t·borokrÛl Ès egyÈb
eredmÈlnyekrıl. Orb·n Ferenc bemutatta a
CSTIT ˙j arculat·t... Mindig mozg·sban
cÌmmel. …n szemÈlyszerint t·mogattam az
ˆtletet, hiszen az emberek is Ìgy legal·bb
l·tj·k, hogy igenis van Èrtelme az ifj˙s·gi
szervezeteknek, Ñmozg·sban vannakî,
tevÈkenykednek.
A kÈsıbbiekben szÛ esett a csÌki teleh·zak
m¸kˆdÈsÈrıl. Majd a besz·molÛk ut·n
megvacsor·zott a t·rsas·g Ès bulival folytattuk az estÈt.
Szombaton is tov·bb folytatÛdott a
kˆzgy¸lÈs. Kov·cs Gyızı, a Magyar
Teleh·z SzˆvetsÈg tiszteletbeli elnˆke
szabadj·ra engedte az emlÈkei kibontakoz·s·t Ès elejÈtıl a vÈgÈig elmondta a
teleh·zak megalakul·s·val kapcsolatos
tˆrtÈneteit. Szerintem az volt a legfontosabb napirendi pontja a kˆzgy¸lÈsnek. (A szerk. megj.: Kov·cs Gyızı 2005.
oktÛber elsejÈn ell·togatott a csÌkszentmih·lyi teleh·zba, ahol elÈgedettsÈggel
beszÈlt az infrasruktur·rÛl, megigÈrte, hogy
lehetısÈge
szerint
t·mogatja
az
intÈzmÈnyt). A tov·bbiakban Fodor Zoli a
honlapokrÛl, Ès bıvebben a CSTIT honlaprÛl tartott rˆvid elıad·st. Azut·n
kˆvetkezett a CSTIT kˆzgy¸lÈs. A gy¸lÈs
vÈgÈvel pedig a CSTIT ¸gyvezetı elnˆkˆt
v·lasztott, Csedı ZsÛfia szemÈlyÈben.
Rˆviden ennyi volt a m·sfÈl nap.
Szerintem jÛ elmenni az ilyen kˆzgy¸lÈsre
ha lehetısÈg adÛdik.
Õgy legal·bb meg tudja, h mirıl is van szÛ,
mert Èn legal·bb is addig sok mindent nem
tudtam a CSTITrıl, most viszont vannak
p·r inform·ciÛim. HidjÈtek el, kapcsolat
szerzÈs szempontj·bÛl megÈri. Ahhoz
kÈpest az elejÈn mennyire izgultam, ann·l
jobban telt.
Fodor Zsuzsa

Kiadja: SZAVISZ (Szentmih·ly Ajn·d Vacs·rcsi Ifj˙s·gi Szervezet)
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Ifjúsági havilap 30. szám
…v vÈgi gondolatok
Nagyon sok szempontbÛl elınyˆs egy
szervezet tagja lenni, ha egyesek sz·m·ra ez
a szÛ, hogy szervezet elÈggÈ idegennek
hangzik, mert ezen tagok elınyˆsen el
tudnak jutni k¸lˆnbˆzı rendezvÈnyekre,
kÈpzÈsekre. Mondom ezt, mert az utÛbbi
idıben Èn is a Szaviszon kereszt¸l
(jÛvolt·bÛl) tudtam eljutni egy programismertetı rendezvÈnyre, amely a Linux-t
akarta kˆzelebb vinni az emberekhez, Ès
amelyet a szentmiklÛsi szervezet rendezett.
Mindezek ut·n a szentkir·lyi Ifjak
szervezete rendezett egy kÈpzÈs sorozatot
ÑVan egy ˙js·gunkî cÌmmel, az ˙js·gÌr·ssal
kapcsolatosan, hogy betekintÈst nyerhess¸nk egy lap megszerkesztÈsÈben. A
kÈpzÈs h·rom rÈszbıl ·llt nekem csak a
harmadik rÈszen siker¸lt rÈszt vennem,
amelyen tapasztalt ˙js·gÌrÛk mondt·k el
tapasztalataikat a jelenlevıknek Ès
segÌtetek megszerkeszteni egy lapot.
Sz·momra nagyon tanuls·gos dolog volt,
mivel siker¸lt betekintÈst nyernem az
aprÛbb rÈszletekbe Ès r·jˆttem, hogy az ami
olyan szÈpnek t˚nik, amÌg az a lap vagy
folyÛirat az olvasÛ asztal·ra ker¸l, nem is
olyan egyszer˚.
Ilyen Ès hasonlÛ kÈpzÈseken remÈlem
mÈg az elkˆvetkezı idıben lesz alkalmam
rÈszt venni. RemÈlem, hogy eljˆn majd az
idı a SZAVISZ-nak is, hogy ha csak helyi
szinten is, de meg tudjunk szervezni valamilyen kÈpzÈst. RemÈlem, hogy ha majd ez
mind valÛra v·lik, lesz ÈrdeklıdÈs a helyi
fiatalok, de nem csak az ık rÈsz¸krıl, nem
˙gy, mint a SZAVISZ tags·g ir·nt, mert
akkor nem Èrdemes a f·radoz·s!
Bartis M·rton

2005. december

KELLEMES
KAR¡CSONYi
‹NNEPEKET …S
EREDM…NYEKBEN
GAZDAG
BOLDOG ⁄J …VET
KIV¡N MINDEN J ”
AKARAT⁄ EMBERNEK A
S Z A V I S Z
!
Aj·ndÈkoz·s
December az aj·ndÈkoz·s hÛnapja.
Ilyenkor kar·csony t·j·n mindenki
ajÈndÈkokkal prÛb·lja meglepni szeretteit.
A SZAVISZ az ajn·di, vacs·rcsi Ès szent mih·lyi gyerekeknek prÛb·lja szebbÈ,
boldogabb· tenni a kar·csony·t a
Communitas AlapÌtv·ny segÌtsÈgÈvel.

A csÌkszentmih·lyi szÌnj·tszÛcsoport
december 25.-Èn 19 Ûrai kezdettel a
csÌkszentmih·lyi kult˙rotthonban
bemutatja BARTUNEK J¡NOS: Az
·rv·k anyja cÌm˚ szÌndarabot,
amelyet reggelig tartÛ b·l kˆvet.
Mindenkit szeretettel v·rnak a szervezık.

