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. A mostaninak a
VAK¡CI”S …LM…NYEIM cÌmet adtunk.
Addig is hogy ne unatkozzatok, egy kis szorakoztatÛ olvasnivalÛval szolg·lunk az al·bbiakban. JÛ szÛrakoz·st, kellemes Ès
hasznos kikapcsolÛd·st!
Firkur·sz humor
”vod·ban a gyerekek beszÈlgetnek.
- Neked mi a jeled?
- PillangÛ.
- MiÈrt?
- Mert amikor mÈg az anyuk·m has·ban
voltam, r·sz·llt egy pillangÛ. H·t ezÈrt.
- …s neked mi a jeled?
- VÌzcseppecske.
- MiÈrt?
- Mert amikor mÈg az anyuk·m has·ban
voltam, r·esett egy vÌzcsepp. H·t ezÈrt.
- …s neked mi a jeled?
- Z-z-z... zÛÛÛÛn... gora..
7 Èves kisl·ny bemegy az ·llatkereskedÈsbe
Ès kÈrdi az eladÛtÛl
:
- ElnÈzÈst uram, ·rulnak itt nyulat?
Az eladÛ teljesen le van ny˚gˆzve attÛl,
hogy milyen aranyos ez a kisl·ny. Leguggol,
hogy egy magass·gban legyen vele, majd
mÈzes-m·zasan megkÈrdi:
- H····t, milyet szeretnÈl, Te kis ÈÈÈÈdes?
FehÈÈÈÈret piros szemmel, net···n fekete,
hossz˙ szır˚t vagy egy aranyos kis barna
szÌn˚t,
lompos
f¸lecskÈkkel?
A kisl·ny csÌpıre teszi a kezÈt Ès v·laszol:
- Szerintem a pitonomnak marh·ra mindegy
lesz!

Firkur·szmese
A tejk˙t
Volt egyszer egy kir·ly, annak a kertjÈben
volt egy olyan k˙t, amelyikbıl Èjjel-nappal
folyv·st forrott a tej. Ebbıl a tejbıl Èlt a
kir·ly, ebbıl mosakodott, ebben f¸rdˆtt.
H·t egyszer egy reggel a tejhordÛ nagy
szomor˙an jelenti, hogy:
- FelsÈges kir·lyom, Èletem-hal·lom a
kezedben, nincs a tejk˙tban egy csepp tej
sem.
Megszomorodik a kir·ly nagyon, mert
az ı Èlete ahhoz a tejk˙thoz volt kˆtve.
HÌvatja mindj·rt a tizenkÈt vad·sz·t, s
megparancsolja nekik, hogy ha meg nem
tudj·k, hova lett a tej, tˆbbÈ az ı szeme elÈ
ne ker¸ljenek. EstÈre kerekedik az idı,
s a tizenkÈt vad·sz ki¸l a k˙t mellÈ. H·t
egyszer jˆn egy hatalmas nagy Ûri·s, de
akkora, hogy a fejÈvel a felleget meszelte.
Nekidıl a k˙tnak, s egy szuszra mind egy
cseppig kiissza. Jelenti a tizenkÈt vad·sz
a kir·lynak, hogy s mint tˆrtÈnt az eset.
- Mit gondoltok - azt kÈrdi a kir·ly -, hogy
lehetne azt a nagy Ûri·st kÈzre kerÌteni?
- Azt m·skÈppen nem - azt mondj·k a
vad·szok -, mint hogy lerÈszegÌti az ember.
Kapja mag·t a kir·ly, s teletˆlteti a kutat
szilvap·link·val. H·t pont tizenkÈt Ûrakor
jˆn az Ûri·s, nekidıl a k˙tnak, s mind egy
cseppig kiissza. Na de meg is j·rta vele,
alig lÈpett h·rmat, vÈgigesett a fˆldˆn s
elaludt. A vad·szok beh˙zt·k egy kerti
h·zikÛba,
s
r·z·rt·k
az
ajtÛt.
Na, a kir·ly mindj·rt Ìr·ssal ˆsszehÌvatja a
nÈpeit, hogy jˆjjenek, nÈzzÈk meg, micsoda csod·t kerÌtettek kÈzre az ı vad·szai.
Volt a kir·lynak egy nÈgyesztendıs kicsi
fia, az ott j·tszadozott a kerti h·zikÛ elıtt
Folytat·s a kˆvetkezı sz·mban

Kellemes visszapillant·s az enesei
kir·ndul·sra
Egy kissÈ izgalommal, de ugyanakkor
t¸relmetlen¸l v·rtuk az indul·s napj·t
Magyarorsz·gra, EnesÈre.
CsÌkszentmih·ly kˆzsÈg meghÌv·st
kapott az Enese-i testvÈrtelep¸lÈsrıl,
2006. augusztus hÛnapj·ra. Õgy a kir·ndul·s idıpontja 2006. augusztus 17-23.
kˆzˆtti idıszakra esett. Egy 41 fıs csoport
jelentkezett a kir·ndul·sra. Ebbıl nÈgyen
szemÈlygÈpkocsival, ketten vonattal Ès a
tˆbbi 35 szemÈly autÛbusszal indult e
szÈp, szÛrakoztatÛ l·tv·nyos Ès kellemes
hÈtre. Az indul·sunk reggelÈn, AndrÈ
Mih·ly polg·rmester ˙r egy nÈh·ny
szÛban kˆszˆntˆtte az autÛbusz t·rsas·g·t,
jÛ utat, kellemes idıtˆltÈst kiv·nva, ·tadta
a csoport vezetÈsÈt a szervezınek, KÛsa
PÈter alpolg·rmesternek. A jÛkÌv·ns·gai
mellett mÈg ¸dvˆzletÈt is k¸ldte az enesei,
illetve a bısi ˆnkorm·nyzat vezetısÈgÈnek, minden ismerısnek Ès jÛ bar·tnak. VÈgre elindult, Isten segÌtsÈgÈvel az
autÛbusz. A szervezı kˆszˆntˆtte a csoportot, amely h·rom gener·ciÛt foglalt
mag·ba. Ismertette a kir·ndul·ssal kapcsolatos elv·r·sait, a rˆvid programot Ès
mindenkinek ÈlmÈnyben gazdag kir·ndul·st kÌv·nt. Ezzel m·r el is hagytuk a
megyekˆzpontunkat Ès a fiataloknak
kˆszˆnhetıen ÈnekszÛval haladtun ·t a
Hargit·n. Az utaz·sunk ,,zˆkkenımentesnekî mondhatÛ, ugyanis egy kis kÈsÈssel
aznap este megÈrkezt¸nk EnesÈre, ahol
Mesterh·zy JÛzsef polg·rmester ˙r, az
ˆnkorm·nyzat tagjai Ès nem utolsÛ sorban
a kedves enesei bar·taink a legnagyobb
szeretettel, meleg , bar·ti kˆszˆntÈssel
v·rtak benn¸nket. Az iskola aul·j·ban
tˆrtÈnı szÌvÈlyes fogadtat·s ut·n KÛsa
PÈter alpolg·rmester ¸dvˆzˆlte a jelenlevıket, ·tadva a csoport jelkÈpes
aj·ndÈk·t. Ezek ut·n mindenki a vendÈgfogadÛja t·rsas·g·ban nyugovÛra tÈrt.

M·snap, pÈnteken reggel, a kˆzsÈgh·z·n
tal·lkoztunk, ahol Mesterh·zy JÛzsef polg·rmester ismertette az ott eltˆltendı
napok rÈszletes programj·t Ès ut·na sÈta
volt a faluban, ismerkedt¸nk az
intÈzmÈnyekkel, a faluval. EbÈd ut·n
Csorn·ra vittek, a strandra, ahol a kir·ndulÛ csoport egy hangulatos, ÈlmÈnyben,
szÛrakoz·sban gazdag dÈlut·nt tˆltˆtt el.
A szombati falunap istentisztelettel
kezdıdˆtt, majd a kult˙rotthon udvar·n
¸nnepÈlyes keretek kˆzˆtt minden jelenlevı vendÈget, dÌszpolg·rr· avattak Ès
oklevÈllel erısÌtettÈk meg hovatartoz·sukat, k·rpÛtl·sul a 2004. december 5-i
kettıs ·llampolg·rs·grÛl tartott nÈpszavaz·s kudarc·Èrt. Ezut·n kultur·lis
m˚sor, ki·llÌt·s megtekintÈse, valamint
egy kifog·stalan szabadtÈri parti kˆvetett,
vendÈg Ènekesek, m˚vÈszek jelenlÈtÈben,
este pedig t˚zij·tÈk z·rta a napot.
Vas·rnap mindenki a bar·tai t·rsas·g·ban
tˆltˆtte a napot, emlÈkeket felidÈzve ˙jabb
bar·ti terveket szıve. HÈtfın az enesei
polg·rmester ˙r kÌsÈretÈben tˆrtÈnelmi
jelentısÈg˚ nevezetessÈgeket, templomokat, tekinthett¸nk meg Gyırben. EbÈd
ut·n l·togat·st tett¸nk a kˆzsÈg¸nk m·sik
testvÈrtelep¸lÈsÈre, Bısre, ahol meleg
fogadtat·sban rÈszesÌtett Fenes Iv·n polg·rmester ˙r, a test¸let tagjai valamint a
rÈgi jÛ bar·tok. Itt is egy felejthetetlen,
sokunk sz·m·ra ismeretlen szÈp helyekre
vezettek, bemutatva falujukat, intÈzmÈnyeiket. Vacsor·val egybekˆtˆtt zenÈs,
t·ncos mulats·g ut·n tÈrt¸nk vissza
EnesÈre. Kir·ndul·sunk utolsÛ napj·n
megl·togattuk a Fertı-Hans·g M˙zeumot,
valamint a Fertıdi Eszterh·zy kastÈlyt,
majd ebÈd ut·n visszatÈrve az enesei bar·tainkhoz. Mindenki kÈsz¸lıdˆtt estÈre, a
b˙cs˙ bulira, amely szintÈn az iskola
aul·j·ban volt, hangulatos zenÈvel, vacsor·val egybekˆtve.
(Folytat·s a 4. oldalon)

Vesz a szÈkely a fi·nak egy rugÛs bicsk·t. Reggel l·tja ·m az ember,
hogy a gyerek kezÈn egy kvarcÛra van, Ès
megkÈrdi:
- Honnan van az az Ûra, te gyerek?
- H·t cserÈltem.
- …s mire cserÈlted, te gyerek?
- H·t a rugÛs bicsk·ra.
- …s amikor ap·dat ¸tik a kocsm·ban, mit
csin·lsz? Azt mondod, hogy fÈl nyolc?!!
KÈt nagyon-nagyon rÈszeg szÈkelyb·csi ¸l egy tÛ partj·n.
ñ Te, jˆn fˆl a Hold! ñ mondja az egyik.
MÈÈÈÈr. Azt is ittunk?
A szÈkely meg a fia az Èrett gy¸mˆlcsˆket szedik ˆssze a kertben. A fi˙
megkÈrdezi:
- Mi lesz ebbıl a sok gy¸mˆlcsbıl, Èdesap·m?
- H·t ha any·d meggyÛgyul lekv·r, ha
nem, akkor p·linka.
SzÈkelyÈknÈl a lagziban a rossz
kˆlykˆk viagr·t csempÈsznek J·nos b·csi
kˆmÈnyesÈbe. Az ˆreg nÈh·ny perc m˙lva
elmegy kˆnnyÌteni mag·n. Jˆn vissza:
tÈrdig nedves. KÈrdik a kˆlykˆk:
- Mi tˆrtÈnt J·nos b·csi?
- H·í kimentem pis·lni, kigomboltam,
elıvettem, l·ttam nem az enyÈm, s
visszatettem...

SZEVASZ SZAVISZ

(Folyt. a 3 oldalrÛl) A vacs·rcsi szÌnj·tszÛk
meglepetÈsnek sz·nt·k az ApÛsom a vezÈr
cÌm˚ vid·m jelenetet. Ezzel h·l·jukat,
szeretet¸ket Ès ıszinte bar·ts·gukat
akart·k kifejezÈsre juttatni minden vendÈgfogadÛ jÛ bar·tnak. A csoport szereplıi:
Fodor Zolt·n, Tam·s Zolt·n, KÛsa Csaba,
PÈter ¡rp·d, PÈter D·vid, Fodor Zsuzsa,
Imre Ibolya valamint a szÌndarab betanÌtÛi:
BirÛ M·ria Ès KÛsa Irma. Szerd·n
elÈrkezett a b˙cs˙z·s pillanata, ahol bar·ti
ˆlelÈsek, rejtett kˆnnyhullat·s igazolta, az
al·bbi idÈzetet: A bar·ts·g, az egyetlen
olyan kapcsolat, amely kˆlcsˆnˆs, szabad
v·laszt·ssal jˆn lÈtre. Nem vel¸nk sz¸letik,
mi teremtj¸k. Nem fertızi meg semmilyen
testi kapcsolat, vagy Èrdek. Nem akarunk
egym·stÛl semmit csak egyszer˚en
szeret¸nk egy¸tt lenni. A bar·ts·g sz¸letÈse
egy¸tt j·r mindig azzal az ÈrzÈssel, hogy
tal·lkoztunk m·r valahol, hogy ismerem
ıt. Ez persze sejtelem, nem biztos, hogy Ìgy
van. Sosem tudhatjuk, mitıl vagyunk
otthon egym·sban. De, ha a bar·tomhoz
megyek HAZAMEGYEK.
Hazafele megtekintett¸k ”pusztaszeren A
Feszty kˆrkÈpet, a tˆrtÈnelmi m˙zeumot,
vÈg¸l ·tkelve a hat·ron megl·togattuk
P·losban (Arad mellett) a Kir·lyle·nyka
borpincÈt, ahol ÌzelÌtı¸l egy bor·sz
mÈrnˆk, kilenc fÈle borrÛl tartott egy szÌnvonalas borkÛstol·si elıad·st, amelyet egy
meleg bogr·cs kˆvetett. JÛ kedvvel, sok,
szÈp ÈlmÈnnyel tÈrt¸nk haza. VÈgezet¸l
elmondhatjuk, hogy korhat·r nÈlk¸l
egy˚vÈ tartoztunk e sikeres, szÈp kir·ndul·son. KÛsa PÈter alpolg·rmester szavait
idÈzve: ,,Isten segÌtsÈgÈvel Ès jÛ t·rsas·ggal
csak jÛ lehet egy kir·ndul·s,,. (KÛsa Irma)
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A SZAVISZ Hargita megye legeredmÈnyesebb ifj˙s·gi szervezete lett
A
Hargita
Megyei Ifj˙s·gi Napokat lez·rÛ
Nyuszib·l CsÌkajn·don
konferenci·n
tˆbbek kˆzˆtt elıad·st tartott
A SZAVISZ nyuszib·lt szervezett kicsikFodor
Zolt·n,
a SZAVISZ elnˆke, valamint
nek Ès nagyoknak egyar·nt CsÌkajn·don.
J·tÈkok, meglepetÈsek v·rtak a gyerekekre Orb·n Ferenc, a Hargita NÈpe ˙js·gÌrÛja a
·prilis 16-·n 14 Ûrai kezdettel a helyi Hargita megyei Ifj˙s·gi sajtÛ helyzetÈrıl.
kult˙rotthonban. Este 8 Ûr·tÛl a csÌkajn·di Hargita megye legeredmÈnyesebb ifj˙s·gi
ifj˙s·g bemutatta A S¸ket Levente cÌm˚ szervezete dÌjat a SZAVISZ kapta.
Falunap CsÌkvacs·rcsiban
elıad·s·t. Az elıad·st hagyom·nyos b·l
A
SZAVISZ
Ès a csÌkvacs·rcsi T¸zoltÛs·g
kˆvette ÈlızenÈvel.
2006
augusztus
6-·n vas·rnap falunapot
Ifj˙s·gi nap Vacs·rcsiban
A SZAVISZ 2006 m·jus 6-·n, szombaton szervezett CsÌkvacs·rcsiban. A rendezvÈny
ifj˙s·gi napot szervezett CsÌkvacs·rcsiban. dÈlut·n 15 Ûrakor minifocibajnoks·ggal
A rendezvÈny dÈlut·n 14 Ûrai kezdettel kezdıdˆtt. Este 21 Ûr·tÛl Abos K·roly Ès
minifocibajnoks·ggal kezdıdˆtt. Majd este zenekara v·rta a mulatni v·gyÛkat.
20 Ûr·tÛl a csÌkajn·di szÌnj·tszÛcsoport A
s¸ket levente cÌm˚ elıad·s·val folytatÛdott. A helyi szÌnj·tszÛcsoport megalakul·s·nak ˆtˆdik ÈvfordulÛj·t ¸nnepelte,
ennek tiszteletÈre a Narancs nÈpszÌnm˚vet
Ès az ApÛsom, a vezÈr cÌm˚ bohÛzatot
mutatt·k be.
Az est szt·rvendÈgei
Giacomello Roberto, Lung L·szlÛ Zsolt Ès
Kozma Attila, akik egy stand up comedyval lÈptek szÌnpadra.
Any·k napja
A SZAVISZ kˆszˆntÈt fejezi ki
2006. m·jus 7-Èn irodalmi ˆssze·llÌt·s Hargita Megye Tan·cs·nak a
valamint az Èdesany·k kˆszˆntÈse vir·ggal
Teleh·z program keretÈn bel¸l a
a helyi kult˙rotthonban, a m˚sor keretÈn
programcsomagok megv·s·rl·s·ban
bel¸l fellÈpett a csÌkvacs·rcsi gyereknÈpny˙jtott t·mogat·s·Èrt.
t·nccsoport

