I. Fiatal PedagÛgusok FÛruma

2005. November 25-26-·n rendeztÈk meg Mrosfın elsı alkalommal az I.
Fiatal PedegÛgusok FÛrum·t. A rendezvÈnyre a csÌki fiatal pedagÛgusok jelentkezÈsÈt v·rt·k.
…n egy kedves bar·tomtÛl kaptam hÌrt
errıl a rendezvÈnyrıl, de az esemÈny a
sajtÛban valamint a r·diÛban is meg volt
hirdetve.
Mint utÛlag kider¸lt, meglepıen t˙l nagy
volt az ÈrdeklıdÈs, m·r az elsı alkalomra is
ezÈrt a szervezık a CSTIT a megadott lÈtsz·mot igy is t˙llÈpve prob·ltak mindenkinek
eleget tenni : - a jelentkezık egy rÈszÈnek
menet ñ tÈrti buszj·ratot biztÛsÌtottak ;
akinek nem siker¸lt a helyek korl·tozotts·ga
miatt eljutni a kÈtnapos rendezvÈnyre, azoknak a rendezvÈnyen elhangzott programokrÛl, tudom·nyÛs elıad·sokrÛl
ˆssze·llÌtot Ìr·sos CD-Ès anyagot ·llÌtottak
ˆssze, amelyet majd a szervezet szÈkkhely·n
·t lehet venni. Minden fiatal pedagogus Ìr·sos meghÌvÛt kapott, amit a szervezık egy
megbizottja szemÈlyesen adott ·t. A
meghÌvÛban Èrtes¸ltem a rendezvÈny
miÈrtjÈrıl Ès hogyan·rÛl. JelntkezÈsi
sz·ndÈkomat telefonon vagy e-mailban
jelenthettem. Persze itt is, mint mindehol
,,Aki kor·n kelÖ. forma vagy ì kˆzmond·s
elve ÈrvÈnyes¸lt.
Aki beker¸lt a megadott lÈtsz·mkeretbe, azt
telefonon szemÈlyesen ÈrtesÌtettÈk a rendezık.Õgy Èn is ˆrˆmmel vettem tudom·sul,
hogy ott lehetek egy sz·momra Èrdekesnek,
tanuls·gosnak mutatkozÛ rendezvÈnyen.
Meg kell mÈg emlÌteni, hogy ez a kÈtnapos
rendezvÈny rendezvÈny minden rÈsztvevı Ès

meghivott sz·m·ra ingyenes volt, vagyis
kaja,sz·ll·s biztosÌtva. De megnyugtatom a
kedves olvasokat, hogy a nagysz·m˙
rÈszvÈtelt nem ez a tÈnyezı hat·rozta meg,
hanem az ott elhangzottak, tapasztaltak.
A helyszinre fÈlig vonattal, fÈlig stoppal Èrkeztem, de ehhez mi pedagogusok,
m·r szokva vagyunk. Sok ˙j arc Ès rÈgi
ismerıs fogadott.
PÈnteken, nov. 25-Èn , dÈlelıtt 10-11
kˆzˆtt mindenki regisztr·ltatta mag·t,
megkapta a sz·ll·shelyÈt, majd 11-Ûr·tÛl

kezdetÈt vette a rendezvÈny.
MegnyÌtÛ beszÈdet tartott Borboly Csaba, a
HargÌta megyei Tan·cs alelnˆke, aki
kˆszˆntˆtte a jelenlÈvıket Ès ismertette a
rendezvÈny lÈtrejˆtÈnek elızmÈnyeit,
okait, cÈljait, a rendezı csapatot, a t·mogatÛkat. Ezut·n beszÈdet tartott Bondor
Istv·n HargÌta megye fıtanfel¸gyelıje a
decentraliz·ciorÛl Ès a finasziroz·srÛl.
Elıad·st tartott Burus Botond, az ap·cai
Csere J·nos pedagogusok H·za igazgatÛja
a minısibiztÛsÌt·srÛl valamint Csedı
ZsÛfia, a HargÌta megyei Ifj˙s·g igazgatÛja.
Ny·ri
t·boroz·si
lehetısÈgek
feltÈrkÈpezÈse cimmel. EbÈd ut·n folytatÛdtak az elıad·sok: KÈn J·nos, a
Rom·niai Magyar Pedagogus SzˆvetsÈg

CsÌk ter¸leti SzervezetÈnek elnˆke. A
Rom·niai Magyar PedagÛgusok CsÌki
SzervezetÈt
ismertette,
Demeter
Annam·ria a h·tr·nyos helyzet¸ gyermekek integr·ciÛj·rÛl beszÈlt.
16 Ûr·tÛl Workshop (csoporttevÈkenysÈg) kˆvetkezett. A kˆvetkezı
tÈmakˆrˆk kˆz¸l lehetett v·lasztani: - 1.
Non fororm·lis oktat·s Ès iskol·n kiv¸li
tevÈkenysÈg
- 2. CsoprtfejlesztÈs
- 3. EU-s ismeretek bıvÌtÈse, p·ly·zati
lehetısÈgek feltÈrkÈpezÈse
- 4. iskolai sporttevÈkenysÈgek fejlesztÈse
- 5. Egy¸ttm¸kˆdÈsi lehetısÈgek a helyi
ˆnkorm·nyzatokkal
- 6. egy¸ttm¸kˆdÈsi lehetısÈgek a helyi
ifj˙s·gi szervezetekkel
K·vÈsz¸net ut·n MarkÛ BÈla miniszterelnˆk-helyettes, az RMDSZ elnˆke
¸dvˆzˆlte a jelenlevıke, majd a csoportfoglalkoz·sok kiÈrtÈkelÈse kˆvetkezett. A
nap vÈgi feloldod·st, lazit·st Kocsis
Mih·ly humoros Ès fejlesztı csoportj·tÈkai valamint a vacsora ut·n

kˆvetkezı ÈlızenÈs b·l biztosÌtott·k.
Szombaton , nov.26-·n a reggeli ut·n
Kassa J·nos tartott elıad·st a BeszÈly¸nk
a p·ly·zatokrÛl cÌmmel. ’t kˆvette Lırinc

Csilla, a CSTIT elnˆke, aki a helyi ˆnkorm·nyzatokkal
valÛ
egy¸ttm¸kˆdÈi
lehetısÈgeket ismertette. Becze Istv·n
bemutatta a Hargita H·lÛ szÈlless·v˙
internet szolg·ltat·s·t, majd Asztalos
Ferenc parlamenti kÈpviselı, a tan¸gyi,
tudom·ny Ès ifj˙s·gi bizotts·g alelnˆke
oktat·si, tˆrvÈnykezÈsi lehetısÈgekrıl,
valamit a pedagogusok lehetısÈgeirıl
beszÈlt.
Az elıad·sok sorÛzat·t Kelemen
Hunor, a KÈpviselıh·z h·znagya beszÈde
z·rta.
A kˆzˆs b˙cs˙ebÈd elıtt, kˆzˆs
kiÈrtÈkelÈs, beszÈlgetÈs kˆvetkezett a
tov·bbi lehetısÈgekrıl, tervekrıl. Hogyan
tov·bb? ñ tevıdˆtt fel a szervezık rÈszÈrıl
a kÈrdÈs. ,,Csak Ìgy Ès kˆzˆsen tov·bb!íí
jˆtt a bÌztatÛ Ès serkentı v·lasz a jelenlev·k rÈszÈrıl.
A szervezık kÈrdıÌvet ·llÌtottak ˆssze,
amelynek alapj·n mÈg rÈszletesebben fel
tudj·k mÈrni a rendezvÈnnyel kapcsolatoskÈrdÈseket,
ˆtleteket,
megfigyelÈseket, stb.
JÛmagam, de a tˆbbi t·rsam is der¸lt szemekkel, jÛkedv¸en, ˙j tapasztalatokkal,
kellemes ÈlmÈnyekkel t·vÛztunk a rendezvÈnyrıl, ami kimondatlanul is azt sugalta, hogy akkor tal·lkozzunk majd a II-ik
fÛrumon.
…s miÈrt volt fontos egy ilyen rendezvÈny, mint a CsÌkÌ pedagogusok
fÛrum·nak megvalÛsÌt·sa? A kÈrdÈsre
Borboly
Csaba
HargÌta
Megye
Tan·cs·nak alelnˆkÈnek a program
kiˆtlıjÈnek az al·bbiakban kˆzˆlt sorai
minden bizonnyal kielÈgÌtı, megfontolt Ès
nyomatÈkos v·laszt adnak.
Kov·cs Istv·n

NOX
ESK‹
Refr:
Neked is ˙j remÈnyt ad minden nap,
Adj esÈlyt a rejtett ·lmodnak-,
A szÌved rÈg valÛra v·ltan·,
TÈgy ma esk¸t r·!
NapfÈnyre v·gyÛ s·padt vil·g:
A tÈl visszatÈrt, mint a b·ntÛ hib·k.
Kˆnny v·r megint, a jÛslat szerint,
H·t v·ltoztass, Ìrd ·t!
¡larcos b·l z·rt ajtÛk mˆgˆtt,
Harct·nc a prÈd·k s a hajtÛk kˆzˆtt-,
Elb˙jt a Hold, az Èg szomjat olt,
A sz·rnyad most haszn·ld!
Refr:
Neked...
A szeretet ˙j erıt ad minden nap,
Sorsod is csak tıled v·ltozhat-,
Senki nincs, aki ·lmod ·thozn·,
TÈgy ma esk¸t r·!
SzÈlcsendre v·gyÛ tÈpett vil·g,
T˙l gyors hajÛ, kˆnnyen tÈveszt ir·nyt...
Hol v·rja part -t˙l nem Èl tˆbb vihart-,
Ha a tÈrkÈp rossz, Ìrd ·t!
¡lomvil·gbÛl ¸ltess csod·t,
…s jÛ szÌvvel ·pold, hogy nıjˆn tov·bb.
V·r mÈg var·zs, nem csak olcsÛ csal·s-,
De t˚z kell, nem par·zs...

SZEVASZ SZAVISZ

Mikul·s
Miki-Miki-Mikul·s,
jaj, de jÛ, hogy tÈlen j·rsz.
Piros s·llal, piros zs·kkal,
sÌkos havon, csengı sz·nnal.
Szıcs NoÈmi, III.oszt.,
CsÌkvacs·rcsi

Kar·csony
Kar·csony, Kar·csony, itt van a
nehÈz tÈlben,
kis JÈzusk·nak sz¸letÈsÈben.
M·ria Ès JÛzsef gondozz·k a kisdedet,
szÌv¸kben hordozz·k a nagy
szeretetet.
Mindenki szereti JÈzusk·t,
el is mentek sokan, hogy l·ss·k.
Kis JÈzusk·t megl·tt·k,
szÌv¸kben hordozt·k.
Szıcs NoÈmi, III.oszt.,
CsÌkvacs·rcsi

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, Tat·r Csaba, Bartis M·rton, Fodor Zsuzsa
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 31. szám
A Szevasz Szavisz, a kˆzsÈg¸nk
helyi ˙js·ga, lehetıs·get ad minden egyes
kˆzsÈgben lakÛ tollforgatÛnak, hogy cikket
Ìrjon b·rmirıl, b·rkirıl. Igaz nem sokan
Èlnek ezzel a lehetısÈggel. NemrÈg az az
ˆtlet¸nk t·madt, hogy miÈrt ne jelentethetnÈnk meg egy egy sikeresebb, Ìzesebb
fogalmaz·st, versikÈt kisiskol·saink,
iskol·saink rÈszÈrıl.
Egy teljes oldalt biztÛsÌtan·nk
ezeknek az Ìr·soknak. VÈlemÈny¸nk
szerint ennek a kezdemÈnyezÈsnek nemcsak szorakoztatÛ, hanem serkentı szemÈlyisÈgform·lÛ jellege is lenne. Az ˙js·gba
valÛ nyÌlv·nos szereplÈs egy pozitÌvan hatÛ
tÈnyezı lehet a gyerek szemÈlyisÈgfejlıdÈsÈben, ÈnkÈpÈnek kialakul·s·ban.
Ezen az ˙ton felkÈrnÈm pedsagÛgus kollÈg·imat, a kedves sz¸lıket, hogy ha
tal·lkoznak, vagy kez¸kbe ker¸lnek olyan
Ìr·sok, fogalmaz·sok, versek, amelyek
kˆzsÈg¸nk gyerekeitıl iskol·saitÛl sz·rmaznak Ès amelyek ,,megÈrdemlik a
nyomdafestÈketî,
juttass·k
el
szervezet¸nk, a SZAVISZ, csÌkvacs·rcsi
szÈkhelyÈre, a teleh·zba, vagy Kov·cs
Istv·n tanÌtÛhÛz.
T¸relmetlen¸l Ès nagy ÈrdeklıdÈssel
v·runk minden ,,Firkur·sztî. …s hogy
komolyan gondoltuk mindezt, Ìme az elsı
prob·lkoz·sok, amelyek szerint¸nk egy·ltal·n nem rosszak !!

2006. január

A SZAVISZ kˆszˆntÈt fejezi ki CsÌk
Ter¸let
Ifj˙s·gi
Tan·cs·nak
a
sz·mÌt·stehnikai eszkˆzˆkbo"l (kÈt
sz·mÌtÛgÈp,
nÈgy
monitor)
·llÛ
adom·nyÈrt! A sz·mÌtÛgÈpeket a november vÈgÈn felavatott CsÌkvacs·rcsi
Teleh·zban helyezt¸k el. BÌzunk benne,
hogy az Internet segÌtsÈgÈvel lecsˆkken a
v·rosi Ès vidÈki fiatalok kˆzˆtti
tud·sk¸lˆnbsÈg, mivel a vidÈki fiatalok is
kihaszn·lhass·l a sz·mÌtÛgÈp illetve az
Internet ·ltal ny˙jtott sz·mos leheto"sÈgeket.
Janu·r 22-Èn vas·rnap tartotta ÈvnyitÛ
kˆzgy¸lÈsÈt a Szentmih·ly, Ajn·d,
Vacs·rcsi Ifj˙s·gi Szervezet ñ SZAVISZ
CsÌkszentmih·lyon. A rÈsztvevo"k elfogadt·k az elnˆksÈg tevÈkenysÈgi besz·molÛj·t, majd megvitatt·k a 2006-os terveket. Tˆbbek kˆzˆtt sor ker¸l az V.
Amato"r SzÌnj·tszÛ Tal·lkozÛra, megrendezÈsre ker¸lnek mindh·rom telep¸lÈsen a
falunapok illetve m·s kultur·lis Ès sport rendezvÈnyek a SZAVISZ t·mogat·s·val.

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

