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.
Firkur·szmese
A tejk˙t (Folytat·s az elızı lapsz·mbÛl)
H·t egyszer csak beejti a labd·t az ablakon.
BeszÛl az Ûri·snak:
- Jaj, b·csi, adja ki a labd·mat!
- Nem adom Èn, fiam, ha el nem lopod az
ap·dtÛl ennek az ajtÛnak a kulcs·t.
Elszalad a kicsi fi˙, s elhozza a kulcsot.
- Kˆszˆnˆm, Èdes fiam, jobb ap·d leszek Èn
neked ap·dn·l - mondta az Ûri·s. Azzal alig
v·rta, hogy este legyen, kiszˆkˆtt a
h·zikÛbÛl, s ment egyenesen a tejk˙tnak.
Kiitta mind, s azt·n kˆd elıttem, kˆd ut·nam, elt˚nt. Gy¸lekeztek m·snap a nÈpek,
de a kir·ly nem tudta megmutatni nekik a
csod·t. Eleget vallatta a cselÈdeket, egyik se
vallott. Egyszer, mikor Èppen a legkedvesebb inas·t veri, csak be·llÌt a kicsi fi˙.
- Ne verd szegÈnyt hi·ba, Èdesap·m, Èn
eresztettem el az Ûri·st.
Nyomban ˆsszehÌvja a kir·ly a tan·csot, s
megkÈrdi, mit Èrdemel az olyan gyermek,
aki apj·t Ès kir·ly·t Ìgy megcs˙folja.
Mindj·rt ki is mondta a tan·cs, hogy fejÈt
kell venni. De a kir·ly mÈgiscsak sajn·lta
egyetlen fi·t megˆletni, fel¸ltette egy lÛra,
mellÈje adott egy cig·nyt, s nekieresztette a
vil·gnak.

Elindul a szegÈny kir·lyfi˙, s elÈrkezik egy
rengeteg erdıbe. Volt neki egy kicsi
pumikuty·ja, az egyszer megszÛlalt:
- …des gazd·m, add oda a lovat ennek a
cig·nynak, tartsd magadn·l felÈt a pÈnzednek, a tˆbbit ebbıl is add neki, hadd menjen, ahova tetszik, majd megÈl¸nk mi valahogy.
⁄gyis tesz a kir·lyfi, ahogy a kicsi kutya
mondotta, s a cig·ny mindj·rt elmegy a
lÛval. Azon nyomban megÈrkezik az Ûri·s.
- No, fiam, megfogadtam volt, hogy ap·d
helyett ap·d leszek, gyere m·rmost velem felveszi a kir·ly˙rfit az ˆlÈbe, a pumikuty·t
zsebre rakja, s azzal nekiindul a rengetegnek. HÈt Ûra m˙lva megÈrkeznek ”ri·sorsz·gba. Ott azt mondja az Ûri·s:
- No, fiam, itt te vagy most az ˙r, gyere,
hogy ˆltˆztesselek fel.
Azzal felˆltˆztette a kir·ly˙rfit szebbnÈl
szebb ruh·kba, de volt is mibıl, mert ı volt
az Ûri·skir·ly. Olyan legÈny is facsarodott
belıle hÈt esztendı alatt, hogy nem lehetett
sehol p·rj·t kapni. Egyszer azt mondja az
Ûri·skir·ly:
- Ideje volna m·r, fiam, ha megh·zasodn·l.
- H·t biz Èn meg is h·zasodn·m, Èdesap·m,
ha volna kit elvenni.
- H·t az bizony nehÈz dolog, fiam, de
segÌt¸nk valahogy rajta. Azt m·r tudom,
hogy hozz·d bajosan megyen el idevalÛ
kir·lyle·ny, mert azok egy kicsit nagyocsk·k, de nem messze van ide FehÈrorsz·g,
ott megkapod a fehÈr kir·ly le·ny·t, az
elmegy hozz·d jÛ szÌvvel, csak tudni kell a
mÛdj·t. Felˆltˆzteti m·snap az Ûri·s disznÛp·sztornak a legÈnyt, de inget olyat ad
r·, hogy olyan semmifÈle istenteremtÈsÈnek nem volt a vil·gon, s elk¸ldi
a fehÈr kir·ly kapuj·ba. (Folytatjuk)

Duna deltai kir·ndul·s 2006

A munka Ès a k¸lˆnbˆzı rendezvÈnyek
ut·n kell egy kis pihenÈs az embernek, de
nem mindegy, hogy hol. Van, aki csal·dj·val, bar·taival itthon vagy k¸lfˆldˆn
vagy esetleg elutazunk egy olyan helyre,
ahol mÈg nem voltunk. …n is megragadtam az alkalmat Ès a szÌnj·tszÛ tal·lkozÛ
ut·n egy hÈtvÈgÈt a Duna delta
Szentgyˆrgyi ·g·n tˆlthettem a CSTIT
jÛvolt·bÛl.
Eljˆtt az a bizonyos indul·si nap
bepakoltunk
az
autÛbuszba
a
szervezıkkel egy¸tt. Egy Èjszakai utaz·s
ut·n elÈrkezt¸nk a vÈg·llom·s elsı
rÈszÈhez, mert itt ·t kellett pakolni egy
hajÛra Ès egy Ûr·s ˙t ut·n megÈrkezt¸nk a
cÈl·llom·sra. Egy kevÈs pihenı Ès az
ebÈd ut·n sÈta-hajÛk·zni ment a t·rsas·g
egy rÈsze, de legtˆbben hal·szni mentek.
Volt aki csak azÈrt ment a Delt·ba,
hogy halat foghasson. Aki nem szokott,
vagy nem akart hal·szni annak sem volt
unalmas, mert legal·bb egy kicsit kimozdult a mindennapok zaj·bÛl.
A szÈp idı Ès a jÛ t·rsas·gnak kˆszˆnhetıen nagyon hamar eltelt a kir·ndul·s,
Ès elÈrkezett a hazaindul·s, hogy mindenki a kis pihenÈs ut·n tudja folytatni a
munk·t.
Itt ragadom meg az alkalmat, hogy
megkˆszˆnjem a CSTIT-nek Ès a SZAVISZ-nak Ès mindenkinek, hogy ezen az
ÈlmÈnyd˙s kir·ndul·son Èn is rÈszt vehettem. (Bartis M·rton)

(Folytat·s az 1. oldalrÛl)
v·ltozat·Èrt kapt·k. A legeredetibb szÌndarab Ès legjobb nıi fıszereplı dÌjat a
csÌkborzsova szÌnj·tszÛcsoport vid·m
jelenete kapta. A legfiatalabb csoport Ès
legjobb fÈrfi fıszereplı dÌjat a csÌkszÈpvÌzi szÌnj·tszÛcsoport Èrdemelte ki. A
legjobb studiÛelıad·s dÌjat a vacs·rcsi
szÌnj·tszÛcsoport kapta, aki Karinthy
Frigyes a Nagyb·csi cÌm˚ jelenetÈrt kapt·k. A rendezvÈnyt a marosv·s·rhelyi
Mad·rtej kabarÈja Ès a SzomszÈdnÈni
ProdukciÛs Iroda humorestje z·rta.
T·mogatÛk: Hargita Megye Tan·csa,
Departamentul pentru Relatii Interetnice
(DRI), Ifj˙s·gi, Csal·d¸gyi, Szoci·lis Ès
EsÈlyegyenlısÈgi
MinisztÈrium
(ICSSZEM), CsÌkszentmih·ly Helyi
Tan·csa, Communitas AlapÌtv·ny, IllyÈs
KˆzalapÌtv·ny, Mix FM R·diÛ, SC. Imre
Com SRL, Korodi Attila, BorbÈly szÈpsÈgszalon, Webmedia KFT.
EngedtessÈk meg, hogy megemlÌtsem a
teljessÈg igÈnye nÈlk¸l azokat a neveket,
akik nÈlk¸l nem jˆhetett volna lÈtre ez a
rendezvÈny: Bogos SzidÛnia, KÛsa PÈter,
KÛsa Irma, Kov·cs Istv·n, Szıcs MÛnika,
BÌrÛ Levente, BÌrÛ M·ria, Szıcs M·ria,
KÛsa Csaba, Katona RÈka, Katona Endre,
Fodor Zsuzsa, Fodor Ferenc, Tam·s
RÛz·lia, KÛsa Veronka, Tam·s Zolt·n,
PÈter ¡rp·d, Marucza Zolt·n, KÛsa K.
Csaba, Erıss Attila, Fodor Tibor, Bartis
M·rton, PÈter Lacika, Imre Ibolya, Szıcs
L·szlÛ, Szıcs Imre, Szıcs Anna, M·thÈ
T¸nde, Szak·cs Zsuzsa, Olte·n IrÈnke,
Tam·s AdÈl, BÌrÛ T¸nde Ès mÈg sokan
m·sok, akiket most nÈv szerint nem
emlÌtek. SegÌtsÈg¸kkel lÈtrejˆhetett ez a
rendezvÈny, az Isten fizesse meg nekik.

Teleh·z-info
Lassan egy Ève m˚kˆdik a csÌkvacs·rcsi teleh·z. Hat perform·ns sz·mÌtÛgÈp,
f¸llhalgatÛk Ès egy ultramodern fÈnym·solÛ-lapolvasÛ-nyomtatÛ ·ll minden
korhat·r nÈlk¸li Èrdeklıdı rendelkezÈsÈre.
LehetısÈg nyÌlik itt teh·t a szˆvegszerkesztÈsre, fÈnym·sol·sra, nyomtat·sra, programok-, filmek-, j·tÈkok-,
dalok letˆltÈsÈre, CD lemez ñ Ìr·sra stb.
Folyamatos l·togatÛit legink·bb a folyamatos internet (vil·gh·lÛ) ñ hozz·fÈrÈs
biztosÌt·s·nak kˆszˆnheti. Az utÛbbi
szolg·ltat·sa segÌtsÈgÈvel b·rmilyen
ÈrdeklıdÈsi ter¸leten kˆnnyen navig·lhatunk. Ebben segÌtenek a k¸lˆnbˆzı
keresıprogramok. De az ide l·togatÛk
zˆme legszÌvesebben az elektromos posta
ñ email, valamint a chat ñ azaz
sz·mÌtÛgÈpes Èlı szˆveges Ès kÈpes t·rsalg·s ñ szolg·ltat·sokat veszik igÈnybe.
A teleh·z tˆbbÈ-kevÈsbbÈ kˆtˆtt programmal rendelkezik. Hetente szerd·tÛl

vas·rnapig m˚kˆdik, este 19-23 Ûra
kˆzˆtt. Belsı rendszab·lyzata is van,
amely tˆbbek kˆzˆtt kitÈr a szemetelÈsre,
az alkoholfogyaszt·sra, a doh·nyz·sra, a
berendezÈsek
rong·l·s·ra.
Mivel hogy ˆnfenntartÛ, a SZAVISZ
keretÈn
bel¸l
m˚kˆdı
hivatalos
intÈzmÈny, az ·ltala ny˙jtott szolg·ltat·sok
igÈnybevevıire
t·maszkodik.
Az ezekbıl a szolg·ltat·sokbÛl sz·rmazÛ
bevÈtel teh·t egyÈrtelm˚en csak a villanyenergia fogyaszt·s tˆrlesztÈsÈre, a tÈli
t¸zelıanyag beszerzÈsÈre valamint a
gÈpezetek karbantart·s·ra, bıvÌtÈsÈre Ès
˙jÌt·s·ra fordÌtÛdik.A tov·bbiakban azt
szeretnÈnk elÈrni hogy nÈpesedjÈk az
idel·togatÛk t·bora. Itt ugyanis nemcsak
szÛrakoz·sra, hanem hasznos idıtˆltÈsre,
tanul·sra
is
lehetısÈg
adÛdik.
De a teleh·z kˆzˆssÈgform·lÛ hat·s·t
sem szabad figyelem nÈlk¸l hagyni. Egy
amolyan ÑXXI. sz·zadi fonÛ ez, ahol
tal·lkoznak,
ˆsszekov·csolÛdnak,
egym·stÛl tanulnak az emberek.

H·zs·rtos, veszekedıs anyÛsa volt a csÌkfˆldi szÈkelynek. Tudv·n ezt, ¸zent neki a helyi
patikus, hogy van egy jÛfajta orvoss·ga ez ellen.
A szÈkely elment hozz· a szerÈrt, s a patikus adott neki kÈt hatalmas pofont.
- Na, ezt adja be az anyÛs·nak, mert az o baj·ra ez a legjobb orvoss·g.
Legkˆzelebb, amikor az anyÛs megint elkezdett k·rp·lni, a szÈkely szÛ nÈlk¸l pofon
teremtette. S l·m, az orvoss·g hatott, az asszony elcsˆndesedett.
Amikor a szÈkely ismÈt elment a gyÛgyszert·rba, a patikus megkÈrdezte:
- No, haszn·lt a m˙ltkor a gyÛgyszer?
- Hogy haszn·lt-e? Mihelyst beadtam egy porciÛt, nyomban meggyÛgyult. A m·sodikra
ó s ezzel kÈpen teremtette a patikust ó m·r nem is volt sz¸ksÈgem, h·t visszahoztam.
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, KÛsa Irma, 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)
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SZAVISZ TEV…KENYS…GI
BESZ¡MOL” 2006
Falunap CsÌkajn·don
A Szentmih·ly, Ajn·d, Vacs·rcsi
Ifj˙s·gi Szervezet - SZAVISZ Ès a csÌkszentmih·lyi Polg·rmesteri Hivatal 2006
augusztus 19-20-·n falunapokat rendezett
CsÌkajn·don. Az esemÈny dÈlelıtt 11 Ûrai
kezdettel minifocibajnoks·ggal kezdıdˆtt.
Az eredmÈny:
1. Gladiatorok, 2. M.I.K., 3. Fis·g.
RÈsztvettek: Ajn·d hej, PFZ Ès
Inter (Csikszenttamasrol), Ifik, SzÈpvÌz,
Gˆrˆcsfalva, ÷regfi˙k, LÈgiÛsok, Genius.
A torna gÛlkir·lya: Kov·cs Istv·n Ès a
legjobb kapus N·das Gyˆrgy.
A dÈlut·ni programban l·btenisz,
bringaverseny, zs·kbafut·s, Ès kˆtÈlh˙z·s
szerepelt. Vas·rnap az ¸nnepi szentmise
ut·n 16 Ûr·tÛl bar·ts·gos labdarugÛ
mÈrkızÈs volt a csÌkszentmih·lyi fotbalp·ly·n, este pedig b·lra ker¸lt sor a csÌkajn·di kult˙rotthonban. Az V. Ajn·di
Falunapok szervezıi kˆszˆnik mind a 12
csapatnak, hogy rÈsztvettek a minifoci
torn·n Ès emeltek a torna szÌnvonal·t.
A SZAVISZ teleh·zat szeretne beindÌtani
CsÌkajn·don is, ezÈrt akit Èrdekel a teleh·z,
vagy fel tudja aj·nlani segÌtsÈgÈt Èrdeklıdhet a 0744 580 271-es telefonsz·mon
Dobos L·szlÛn·l.

2006. október

Amatır szinj·tszÛtal·lkozÛ
÷tˆdik alkalommal szervezett a
Szentmih·ly, Ajn·d, Vacs·rcsi Ifj˙s·gi
Szervezet tal·lkozÛt amatır ifj˙s·gi szÌnj·tszÛcsoportok sz·m·ra. Az esemÈny elsı
napj·n a meghÌvott csoportok lÈptek szÌnpadra. A programban fuvola duett, nÈpszÌnm˚, latin-amerikai-, Ìr-, nÈpt·nc valamint
humorest is szerepelt. A rendezvÈny
m·sodik Ès egyben utolsÛ napj·n 6 szÌnj·tszÛ csoport versenyzett a t·mogatÛk ·ltal
felaj·nlott dÌjakÈrt. A kultur·lis szakemberekbıl ·llÛ zs˚ri (B·lint Ferenc, Barab·s
RÈka, SillÛ Attila, Szeles Judit, ) ˙gy dˆntˆtt, hogy minden csoportot dÌjazni fog. A
legjobb szÌnÈszp·ros dÌj·t a csÌkszentimrei
szÌnj·tszÛcsoport tagjai a PÈter Ès P·l cÌm˚
elıad·sÈrt kapt·k. A legkomikusabb elıad·s
dÌj·t csÌkszentgyˆrgyi G·tkˆtık csoportja
vihette el. A legjobb rendezÈs cÌm˚ dÌjat a
szÈkelyhÌdi Griffitti George Orwell ¡llatfarm cÌm˚ kisregÈnyÈnek szÌnpadra Ìrt
(Folytat·s a 3. oldalon)

