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A Korondért Ifjúsági Egyesület havilapja

Ifi Élet
Korondért Ifjúsági Egyesület
Postacím: 537060, Korond, Főút 592
Telefon: 0753-381538, email: office@hogyan.ro
Hírek korondról, a fiatalokról a korondi fiataloknak és nem csak nekik.

Az egyesületünk élete
Bemutatkozunk
Kik alkotják az egyesületet?
Aktív fiatalok, önkéntesek, ifjúsági
munkások csoportja.
Mint nevében is jelzi,
egyesületünk a Korondon élő és
élni akaró állampolgárok
támogatását tekinti céljának.
Alapvetően szociális, kulturális
céllal alakult meg. E cél érdekében
felvállalja a szabadidő szervezését,
szorgalmazza a falusi közélet
élénkítését, minden gazdasági,
szociális lehetőséget megragad
annak érdekében, hogy a község
népességmegtartó erejét erősítse.
Támogatja a faluban élő idősek és
fiatalok minden ezen irányú
elképzelését, szükség esetén
előadások, rendezvények,
felhívások, kiadványok
megjelentetésével és
terjesztésével.
Az egyesület feladatának tartja a
község kulturális értékeinek
megőrzését, a hagyományok
ápolását, a korondi emberek
összefogását.
Személyes tapasztalatszerzés
útján inspirálni és erősíteni a
fiatalokat, hogy alkotó és felelős
módon tegyenek magukért és
közösségükért.
Reméljük, hogy ez a bemutatkozó
célba ér és egy kis mosolyt csal
olvasója arcára.

Már hosszú évek óta, nem
működött ifjúsági egyesület
Korondon, egészen mostanáig.
Pár fiatal összefogásának
köszönhetően alakult meg a
„Korondért Ifjúsági Egyesület”.
Még az elején kevesen voltunk,
mondhatni úgyis, hogy csak az
alapítok, de aztán egyre
gyarapodott a csoport, míg el
nem értük az 52-es létszámot.
Reméljük, hogy továbbra is
egyre többen csatlakoznak
hozzánk, az immár létrejött
közösségünkhöz, hogy ők is
aktívan részt vegyenek a
korondi ifjúság fellendítésében.

Már hosszú évek óta, nem működött Ifjúsági Egyesület Korondon, egészen mostanáig.

Weboldalunk: www.hogyan.ro
Az elmúlt hetekben, hónapokban aktívan és serényen tevékenykedtek az egyesület tagjai, ezzel is próbára
téve az összetartást, a közösségi munkát. Mostanra mondhatjuk, hogy nagy sikerrel zárult már két
rendezvényünk is, a „Meseíró és Rajz pályázat” és a legutóbbi eseményünk, amely nem más, mint a „Húsvéti
játszóház”. Ez utóbbin több mint 90 gyermeket mozgattunk meg, és keltettük fel az érdeklődését. Ötleteink
megvalósításáért minden héten összegyülünk, hogy megbeszéljük a teendőket, és hogy megosszuk egymással
az ötleteink.

Megsúgom, hogy az
egyesület
augusztusra is
tartogat
meglepetéseket. ☺
Molnos Enikő
szerkesztő

Gondolom sokan feltették magukban a kérdést, hogy mi az egyesület
célja: Elsődleges célunk az, hogy megmozgassuk a korondi ifjúságot, mivel,
hogy ők azok, akik színesebbé, érdekesebbé tudják tenni a korondi életet.
Szeretnénk, ha egyre több fiatal csatlakozna hozzánk, vagy megosztaná
ötleteit, elgondolásait. Úgy gondoljuk, hogy a fiatalok azok, akik „újra tudják
építeni” a korondi ifjúsági életet, hiszen azt vesszük észre nap, mint nap, hogy
lassacskán nincs szórakozási lehetőség Korondon, pár helyen kívül. Olyan
tevékenységeket, programokat, rendezvényeket próbálunk szervezni, amelyen
a fiatalok nem csak szórakoznak, hanem megismerik egymást. Ez a másodlagos
célunk, hogy kiépítsünk egy ifjúsági közösséget, amely összetart, ötletgazdag,
és segít illetve részt vesz abban, hogy a korondi élet szórakoztatóbb,
kellemesebb legyen. Hisszük, hogy nincs másra szükség, csak a fiatalok erejére,
kitartására, összefogására, és szorgalmára, ahhoz, hogy Korond még
kellemesebb, szórakoztatóbb hely legyen, mint most.

Szerkesztő: Molnos Enikő
A lapszám munkatársai: Ravasz Gergely, Ravasz Beáta, Zsombori Krisztina, Ambrus Emese, Ravasz Anita, Györfi Mihály, Koszta
Vencel, Bertalan Csaba

Beszélgetés Katona Mihály
polgármester úrral

Hallott-e már a „Korondért Ifjúsági
Egyesület” magalakulásáról? Ha igen
mi volt az első benyomása róla?
Igen, hallottam róla. Ez nagyon
szükséges volt, mert több mint 20
éve nem volt Korondon ifjúsági
egyesület. Annak is örülök, hogy
tiszteletbeli tagja vagyok ennek és
továbbra is támogatjuk az
egyesületet.
Mit gondol a fiatalok összefogásáról?
Ezt én maximálisan pozitív dolognak
értékelem, azt hiszem hogy ennek
csak folytatása tud lenni. Hihetetlen,
hogy mennyi fiatalt megmozgattatok
ezzel.

Érdemesnek tartja-e az egyesület
megalakulását?
Nagyon fontosnak és érdemesnek
tartom, ugyanis ez a fiatalságot
jobb útra terelheti.
Mi a véleménye az egyesület által
szervezett eseményekről?
Nagyon gazdag.Én el voltam
csodálkozva, hogy mennyire
igyekeztek. A téma körötök is
nagyon érdekes. A húsvéti játszóház
is nagyon sok gyereket vonzott
maga után.
Ön szerint mit kellene tegyenek a
fiatalok azért hogy fellendítsék a
korondi életet?
Én azt mondom, hogy ehhez
szükséges lenne a közéletbe
nagyobb szerepet vállalni, mert
manapság ebből a fiatalság
kimaradt. Ezek részvétele csak
javíthatna a helyzeten.
Ön részt venne az egyesületünk
által szervezett eseményekben?
Ahol az időm és a programom
engedi, részt is veszek meghívó
nélkül is, mert minden eseményről
közvetlen hírt kapok.

Ön szerint mit kellene tegyen a korondi ifjúság azért hogy megőrizze a
hagyományokat?
Hagyomány őrző vetélkedők, pályázatok által lehetne fenntartani a
hagyományokat, amelyekbe a gyerekeket belehetne fogni, ugyanis sokan a
családban nem kapják meg az ezzel kapcsolatos neveltetést. Egy egyesület
rádöbbentheti a fiatalokat a hagyományok értékére. Ezt nem szabad
elhanyagolni, tovább kellene illetve kell vinni!
Ön szerint Korond évtizedek múltán is a fazakasságról lesz híres?
Véleményem szerint igen. Korond évtizedek előtt is erről volt híres és évtizedek
után is erről lesz, hiszen amint említettem Korondot mindenhol a fazakasságról
ismerik. A kezdetekben is kevesen voltak, de egyre többen csatlakoztak. Ma is
sok család foglalkozik evvel. Én is ezzel foglalkoztam és nem is áll szándékomban
elhanyagolni, bármikor vissza kerülhetek a fazakaláshoz. Az emberek az igazi
kerámiát értékelik, ezért ez nem veszhet ki. Hiába, hogy mindenki a könnyebb
megélhetést válássza és mindenki kereskedő akar lenni, valaki termelő is kell
legyen.
Mit kellene tegyünk azért, hogy a fitalság aktívabban részt vegyen a Korondon
szervezett eseményekben?
Valamivel meg kellene találni a népszerüsítést: nagyobb reklám, szórólapok,
nagyobb tömeg által hírdetni az eseményeket( ez alatt értem a médiát, sajtó,
radió)
Ön mit tenne azért h felkeltse a fiatalság érdeklődését?
Olyan programokat kellene szervezzünk, ami a fiatalság kedvére van (pl:szabad
téri programok). Főleg a pályázati lehetőségekben tudnék segíteni. A jövőbeli
költségvetésbe számot teszünk a fiatalságról is, főként a zenekart támogatnánk,
hiszen kellenek utánpótlások.
Jó ötletnek tartja-e az újságunk megalapítását?
Ötletes dolognak tartom ezt. Ezzel is tudjátok az ifjúságot motiválni. Ez a lap lesz
az, amin keresztül az emberek értesülhetnek arról, hogy mit is csináltok, milyen
rendezvényeket szerveztek. Legtöbb ember, magamat is beleértve az újságon
keresztül tájékozódik, hiába hogy ott van az internet. Az újság mindenki számára
elérhetőbb.

Riport Fábián Krisztinával, a korondi diák tanács elnökével
Hallott-e már a „Korondért Ifjúsági Egyesület” magalakulásáról? Ha igen mi volt az első benyomása róla?
Igen hallottam róla és egy jó dolognak tartom, mert nagyon sok fiatalt megmozgat és remélem ez továbbra is így fog
alakulni.
Mit gondol a fiatalok összefogásáról?
Nagyon jó ötletnek tartom, hogy több fiatal összefog, mert így sokkal több mindent elérhetnek a jövőben és így sokat
segíthetnek a falunak is.
Érdemesnek tartja-e az egyesület megalakulását?
Igen, érdemesnek tartom, mert sok fiatalnak esélyt adhat arra, hogy elmondhassák ötleteiket, véleményüket és így van egy
csoport, aki meghallgatja őket és figyelembe is veszi.
Mi a véleménye az egyesület által szervezett eseményekről?
Az egyesület nagyon jó irányból közelíti meg az embereket mint pl: “a mesemondó és rajz pályázat” nagyon sok gyermek
érdeklődését felkeltette és ez által sok gyermek kipróbálhatta a tehetségét.
Ön szerint mit kellene tegyenek a fiatalok azért hogy fellendítsék a korondi életet?
Mivel a mai fiatalság a modern tánc stílusok iránt érdeklődik, ezért véleményem szerint az egyesület kialakíthatna egy tánc csoportot, ami ezzel a műfajjal foglalkozik
egy képzett tanár kíséretével.
Ön részt venne az egyesületünk által szervezett eseményekben?
Igen részt vennék, és részt is veszek, hiszen még számomra is tartogat meglepetéseket.
Ön szerint mit kellene tegyen a korondi ifjúság azért hogy megőrizze a hagyományokat?
Szerintem lehetne hagyományőrző feladatokat, tábort szervezni ezzel kapcsolatosan.
Ön szerint Korond évtizedek múltán is a fazakasságról lesz híres?
Ez egy kétséges kérdés, mert meglátásom szerint, sajnos a mai fiatalok nem érdeklődnek a hagyományok iránt.
Mit kellene tegyünk azért, hogy a fitalság aktívabban részt vegyen a Korondon szervezett eseményekben?
Ehhez jó reklám szükséges és olyan események, amelyek fiatalokhoz szólnak.
Ön mit tenne azért h felkeltse a fiatalság érdeklődését?
Mivel a diák tanács elnöke vagyok, ezért tudok abban segíteni, hogy meghírdessem az egylet által szervezett eseményeket, ezzel is felkeltve a diákok érdeklődését.
Jó ötletnek tartja-e az újságunk megalapítását?
Igen, nagyon jó ötletnek tartom ugyanis szükséges egy fiatalokhoz szóló újság és ezzel is felkelthetjük a fiatalság érdeklődését.

Beszélgetés Ravasz Gergellyel – tanár, alelnök
Miért jött létre ez az egyesület?
A K.I.E-et azon céllal hoztuk létre, hogy a korondi ifjúságot megmozgassuk, a fiatalokat kihozzuk a számítógép elől és
összefogjuk őket.
Ön szerint Korond évtizedek múltán is a fazakasságról lesz híres?
Korond mióta én az eszemet tudom a fazakassaágról volt hires. Ebből kifolyólag az “olcsó” kínai termékek nem fogják tudni
elnyomni a fazakasság erejét.
Mit kellene tegyünk azért, hogy a fitalság aktívabban részt vegyen a Korondon szervezett eseményekben?
Rengeteg dolgot teszünk és fogunk tenni, mivel hogy ez egyesületünk fő célja. Legfontosabb amit ezért teszünk a példamutatás
és olyan események megszervezése, ami felkelti az ifjúság érdeklődését.
Jó ötletnek tartja-e az újságunk megalapítását?
Nagyon jó ötletnek tartom, mivel ezáltal fiatalok és akár más korosztály is direkt módon információkat kaphat a Korondi ifjúság
közéletéről.

