
A Tamási Áron Gimnázium 
ezen a héten szervezte 
meg Iskola másként-prog-

ramjait. Idén felélesztettek egy 
régi hagyományt, a szejkei ki-
rándulást, melyen a diákok szá-
mos vetélkedőn vehettek részt 
– tudtuk meg Laczkó György-
től, az intézmény vezetőjétől. 
„Ugyanakkor voltak különbö-
ző tanulmányi utak, előadások, 
filmklubok, sportesemények is 
a héten. Jónak tartom az ilyen 
időtöltést, de szerintem erre 
nem szükséges egy egész hét, 
elegendő volna néhány nap is” – 
tette hozzá.

Régen is volt iskolahét

Demeter Levente, a szé kely-
keresztúri Orbán Balázs Gim-
názium igazgatója lapunknak 
elmondta, hogy bár évről évre 
kihívás a mindennapoktól el-
térő egyhetes programsoroza-
tot összeállítani a diákoknak, 
környékünkön nem számíta-
nak újdonságnak a hasonló 
megmozdulások, hiszen az in-
tézmények életében nagy ha-
gyománya van az iskolahetek 
megszervezésének. Demeter 
szerint a szabadon választha-
tó időpont nagyban megkönnyí-

tette a program összeállítását, 
sokkal könnyebben álltak be a 
szervezésbe az osztályfőnökök, 
tanárok.

A kisebbeknek a legélveze-
tesebb programpont a nagy ha-
gyománnyal rendelkező Törpe 
Olimpia, a sportvetélkedőn szá-
mos udvarhelyszéki iskola di-
ákja méretteti meg magát évről 
évre.

„Több gyakorlati haszna is 
van annak, hogy rugalmassá 
tették az időpontot, így előre 
tudtunk tervezni, a hosszabb 
kirándulásokra autóbuszt 
foglalni” – mondta Szakács-
Paál István, a Bányai János 
Szakközépiskola igazgatója. 
Szerinte nagyon fontos, hogy 
olyan szórakoztató programo-
kat szervezhettek, amelyek-
be szívesen bekapcsolódtak 
a diákok. „Ez a hét nagyon 
hasznos az osztályközössé-
gek, évfolyamok összeková-
csolásában is” – tette hozzá.

Izgalmas program kell

„Pörgésre, kreatív és változa-
tos programokra van szükség” 
– nyilatkozta lapunknak Győ-
ri Izabella, a Baczkamadarasi 
Kis Gergely Református Kollégi-
um aligazgatója. Az Iskola más-
ként hetén még nagyobbak az 
elvárások a diákok részéről, így 
igyekeztek a kirándulások alatt 
is tevékenységeket szervezni. 
Egyre gyakoribbá vált, hogy a 
különböző intézmények prog-
ramkínálataikkal felkeresik az 
iskolákat, a helyi kulturális in-
tézmények mellett a csíkszere-
dai börtön is fogad látogatókat.

A Palló Imre Zene- és Kép-
zőművészeti Szakközépiskola 
diákjainak már tavaly novem-
berben szerveztek programo-
kat, hogy ne ütközzön a tavaszi 
eseményekkel. „A kisebbek szá-
mára jövő héten lesznek prog-
ramok. A vonatos tanulmányi 
kirándulást várják leginkább, 

hiszen többen még nem utaztak 
vonattal” – mondta Porsche Éva 
igazgatónő.

Előadásokkal és udvarhelyi 
múzeumlátogatással is készül-
nek a zetelaki P. Boros Fortu-
nát Középiskolában, ahol többek 
között a rendőrség és a polgár-
őrség is tart majd bemutatót 
– tudtuk meg Abrán Enikő igaz-
gatónőtől. Mivel a programsoro-
zat a pünkösd előtti héten zajlik, 
többen gyalog fognak elindulni a 
csíksomlyói búcsúra.

„Mintha egy nagy 
osztálykirándulás lenne”

A lapunk által megkérdezett 
diákok egyöntetűen állítják, 
hogy nagyon szeretik az alter-
natív iskolai programokat. Szik-
szai Andrea, a Tamási Áron 
Gimnázium kilencedik osztá-
lyos tanulója szerint osztályfő-
nököktől függ, hogy mennyire 
izgalmas egy-egy ilyen hét. Úgy 

érzi, szerencsés, mivel társaival 
együtt előzetesen programokat, 
kiránduláshelyszínt javasol-
hattak. Voltak paintballozni a 
Kerekerdőn, közösen néztek fil-
met, a hét közepén Brassót fe-
dezték fel, míg ma Tőkés Ildikó 
tanárnő viszi az osztályt spor-
tolni egy helyi konditerembe. 
„Mintha egy nagy osztálykirán-
dulás lenne az egész hetünk” – 
mesélte.

Szakgyakorlaton

Ezen a héten a Tamási Áron 
Gimnázium tizenegyedikes di-
ákjai számos szakmába nyer-
hettek betekintést.  Sebők 
Csongor néhány napot szer-
kesztőségünkben töltött, mivel 
nagyon kedveli az újságírást. A 
változatos terepmunka tetszett 
neki legjobban, és azt tervezi, 
hogy nyáron visszajön hozzánk 
gyakorlatozni.

DÁVID ANNA JÚLIA

Lassan közeledik a tanév vége, 
így ez a téma is egyre aktuálisab-
bá válik. A munkanélküli-segély 
igénylése egy lehetőség, amivel 
azok a frissen végzett fiatalok él-
hetnek, akiknek nem sikerül el-
helyezkedniük a törvény által 
előírt kereteken belül.

A törvény értelmében frissen 
végzettnek számít az a személy, 
aki diplomát vagy tanulmányi bi-
zonyítványt szerzett valamely 
gimnáziumi, szakiskolai, líce-
umi, posztlíceumi, felsőfokú ál-
lami vagy magán akkreditált 
oktatási intézményben. Ezenkí-
vül a kisegítő iskolák 16 évet be-
töltött végzősei is igényelhetnek 
munkanélküli-segélyt, de csak 

akkor, ha nem találnak a szak-
mai végzettségüknek megfelelő 
munkahelyet. 

A munkanélküli-segély igény-
lésének első lépéseként a 
fiataloknak tanulmányaik befe-
jezése után hatvan naptári na-
pon belül munkakeresőkként 
kell jelentkezniük és regiszt-
ráltatniuk magukat a lakhelyük 
szerinti munkaerő-elhelyező 
ügynökségnél. Bár a bejelent-
kezés a tanulmányok befeje-
zése utáni hatvan napon belül 
történik, a munkanélküli-segély 
fizetésére ennek eltelte után 
kerül sor. Ebben az időszak-
ban az ügynökség a bejelentke-
zetteknek munkaközvetítést, 

tanácsadást biztosít, szakmai 
képzéseken vehetnek részt, va-
lamint vállalkozásindításhoz is 
kapnak információkat. 

A frissen végzetteknek já-
ró segély összege az országos 
referenciamutató értékének – 
2017-ben 500 lej – fele, azaz havi 
250 lej fél éven keresztül.

A munkanélküli-segélyt ké-
relmező személynek nem le-
het jövedelme, legfeljebb egyéni 
vállalkozásból származó, 500 
lejnél kevesebb bevétele.

A munkanélküli-segély igény-
léséhez a következő iratokra 
van szükség:

– személyi igazolvány (erede-
ti és másolat);

– diploma vagy egyéb, az 
oktatási intézmény által ki-
adott igazolás a tanulmányok 
elvégzéséről (eredeti és má-
solat);

– orvosi igazolás, amelyből 
kitűnik, hogy az illető munka-
képes.

Az udvarhelyi régióban az 
ügyintézés a következő szék-
helyen történik: Székelyudvar-
hely: Bethlen Gábor utca 2. sz. 
(a bírósággal szemben). Tel.: 
0266-217820.

BÁLINT MÁRIA
tanácsadó

Idén a tanintézmény-

vezetők szabadon 

választhatták ki, hogy 

mikor szervezzék az 

Iskola másként-prog-

ramokat, ez pedig 

nagyban segített nekik. 

A leggyakoribb prog-

ramok a gyárlátogatá-

sok, illetve a különböző 

belföldi tanulmányutak 

voltak, pár osztály 

pedig külföldre (Olasz-

ország, Ausztria) is 

eljutott.
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A diákoknak továbbra is tetszik, és változatosnak tartják

Összekovácsol az iskola másként

Lakossági Tanácsadó Iroda

Kossuth Lajos utca 42. szám;
tel./fax: 0266-217150;e-mail: bcc.odorhei@yahoo.com.

Ügyfélfogadás: munkanapokon 8–14 óra között.
Alapelveink: ingyenesség, pártatlanság, függetlenség, titoktartás.

A Lakossági Tanácsadó Irodát a Civitas Alapítvány működteti, 
amihez hozzájárul Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala is.

Újraélesztett hagyomány. Gimis iskolakirándulás a Szejkén

Hasznos információk végzősöknek




