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„Idén teljesen újat akartunk, 
mást, mint a korábbi Isko-
la másként héten. A színes 

programokkal, tevékenységek-
kel azt szeretnénk elérni, hogy 
az egy hét alatt korcsoporttól 
függetlenül minden diák olyan 
programban vehessen részt, 
amely örömet szerez neki, meg-
találja azt, ami valami pluszt 
nyújt és érdekli” – mondta la-
punknak Dimén Csilla angol sza-
kos tanár.

Székely kincskeresővel indult 
a hét, a diákoknak Zetelaka kü-
lönböző utcáiban elrejtett kódo-
kat kellett megfejteniük, ezek 
a lapján  pedig  megta lá ln iuk 
egyebek közt a település leg-
régebbi, illetve a megye egyet-
len, itt felállított iker székely 
kapuját. Kedden osztálykirán-
dulásokon vettek részt, néhány 
udvarhelyszéki településre, va-
lamint Segesvárra látogattak 
el, ugyanakkor összeszedték a 
szemetet a Mária-zarándokút 
zetelaki szakaszán, illetve ezen 
a napon tartották a Csaba népe 
elnevezésű, udvarhelyszéki isko-

lák 5–8. osztályosainak szóló tör-
ténelmi vetélkedőt.

Szerdán a 7–12. osztályosok-
nak szervezett, Innen is van 
tovább mottójú kötetlen be-
szélgetésen a tanintézmény 
három egykori diákja, egy szo-
ciális munkás, egy szülész-
nő, egy farmvezető, egy helyi 
számítástechnikai szakember, 
valamint különleges meghívott-
ként Mihály Ágnes, az Ide süss! 
hobbicukrászverseny első for-
dulójának nyertese mesélt ar-
ról, hogy fiatalon is lehet sikeres 
valaki. Ezen a napon rendezték 
meg a Székelyföld, szeretlek! el-
nevezésű vetélkedőt is, amelyen 
a helyi iskolából, illetve Korond, 
Székelykeresztúr és Székely-
udvarhely líceumaiból összesen 
hét csapat mutatta meg irodalmi-
történelmi felkészültségét. Ez 
idő alatt az 5. és 6. osztályosok 
ügyességüket tesztelhették azon 
az akadálypályán, amelyet a 
cserkészek készítettek számuk-

ra, majd nemcsak meghallgat-
hatták, hanem ki is próbálhatták 
a tárogatót. Ugyancsak szerdán 
vihették be a diákok a hetek óta 
gyűjtögetett szelektív hulladé-
kot is. A 214 kg pillepalack, 60 kg 
papír és 40 kg fém árából hama-
rosan barátságosabbá varázsol-
ják az épület folyosóit, beültetik 
virágokkal az iskolakertet, va-
lamint néhány sporteszközt is 
vásárolnak. 

Kirándulás, filmnézés
és mesterségek

Ma a közeli nárciszrétre ruc-
cannak ki, ahol tanáraikkal mé-
rik össze erejüket kötélhúzásban, 
métáznak és fociznak, feltéve ha 
az időjárás is kedvükben jár. No-
ha nem szívesen gondolnak a 
rossz időre, B tervvel is készül-
tek: állat- és növényvédelemről, 
természeti katasztrófákról ve-
títenek filmeket. Holnap mes-
terségismertető lesz, amelyen 

virágkötő, stílfodrász, rendőr, új-
ságíró és kézműves vendégek 
mesélnek szakmájukról, majd 
tánctörténeti filmvetítés követ-
kezik.

„Már eddig is színesebb volt a 
program, mint a korábbi években, 
de én a péntekit várom legjobban, 
mert nagyon érdekesnek ígérke-
zik. Részt vettem az akadálypá-
lya megépítésében, jólesett látni, 
hogy a gyerekek mennyire élvez-
ték” – fogalmazott a nyolcadikos 
Sebestyén Adél.

Jövő kedden elbúcsúzik az is-
kolától Szegedi Tímea, és ha 
minden jól alakul, ősztől már Ko-
lozsváron, a Babeș–Bolyai Tu-
dományegyetem román-magyar 
szakán hallgatja az előadásokat. 
Elmondása szerint nagyon élvez-
te az Iskola másként hét eddi-
gi programjait, mindenben részt 
vett, sok olyan tapasztalatot gyűj-
tött, amelyet a későbbiekben fel-
használhat majd.

DÓSA ILDIKÓ

Csuda jó hetük van a zetelaki gimnazistáknak

Élménypedagógia

Szórakoztató, érdekes és tanulságos programok részesei lehettek a diákok

0266-218361
Észrevételét, panaszait, megjegy zé seit 

a szerkesztõk fogadják hétfőtől csütörtökig 8–20,  
pénteken 8–16, vasárnap 14–20 óra között.

535600, Székelyudvarhely,
Szentimre u. 17. sz.
Telefon: 0266–218 361
E-mail: uh@udvarhelyi-hirado.ro
                marketing@udvarhelyi-hirado.ro
                hirdetes@udvarhelyi-hirado.ro
                terjesztes@udvarhelyi-hirado.ro
Fax: 0266–218 340

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a fenti címen 
hétköznap 8–16 óra között.

ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
Az Udvarhelyi Híradóra előfizethet 

lapkihordóinknál és a szerkesztőségben. 
Ha a szerkesztőség telefonszámát, 

a 0266–218361-et tárcsázza, 
és bemondja pontos címét, 

lapkihordóink felkeresik Önt otthonában, 
náluk megrendelheti lapunkat. 

FO
NT

OS
!

A S
ZE

RK
ES

ZT
ÕS

ÉG
 CÍ

ME
:

SZ
ER

KE
SZ

TÕ
SÉ

G

Az (X) szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül 
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!
Szerkesztõségünk fenn tart ja a jo got, 
hogy a be ér ke zett le ve lek és más fé le írá sok 
közlésérõl dönt sön.
Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza.
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FIZESSEN ELŐ MOST!

1 hónap 25 lej

3 hónap 70 lej

6 hónap 140 lej

12 hónap 280 lej

Magam ellen beszélnék, ha állam 
atyánknak fölhánytorgatnám az évről 
évre szaporodó ünnepnapok sokaságát. 
Állami (tanügyi) alkalmazottként én is él-
vezem és igyekszem hasznosan eltölteni 
a fizetett hivatalos ünnepnapok többsé-
gét. Ám az ünnepnapok tömkelegében 
ott lappang a hivatalosan elkendőzött, de 
az egyszerű román állampolgárt aggasztó 
kérdés: Quo vadis, Románia? Egyetemes 
és egyenletes hanyatlásunkat, tönkreme-
nésünket, hanyatló életszínvonalunkat 
próbáljuk bearanyozni az ünnepek hamis, 
karácsonyi sztaniolos fényével? Vagy 
általános elszegényedésünkkel dacolva 
nézzük ezüstnek pusztuló, korhadó fa-
ágból metszett koldusbotjainkat? Sok a 
kérdés, kevés, vagy nincs is válasz – ez is 
perdöntő jele lerobbant anyagi helyze-
tünknek.

Egyetemes romániai igazsággá ma-
gasztosult a gyökerében magyar szólás: 
sírva vigad a magyar. Legalább ezen a 
szinten megvalósult a nemzeti összefo-
gás: a többségi románsággal összefogva, 
könnyfakasztó derűvel ünnepel együtt e 
szép ország sokféle etnikuma. Magyarok, 
tatárok, szlávok, törökök, és mindenki, 
akinek életteréül adatott e vidám ország. 
Az is csodálatos benne, hogy a nagy 
többség akar és szeret sűrűn ünnepelni, 
nem a háttérben sunyító, de a hivatalos 
ünnepek előnyeit hasonlóan élvező ki-
sebbség. És valóban ünneprontó lennék, 
ha úgy tálalnám, hogy e sok ünnepnek 
meglesz majd a böjtje is. Egyelőre örül-
jünk ünnepeinknek, tiszta szívvel és jó-
akarattal minden ünneplő irányában.

A megbukott kommunizmus eluta-
sítását is jelenti a sok hivatalos ünnep. 

Sokan megfeledkeztek a híres kom-
munista – tehát összesen hatnapos 
– munkahétről, eszükbe sem jut talán, 
hogy hat munkanap alatt többet ter-
melt az ország, mint az öt munkana-
pos heteken. De erről nem illik beszélni 
manapság – mert lekommunistázzák, a 
Ceaușescu-rezsim visszasírásával vádol-
ják a hatnapos munkahetet fölemlegető 
egyént. És ma ki tudja pontosan, hogy 
akkor kevesebb vagy több volt-e a fize-
tett munkaszüneti nap, hivatalos ünnep? 
Annyit biztosan tudnak, hogy a rezsim 
vallásellenessége miatt kevesebb volt 
akkoriban a manapság szintén hivatalos 
vallási ünnepnap.

Az ilyen jellegű ünnepek iránti tiszte-
lettel kellemes pünkösdi ünnepet minden 
vallásosnak, akkor is, ha az is munkaszü-
netet jelent!

Csupa ünnep
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Különleges meg-

hívottak, törté-

nelmi vetélkedő, 

mesterségbemutató, 

kincsvadászat, csak 

hogy néhányat említ-

sünk azokból az ér-

dekes programokból, 

amelynek részesei 

lehettek és lehetnek 

ezen a héten a zetelaki 

P. Boros Fortunát Kö-

zépiskola diákjai.
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