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Azért vagyunk a világon, hogy Önök otthon legyenek benne
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• A NAP ÍRÁSAIBÓL
IFFESZT
Székelyudvarhelyen
A székelyudvarhelyi Tomcsa
Sándor Színház ad otthont az idei
Interetnikai Színházi Fesztiválnak
(IFESZT). A szombaton kezdődő,
kilencnapos szemlére a romániai
kisebbségi társulatok színe-java
hozza el évadbeli legjobb produkcióit.

Iskolai jogok: tanár kontra diák?
Kevés lehetősége van a pedagógusnak a problémás gyerekek fegyelmezésére

7. oldal

Szobrot emeltek
a kórházfejlesztőnek
Emléket állítottak a székelyudvarhelyi kórház parkjában az
egészségügyi intézmény egykori
igazgatójának és fejlesztőjének,
dr. Imreh Domokosnak. A közkórházat harminc éven át vezető,
majd szanatóriumot alapító sebészorvosról mintázott kőszobrot
tegnap leplezték le.

9. oldal

Ötből egy lakásnak
van biztosítása
Országos szinten csak minden
ötödik lakás van bebiztosítva, s ez
nagyon kevés, ha arra gondolunk,
hogy Romániában egyre szélsőségesebb az időjárás, egyre több
szélvihar, árvíz van. Székelyföldön
még az átlagosnál is kevesebb
kötelező lakásbiztosítást kötöttek
az elmúlt évben.

3. oldal

Megismételnék
a tavalyi sikereket
Reims városában rendezik meg
október 12–13-án a második
teqballvilágkupát. A negyven
országot felvonultató seregszemlén Romániát hárman képviselik:
egyéniben Szécsi Barna, párosban Ilyés Szabolcs és Lázár Zsolt.

10. oldal

▴ ILLUSZTRÁCIÓ: BARABÁS ÁKOS

A tanár vagy a szülő dolga fegyelemre nevelni a diákot?

● Minimális eszköztár áll a

pedagógusok rendelkezésére
a problémás gyerekek fegyelmezésére – állítják a lapunk

által megkérdezett tanügyi
illetékesek. Míg néhány évtizede ha nem is megengedett, de
hallgatólagosan elfogadott volt

HIRDETÉS

a testi fenyítés az iskolákban,
manapság már nagyon súlyos
szankciók érhetik azt a pedagó9. oldal
gust, aki ezt teszi.

Botok, kések és kövek

A RONCSPROGRAM FOLYTATÓDIK!
RENAULT és DACIA bemutatótermeinkben várjuk
az új autóvásárlókat, igény esetén
roncsautót is biztosítunk.
A helyek száma korlátozott!

További részletek a 8. oldalon

Sérültekről nem tudni, de vágóés szúróeszközök, valamint botok
is előkerültek abban a családok
között kirobbant konfliktusban,
amely kedden este történt Bögöz
központjában.

2. oldal

