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A falunapon túl a fesztiválig

É

rdekes kettősség jellemezte az
idei Farkaslaki Szenes Napokat: a
Kalonda-tetőn immár hagyományossá vált rendezvény továbbra is megőrizte falunap jellegét, mindemellett
azonban a szervezők egyértelműen
fesztiválos elemekkel bővítették a
kínálatot. Az augusztus utolsó két
napját felölelő, szeptember elsején
este boksagyújtással és tűzijátékkal
zárult Szenes Napok minden korosztálynak nyújtott szórakozási lehetőséget. A kínálatot sportrendezvények
és kulturális programok tarkították:

nem hiányozhatott a már megszokott
favágóverseny vagy a focitorna, de
volt sakkverseny és számtalan kulturális műsor. A koncertek zömére
többezres tömeg gyűlt a szabadtéri
helyszínre: pénteken a Transylvanium, majd Homonyik Sándor
és Vikidál Gyula adott koncertet,
szombaton este a Terra Siculorum
után Zséda lépett színpadra, majd
éjjel volt La Bouche- és Friday Rehab-koncert is. A zárónapon pedig
a Children of Distance, a Lord és a
Snapsz Band zenélt. (Kovács Eszter)

Ezreket vonzott a térség egyik legnagyobb rendezvénye
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• RÖVIDEN
Tatárdombi megemlékezés
Tisztelgésre, a tanévkezdésre erőt adó imádkozásra és sportdélutánra
hívta Böjte atya a gyerekeket, pedagógusokat, szülőket a Gyergyószárhegy
határában lévő Tatárdombi emlékműhöz. A ferences rendi szerzetes világi
elöljárókat inspiráló gondolatai arról szóltak, hogy a feladatok elébe kell
állni és meg kell oldani azokat. Gyergyóditróban gyülekeztek szombaton
a Böjte Csaba által működtetett Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyergyói
otthonaiban élő gyerekek, akik gyalogosan érkeztek a Tatárdombi emlékműhöz. A szentmisét celebráló Böjte atya arra biztatta a jelenlévőket, hogy
a feladatoktól ne féljenek. Evangéliumi történetekből példázódva elmondta,
nem elég az, ha jók vagyunk, ha egymást nem bántjuk, mert Isten minden
emberre feladatot bízott, s ezeket fel kell vállalni. „Őseink itt a Gyergyói-medencében nem keresték a tatárokkal való küzdelmet, hanem azt az élet
hozta, és milyen jó, hogy akkor, bár a férfiak a csatatéren voltak, a nők, a
fiatalok és az idősek összefogtak és megoldották a problémát, így mi most
több száz év után megköszönhetjük nekik, hogy megmaradtunk szülőföldünkön” – hangzott el Böjte atya szentbeszédében. A Gyergyószárhegy
határában lévő Tatárdombi emlékmű és a szomszédos kupolás szertartási
emelvény az a hely, ahol minden év szeptemberében az 1658. szeptember
6-i tatárdúlás sikeres visszaverésére, az ott elesett hősökre emlékeznek,
ugyanakkor az ott elhangzó fohász a gyerekekért és a pedagógusokért is
szól, hogy megerősítést kapjanak a közelgő tanévre. (Barabás Orsolya)
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Lapozni főnyeremény!
Főnyereményünk egy vadonatúj Toyota Corolla

Előtérben főnyereményünk.
Érdemes előfizetni a Székelyhon
napilapra

• A Székelyhon napilap Lapozni főnyeremény! címmel

indít nyereményjátékot: decemberben közel százezer
lej értékben sorsolunk ki nyereményeket.
SIMON VIRÁG

A

78 ezer lej értékű főnyereményt, egy 2019-es, metálszürke Toyota Corollát
elsőként a marosvásárhelyiek csodálhatták meg: a személygépkocsit a Ligetben állítottuk ki. Mint
Szatmári Bence kampányfelelőstől
megtudtuk, a nagyszerű autót azok
nyerhetik meg, akik augusztus 29.
és december 10. között féléves vagy
egyéves előfi zetést kötnek a Székelyhon napilapra.
A sorsolás december 13-án lesz. A
féléves előfizetés 210 lejbe, az egész
éves 420 lejbe kerül. Jó hír azoknak,
akik az egyéves előfi zetés mellett
döntenek, hogy a sorsoláskor az ő
nevük nem egy, hanem három alkalommal kerül az urnába.

Az újságra előfi zetni a következő módokon lehet:
– lapkézbesítőinknél saját terjesztési hálózatunkban
– szerkesztőségeink ügyfélszolgálatain
Csíkszeredában a Márton Áron
utca 18. szám alatt
Székelyudvarhelyen a Bethlen
Gábor utca 55. szám alatt
Gyergyószentmiklóson a Virág
negyed 41/E szám alatt
Marosvásárhelyen a Borsos Tamás utca 11. szám alatt
Kolozsváron a Wesselényi út
(Ferdinánd király út) 37/14. szám
alatt
– partnereink ügyfélszolgálatain
Sepsiszentgyörgyön a Mihai Viteazul utca 2. szám alatt
Kovászna megyében a H-Press
terjesztési hálózatában és újságosstandjain
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– online a www.szekelyhon.ro/
fonyeremeny oldalon
– postán

Nagyszerű második
és harmadik díj
A sorsolás második díja egy szuper
fűnyíró traktor, míg a harmadik díj
egy kétszemélyes wellnesshétvége
a szovátai Brădeț Ensana Health
Spában. Főnyereményünket ezen a
héten Marosvásárhelyen, a Merkúr
áruház Dózsa György utcai parkolójában lehet megtekinteni, ugyanakkor kollégáinkkal is találkozhatnak
hétfőtől vasárnapig 9–13 óra között,
és akár ott is előfi zethetnek. A nyereményre felkínált autó szeptember
9-étől Csíkszeredába költözik, majd
kéthetente más-más székelyföldi városban lehet megnézni.

Ismét napirendre került a magyar szakosztály megszüntetése
• A csíkszeredai Kájoni János Szakközépiskolában

iskolahálózatot. Kérdezem a városvemegszüntetett magyar szakosztály, valamint az újonnan zetést, hogy kértek-e ezzel a döntéssel
kapcsolatban tájékoztatást az oktatási
létrehozott román tannyelvű osztály ügye is szóba ketárcától? Ugyanakkor javasolom, hogy
rült a helyi önkormányzati képviselők soros havi ülésén. hívjuk meg Csíkszeredába a tárcavezetőt, hogy adjon magyarázatot erről
seknek is. Ennek az osztálynak, amely a diszkriminatív döntésről, hiszen
BARABÁS HAJNAL
idéntől hatodik osztályba lép, hagyta megszüntettek egy magyar tannyelvű
jóvá működését Waldorf-osztályként szakosztályt, és létrehozták ugyanazt
román nyelven. Úgy gondolom, ha
erre a tanévre a tanügyminisztérium.
van igény ilyen román nyelvű szakjabb Waldorf-osztállyal bővült a
osztályra, akkor létrehozhatták volna
csíkszeredai iskolahálózat, a tan- Magyar osztályt szüntettek meg
az Octavian Goga Főgimnáziumban,
intézetek listáját ennek megfelelően
módosította rendes havi ülésén a helyi Az ülésen Tőke Ervin, EMNP-s önkor- vagy létrehozhattak volna egy új szakönkormányzati képviselő-testület, pén- mányzati képviselő interpellációjában középiskolát, hogy ne a mi iskoláinkat
teken. A Xantus János Általános Iskola szóba hozta a Kájoni János Szakkö- formálják át” – adott hangot véleméalárendeltségében 2013 óta működnek zépiskolában megszüntetett magyar nyének Tőke Ervin. A városvezetés
Waldorf-osztályok előkészítősök és ele- szakosztály, és a helyette elindított részéről Füleki Zoltán, alpolgármester,
misek számára Csobotfalván, tavaly
román tannyelvű szakosztály ügyét. aki illetékes lett volna az interpellációpedig Csíksomlyón, a régi Kalot-épüle- „Önkényesen megváltoztatta a tanügy- ra válaszolni nem volt jelen az ülésen,
tében elindítottak egy osztályt ötödike- minisztérium az előzőleg elfogadott ezért Szőke Domokos alpolgármester

Ú

ígéretet tett arra, hogy továbbítják Füleki Zoltánnak a kérdést és a javaslatot.
Ugyanakkor Fülöp Árpád Zoltán gyűléselnök, a Kájoni János Szakközépiskola vezetőtanácsának tagjaként megjegyezte, hogy egyetértenek Tőke Ervin

felszólalásával, hiszen a korábban hasonló módon indított román tannyelvű
osztályokba 85 százalékban magyar
tannyelvű tanulók kerültek, miközben
az adott szakok magyar nyelvű oktatását megszüntették.

A Waldorf oktatási módszerről
A Waldorf-pedagógia egy emberközpontú pedagógiai megközelítés, mely
az osztrák Rudolf Steiner oktatási filozófiáján alapul. A módszer három fő
szakaszt különböztet meg a gyermekek fejlődésében. A nevelés a gyermek
korai éveiben a praktikus, gyakorlati tevékenységekre és a kreatív játékot
támogató környezet biztosítására fókuszál. Az általános iskolában a hangsúly a tanulók művészi kifejezőképességének és szociális képességének
fejlesztésére tolódik, fejlesztve a megértés analitikus és kreatív módjait.
A középiskolában a kritikai gondolkodásra és az idealizmus elősegítésére
koncentrálnak. Az egész megközelítés hangsúlyozza a fantázia szerepét a
tanulásban, és fontosságot tulajdonít a szellemi, gyakorlati és művészeti
elemek integrálásának. (forrás: Wikipédia)

